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Double Vowels lesson plan
เป้าหมาย : นักเรียนรู้เเละเข้าใจกฏการออกเสียงของสระสองตัว (Double Vowels ‘ee’, ‘oo’) คือ เม่ือมี ‘ee’

เเละ ‘oo’ อยู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียงเป็นสระเสียงยาว นักเรียนสามารถออกเสียง บอกความหมายของคําศัพท์เ

เละประโยคในบทเรียนท่ีกําหนดได้ ในการประเมินถ้านักเรียนได้คะเเนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมดใน

ห้องเรียน ครูควรสอนทบทวนให้นักเรียน

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวน Word ending in ‘e’ เเละเรียนรู้การออกเสียงของสระสองตัว (Double

Vowels ‘ee’, ‘oo’)

สัปดาห์ :

Day 1 : ทวบทวนกฎเเละคําศัพท์ใน Word ending in ‘e’ คือ เม่ือคําศัพท์ลงท้ายด้วย ‘e’ สระที่อยู่ตรงกลางจะ

ออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละ ‘e’ จะไม่ออกเสียง

Day 2 : เรียนรู้กฎการออกเสียงของสระสองตัว (Double Vowels ‘ee’, ‘oo’) คือ เม่ือมี ‘ee’ เเละ ‘oo’ อยู่ใน

คําศัพท์เราจะออกเสียงเป็นสระเสียงยาว ศําศัพท์ท่ีมี ‘oo’ เช่น moon, food, foot, good, pool คําศัพท์ท่ีมี ‘ee’

เช่น feet, three, queen, knee, sheep, green, bee, tree เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What is this?’ เเละ ‘How

many feet’ เเละกิจกรรมกลุ่ม

Day 3 : เรียนรู้การออกเสียงของสระสองตัว (Double Vowels ‘ee’, ‘oo’) จากการอ่านออกเสียงประโยค ‘I see

the moon’ เรียนรู้การเขียนประโยค ‘I see……’ จากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What do you see?’ เเละตอบ

‘I see……’ จากภาพ เรียนรู้การสร้างประโยคจากการ์ดคําศัพท์

Day 4 : ทบทวนคําศัพท์ Double vowels ผ่านการอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคําศัพท์ กิจกรรมเกม

