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Two Vowels lesson plan
เป้าหมาย : นักเรียนรู้เเละเข้าใจกฏการออกเสียงของสระสองตัว (Two Vowels ea, oa, ai) คือ เม่ือมีสระสองตัวอยู่

ด้วยกันตัวเเรกจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัวที่สองจะไม่ออกเสียง นักเรียนสามารถออกเสียง บอกความหมายของ

คําศัพท์เเละประโยคในบทเรียนท่ีกําหนดได้ ในการประเมินถ้านักเรียนได้คะเเนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียน

ท้ังหมดในห้องเรียน ครูควรสอนทบทวนให้นักเรียน

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวน Double Vowels ‘ee’, ‘oo’ เเละเรียนรู้กฎเเละการออกเสียงของสระสอง

ตัว (Two Vowels ea, oa, ai)

สัปดาห์ :

Day 1 : ทวบทวนคําศัพท์ใน Double Vowels ‘ee’, ‘oo’ คือ เม่ือมี ‘ee’ เเละ ‘oo’ อยู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียง

เป็นสระเสียงยาว

Day 2 : เรียนรู้กฏการออกเสียงคือ เม่ือมีสระสองตัวอยู่ด้วยกันตัวเเรกจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัวท่ีสองจะไม่

ออกเสียง เช่น boat, rain, train, soap, meat เเละทํากิจกรรม

Day 3 : เรียนรู้การหาคําศัพท์จากพจนานุกรม เรียนรู้การเขียนคําศัพท์จากการฟัง ‘please write………’ เเละทํา