กระซิบ เเละทําเเบบประเมิน
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Day 1
ทวบทวนกฎเเละคําศัพท์ใน Word ending in ‘e’ คือ เม่ือคําศัพท์ลงท้ายด้วย ‘e’ สระที่อยู่ตรงกลางจะออกเสียงเป็น
เสียงยาวเเละ ‘e’ จะไม่ออกเสียง
วิดีโอ : ก่อนเปิดวิดีโอ ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจําวิดีโอนี้ได้ไหมเเละ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไร เม่ือนักเรียน
ตอบเเล้วจึงเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือดูจบเเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค
เรียนรู้ : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละสะกด ‘cut’ ด้วย Phonics เเละบอก
ความหมาย จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละสะกด ‘cute’ ด้วย Phonics เเละบอกความหมาย เม่ือนักเรียนออก
เสียงท้ังสองคําเเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าทําไมสองคําที่มีสระเหมือนกันถึงออกเสียงต่างกัน นักเรียนต้องตอบว่า
เพราะว่าคําท่ีสองลงท้ายด้วย ‘e’ เสียงสระจึงต่างกัน
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือนักเรียนดูจบเเล้ว 1 รอบ ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา ให้นักเรียน
เขียนคําศัพท์จากวิดีโอให้ได้มากท่ีสุด เม่ือนักเรียนพร้อมเเล้วครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบเเละเขียนคําศัพท์ที่
นักเรียนได้ยินลงสมุด ในวิดีโอครู Kellie จะถามว่า ‘How are you today?’ ให้นักเรียนตอบคําถามของครู Kellie
ด้วย
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําศัพท์เเละบอกความหมายของคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านประโยคทั้งสองประโยคด้วยตนเองก่อน เม่ือนักเรียนอ่านเเล้วกดเสียงให้นักเรียนฟัง เเละ
ให้นักเรียนออกเสียงตาม ให้นักเรียนบอกความหมายของประโยคเเรก “Do you like bananas ? – คุณชอบกล้วย
ไหม” เเละบอกความหมายของประโยคที่สอง “Yes, I like bananas. – ใช่ฉันชอบกล้วย” เเละสนทนาในหน้าถัดไป
เรียนรู้ : ครูสุ่มนักเรียน 5 คู่ ให้นักเรียนสนทนาถาม ‘Do you like……….?’ เเละตอบ ‘Yes,I like………’จากภาพจน
ครบทุกภาพ เหมือนตัวอย่างในหน้าท่ี 9 ถ้านักเรียนลืมการออกเสียงตัวสะกดครูต้องทบทวนการออกเสียงตัวสะกด
ให้กับนักเรียน เเละให้นักเรียนจดบันทึกประโยคท่ีพูดทุกประโยคลงสมุด
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Day 2
เรียนรู้กฎการออกเสียงของสระสองตัว (Double Vowels ‘ee’, ‘oo’) คือ เม่ือมี ‘ee’ เเละ ‘oo’ อยู่ในคําศัพท์เรา
จะออกเสียงเป็นสระเสียงยาว ศําศัพท์ท่ีมี ‘oo’ เช่น moon, food, foot, good, pool คําศัพท์ท่ีมี ‘ee’ เช่น feet,
three, queen, knee, sheep, green, bee, tree เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What is this?’ เเละ ‘How many feet’
เเละกิจกรรมกลุ่ม
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นใบงานเพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมหน้า 23
กิจกรรมจิตศึกษา : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือดูจบเเล้วพูดคุยกันว่าภาพท่ีนักเรียนเห็นทั้งหมดคืออะไร นักเรียน
ต้องตอบว่าอาหารโดยท่ีครูไม่ต้องบอก เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ถามนักเรียนต่อว่าในภาษาอังกฤษคํานี้คืออะไร เเล้วให้
ตัวเเทนนักเรียนออกมาเขียนคําศัพท์ที่กระดาน
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่าสระในภาษาอังกฤษกี่ตัว จากนั้นให้นักเรียนออกเสียงของสระเสียงส้ันเเละเสียงยาว เเละ
อธิบายต่อว่านอกจากเสียงสระท่ีนักเรียนได้เรียนเเล้ว นี้คือคําศัพท์ท่ีมีสระสองตัว “oo” ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละ
ถามนักเรียนว่า จากภาพท่ีนักเรียนเห็น ในภาษาอังกฤษเรียนกว่าอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูสุ่มนักเรียน 2 คน
ออกมาเขียนคําศัพท์คนละคําท่ีกระดาน
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่าตัวอักษรอะไรที่ออกเสียงสระเป็นเสียงยาว เหมือน ‘u – อู’ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูบอก
นักเรียนว่าคําบางคําจะมีเสียงท่ีต่างกัน ถ้ามีสระสองตัวอยู่ติดกัน เสียง ‘oo – อู’ ในคําว่า ‘moon’ เสียงจะยาวกว่า
คําว่า ‘foot’ เเละให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําศัพท์เเละบอกความหมาย
เรียนรู้ : ครูกดเสียงให้นักเรียนฟังเเละถามนักเรียนว่ามีตัวอะไรบ้าง เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนสะกดคําท่ี
นักเรียนได้ยิน จากนั้นพูดคุยกันว่าเสียงท่ีนักเรียนได้ฟังนั้น ออกเสียงเหมือนกันกับสองคําท่ีนักเรียนพ่ึงได้เรียนไป
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้วถามนักเรียน
ต่อว่าคําศัพท์ที่นักเรียนเห็นเเปลว่าอะไรในภาษาไทย
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้วถามนักเรียน
ต่อว่าคําศัพท์ที่นักเรียนเห็นเเปลว่าอะไรในภาษาไทย
เรียนรู้ : ครูโชว์สองคําศัพท์ให้นักเรียนดู เเละถามนักเรียนว่าสองคําศัพท์ท่ีนักเรียนเห็นนี้ออกเสียงเหมือนกันหรือไม่
ครูให้นักเรียนออกเสียงสองคําศัพท์ ให้ครูเน้นท่ีการออกเสียงของตัวสะกด
เรียนรู้ : จากคําศัพท์ที่นักเรียนได้อ่านออกเสียงหน้าที่ 17 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า สระ ‘oo – อู’ ในคําว่า ‘food’
จะออกเสียงยาวกว่า สระ ‘oo’ ในคําว่า ‘foot’
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจําคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้เรียนใน ‘My body’ ได้ไหม โชว์ภาพให้นักเรียนดู (คลิ๊ก
บนลูกศรสีแดงเพื่อฟังคําถาม What is this?) เเละถามนักเรียนว่าภาพท่ีลูกศรชี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร เม่ือ
นักเรียนตอบแล้วให้เลื่อนหน้าถัดไปเพื่อฟังคําตอบ
เรียนรู้ : ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เท้าหนึ่งข้างในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ‘foot’ เเละเท้าสองข้างในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า ‘feet’ เเละถามนักเรียนต่อว่า ตัว ‘ee’ สองตัวมีเสียงอย่างไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว พูดคุยกับนักเรียนต่อว่า
ตัว ‘oo’ สองตัว มีเสียงเป็นสระ ‘u – อู’ เเละตัว ‘ee’ สองตัว มีเสียงเป็นสระเสียงยาวเหมือนตัว ‘e – อ’ี ให้
นักเรียน อ่านออกเสียงเเละบอกความหมาย
กิจกรรม : ให้นักเรียนจับคู่เพื่อสนทนา โดยให้นักเรียนตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นคนถามเเละตอบก่อน เม่ือตกลงกัน
ได้เเล้ว ให้นักเรียนท่ีเป็นคนถาม ก้าวเท้า 1 ข้างหรือ 2 ข้างก็ได้ให้นักเรียนเลือกเอง เเละถามคู่ของตนเองว่า ‘How
many feet?’ เเละนักเรียนท่ีเป็นคนตอบต้องตอบว่า ‘One foot’ หรือ ‘Two feet’ คําตอบขึ้นอยู่กับว่าคนท่ีถาม ถ้า
ก้าวเท้า 1 ออกมาให้ตอบว่า “foot” ถ้ายืนขาชิดกันสอวข้างให้ตอบว่า “feet” เม่ือตอบเเล้วให้นักเรียนสลับหน้าท่ีกัน
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คนที่ถามเปลี่ยนมาเป็นคนตอบ เเละคนท่ีตอบเปลี่ยนมาเป็นคนถาม ถ้านักเรียนถามว่าจะก้าวขาสองข้างออกมาพร้อม
กันอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนคิดหาวิธีด้วยตนเอง
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเพ่ือนเเนะนําคําศัพท์อื่นๆ ท่ีมี ‘ee’ ครูชี้ไปท่ีละภาพเเละให้นักเรียนอ่านออกเสียงเ
เละบอกความหมายของคําศัพท์เป็นภาษาไทย
กิจกรรม : ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นครูเเจกใบงาน Beginner2/3 Cards01 ให้นักเรียนกลุ่มละ 2
ใบงาน คือ รูปภาพเเละคําศัพท์ ครูให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มตัดใบงานรูปภาพเเละคําศัพท์ออกเป็นช้ิน เเต่ละกลุ่มจะมี 9
รูปภาพ 9 คําศัพท์ จากนั้นให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์ให้ถูกต้อง เเล้วให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มเลือก 1 คําศัพท์พร้อมกับ
รูปภาพนําเสนอผลงานกลุ่มโดยมีรายละเอียดการนําเสนอคือ ออกเสียงคําศัพท์ สะกดคําศัพท์ด้วย Phonics เเละบอก
ความหมายของคําศัพท์
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Day 3
เรียนรู้คําศัพท์ การออกเสียง การเขียนของ Double vowels ‘oo’, ‘ee’ ผ่านวิดีโอ ฝึกฝนทักษะการเขียนประโยค
‘I see……’ จากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What do you see?’ เเละตอบ ‘I see……’ จากภาพ เรียนรู้การสร้าง
ประโยคจากการ์ดคําศัพท์
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นคําศัพท์เเละตัดออกเป็นชิ้นเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมหน้า 31
วิดีโอ : ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา เเละครูบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอเเละเขียนคําศัพท์ที่
นักเรียนได้ยินจากวิดีโอลงสมุด จากนั้นครูถามนักเรียนว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างที่นักเรียนได้ยินจากวิดีโอเเละคําศัพท์นั้นมี
ความหมายว่าอย่างไรบ้าง
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนอ่านออกเสียง พูดคุยกันเรื่องคําศัพท์ในประโยคเเละช่วยกันเเปล
ความหมายของประโยค
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเมื่อดูจบเเล้ว ครูอธิบายความหมายของ ‘Can you see’ ให้นักเรียนฟังเเล้วให้ครู
หยิบสิ่งของที่นักเรียนรู้จักคําศัพท์ เช่น สมุดเเละถามนักเรียนว่า ‘Can you see a book?’ หรือ หยิบดินสอข้ึนมา เ
เละถามนักเรียนว่า ‘Can you see a ball?’ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูถามนักเรียนว่า คําว่า ‘see’ มีเเปลว่าอะไร
ฝึกฝนทักษะการเขียน 1 : ครูโชว์ภาพจากบทเรียน Phonics ในตัวอักษร b ให้นักเรียนนําสมุด ดินสอข้ึนมาเเละให้
นักเรียนเขียนคําศัพท์จากภาพท่ีนักเรียนเห็นให้มากท่ีสุดท่ีนักเรียนสามารถเขียนได้ โดยนักเรียนต้องเขียนเป็นประโยค
เริ่มจาก ‘ I see ….’ เช่น I see bee.
ฝึกฝนทักษะการเขียน 2 : ให้นักเรียนนําสมุด ดินสอข้ึนมา ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียน
เขียนสิ่งที่นักเรียนเห็นจากภาพให้มากที่สุด
เรียนรู้ : จากรูปภาพท่ีนักเรียนได้เขียนสิ่งท่ีนักเรียนเห็นเเล้ว ให้ครูสุ่มนักเรียน 3-5 คน เเละถามนักเรียนว่า ‘What
did you see?’ นักเรียนต้องตอบว่า ‘I saw……..’ ให้นักเรียนตอบส่ิงที่นักเรียนได้เขียนลงสมุด
กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 – 3 กลุ่ม จากนั้นนําการ์ดคําศัพท์ Beginner2/3 Cards02ไปติดท่ีกระดาน 2
ฝั่ง คือ ฝั่งภาษาไทยเเละฝั่งภาษาอังกฤษ กระจายการ์ดคําศัพท์ออก จากนั้นส่งตัวเเทนมากลุ่มละ 1 คน ตัวเเทนกลุ่ม
ต้องวางหนังสือไว้บนหัวตัวเองเเล้วจึงเดินไปหยิบการ์ดมาครั้งละ 1 คํา เพื่อมาสร้างประโยค โดยไปหยิบการ์ดคํา
ภาษาไทยก่อน เเล้วจึงไปหยิบการ์ดคําภาษาอังกฤษ เม่ือได้เเล้วให้เปล่ียนตัวเเทนกลุ่มคนใหม่ไปหยิบการ์ด ทําต่อไป
เรื่อย ๆ จนหมด (ห้ามทําหนังสือบนหัวตก ถ้าตกให้มาเริ่มใหม่เเละสามารถ หยิบการ์ดได้ครั้งละ 1 ใบ) จากนั้นให้
นักเรียนเเต่ละกลุ่มเรียงประโยคเเล้วเขียนประโยคทั้งหมดลงบนกระดาษ A4 เเต่ละกลุ่มนําเสนอประโยคของกลุ่ม
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Day 4
ทบทวนคําศัพท์ Double vowels ผ่านการอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคําศัพท์ กิจกรรมเกมกระซิบ เเละ

ทําเเบบประเมิน

ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นชุดบัตรคําศัพท์และแบบประเมินการอ่านเพื่อทํากิจกรรมในหน้า 39
ทบทวน : ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคําศัพท์ต่อไปน้ี

กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กัน ครูบอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเกมกระซิบ ครูบอกวิธีการเล่นเกมให้

นักเรียนฟังว่า ให้ตัวเเทนกลุ่มเเต่ละกลุ่ม ออกมารับประโยคจากครูเป็นภาษาไทย จากนั้นนําประโยคที่ได้รับไปกระซิบ

ต่อให้กับสมาชิกในกลุ่ม เม่ือถึงคนสุดท้ายให้คนสุดท้ายของกลุ่ม เขียนประโยคท่ีได้รับเป็นภาษาอังกฤษลงกระดาษที่ครู

ได้เตรียมไว้ไห้ในเเต่ละกลุ่ม เม่ือจบเกมรอบเเรกเเล้วให้สลับตัวเเทนออกไปรับประโยคกับครู นักเรียนทุกคนในเเต่ละ

กลุ่มจะได้ออกมารับประโยคจากครูเเละได้เขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเล่นไปเรื่อยๆจบครบทุกประโยค

คําอธิบายเพิ่มเติม

ทบทวน : ให้ครูสุ่มนักเรียน 1-2 คู่ สนทนาถาม – ตอบ ก่อนจะให้นักเรียนสนทนา ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง คําว่า

‘two’ เเปลว่า 2 คํานี้จะมีกฏพิเศษในการออกเสียง จากนั้นอธิบายให้นักเรียนวิธีการสนทนาถาม – ตอบ ให้นักเรียน

ฟัง นักเรียนคนเเรกจะเป็นคนถามว่า ‘What do you see?’ เเละนักเรียนท่ีเป็นคนตอบ ให้นักเรียนเลือก 1 ประโยค

ท่ีนักเรียนเห็นในหน้านี้ นํามาตอบคําถามของคู่ตัวเอง เเละพูดคุยกันว่าประโยคท่ีเเต่ละคู่ได้สนทนานั้นมีความหมายว่า

อย่างไร

ประเมินผล : ให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้องเเละเขียนคําศัพท์ต่อไปนี้ลงสมุด

ประเมินผล : ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์เเละประโยคต่อไปนี้ลงสมุด เเละเเปลความหมายให้ถูกต้อง’

ประเมินผล : ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนคําศัพท์ลงสมุด

ประเมินผล : ครูเตรียมชุดบัตรคําศัพท์ Beginner 2/3 Verbal Examination01 ให้นักเรียน โดยคําศัพท์จะสลับกัน

มีทั้งหมด 3 ชุดให้นักเรียนมาอ่านออกเสียงคําศัพท์ทีละคนกับครูจนครบทุกคน โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกชุดคําศัพท์

เอง ถ้านักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพท์ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมดในห้องเรียน ครูควรสอนทบทวน

เนื้อหาในบทเรียนให้กับนักเรียน เเบบประเมินสําหรับการอ่านของนักเรียน Beginner 2/3 Verbal Assessment01