กิจกรรมกลุ่มสร้างประโยคจากบัตรคําเเละนําเสนอ

Day 4 : ทบทวนการออกเสียงเเละความหมายคําศัพท์ของสระสองตัว กิจกรรมเกมกระซิบ เเละทําเเบบประเมิน
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Day 1
ทวบทวนคําศัพท์ใน Double Vowels ‘ee’, ‘oo’ คือ เม่ือมี ‘ee’ เเละ ‘oo’ อยู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียงเป็นสระ
เสียงยาว
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นการ์ดเเละใบงาน เพื่อทํากิจกรรมในหน้า 6 เเละ 8
วิดีโอ : ก่อนเปิดวิดีโอ ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจําวิดีโอนี้ได้ไหมเเละ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไร เม่ือนักเรียน
ตอบเเล้วจึงเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือดูจบเเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ
ทบทวน : ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้เเละถามนักเรียนว่าเเต่ละภาพในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
ทบทวน : ให้นักเรียนดูคําศัพท์ต่อไปนี้เเละถามนักเรียนว่าจํากฎการออกเสียงของสระสองตัว ‘oo’ เเละ ‘ee’ ได้ไหม
เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนสะกดคําศัพท์ด้วยโฟนิกส์ ออกเสียงเเละบอกความหมายของคําศัพท์จนครบทุกคํา
กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จากนั้นนําบัตรภาพไปติดท่ีกระดาน เเละอธิบายวิธีเล่นเกมให้นักเรียนฟัง
ให้นักเรียนท้ังสองกลุ่มต่อส่งตัวเเทนออกมา เเละครูจะออกเสียงของคําศัพท์ที่อยู่บนกระดาษ ให้นักเรียนดึงคําศัพท์ท่ี
นักเรียนได้ยินออกมา กลุ่มไหนดึงออกมาได้ก่อนจะได้คะเเนน เปลี่ยนนักเรียนคนใหม่ออกมา เล่นไปเร่ือย ๆ จนครบ
ทุกภาพ Beginner2/4 Cards01
ทบทวน : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา ครูคลิ๊กเสียงให้นักเรียนฟังเเล้วให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ ประโยค ท่ี
ได้ยินลงสมุด
ทบทวน : ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ลงข้างรูปภาพให้ถูกต้อง Beginner2/4 Worksheet01
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Day 2
เรียนรู้กฏการออกเสียงของสระสองตัว คือ เม่ือมีสระสองตัวอยู่ด้วยกันตัวเเรกจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัวท่ีสอง
จะไม่ออกเสียง เช่น boat, rain, train, soap, meat เเละทํากิจกรรม
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นการ์ดพ่ือทํากิจกรรมในหน้า 16 เเละ 17
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดู ยังไม่ต้องสอนให้นักเรียนออกเสียงของคําศัพท์เพราะนักเรียนจะได้ฟังใน
วิดีโอหน้าถัดไป ให้นักเรียนสังเกตว่าเเต่ละคําศัพท์มีตัวอักษรอะไรบ้างเเละภาพที่คู่กับคําศัพท์คืออะไร
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าเห็นอะไรเเละนักเรียนจําคําศัพท์อะไรได้บ้างจากวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านกฎการออกเสียงของสระสองตัว เเล้วโชว์คําศัพท์เเละภาพให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออก
เสียงคําศัพท์ตามกฎท่ีนักเรียนได้อ่านด้วยตนเอง เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้ว ครูโชว์สไลด์ท่ี 2 ให้นักเรียนดูเเละบอก
นักเรียนว่า เม่ือมีสระสองตัวติดกันในคําศัพท์ ‘train’ เราจะออกเสียงเเค่สระตัวเเรกเป็นเสียงยาวคือ ‘a’ เเละจะไม่
ออกเสียง ‘i’
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านกฎการออกเสียงของสระสองตัว เเล้วโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงตาม
กฎด้วยตนเอง เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้วให้นักเรียนสะกด ออกเสียงเเล้วบอกความหมายของคําศัพท์ ให้นักเรียนทํา
ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคําศัพท์
เรียนรู้ : จากวิดีโอท่ีนักเรียนได้ดูเเละกฎการออกเสียงของ Two vowels ท่ีนักเรียนได้อ่านเเล้ว ครูโชว์สระสองตัวให้
นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าทําไมตัวอักษรจึงไม่เท่ากัน เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูอธิบายทบทวนกฎการออกเสียงของ
สระสองตัวให้นักเรียนฟังอีกรอบ เม่ือมีสระสองตัวติดกัน เราจะออกเสียงเเค่สระตัวเเรก ออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัว
ท่ีสองจะไม่ออกเสียง นั่นคือเหตุผลว่าทําไมในวิดีโอสระตัวที่สองจึงพูดว่า ‘ชู่ว์’ เลื่อนสไลด์ถัดไปเเล้วถามนักเรียนว่า
‘ea’ เเละ ’oa’ ออกเสียงอย่างไร
กิจกรรม : ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กฏการออกเสียงของสระสองตัว (two vowels) ครูปริ้นบัตรสระ
ภาษาอังกฤษ Beginner2/4 Cards02 เตรียมให้นักเรียนทํากิจกรรม ครูเรียกนักเรียนออกมาสองคน เเจกสระให้
นักเรียนคนละตัว ใหันักเรียนคนเเรกโชว์สระเเละออกเสียงสระเป็นเสียงยาว นักเรียนคนท่ีสองโชว์สระให้ออกเเสียง
‘ชู่ว์’ จากนั้นให้นักเรียนสลับลําดับกันเเละทําเหมือนเดิม ครูเรียกนักเรียนคู่ใหม่มา เเจกสระให้นักเรียนคนละตัวให้
นักเรียนทําเหมือนเดิม หรือจนนักเรียนเข้าใจกฎการออกเสียง
เรียนรู้ : ครูปริ้นบัตรตัวอักษรเตรียมให้นักเรียนทํากิจกรรม ครูเรียกนักเรียน 2 คนออกมาเเละเเจกบัตรตัวอักษร
Beginner2/4 Cards03 ให้นักเรียน 4 ตัวอักษร ครูกระซิบคําศัพท์คําว่า ‘ฝน’ เป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียน 2 คน
เเละให้นักเรียนเรียงตัวอักษรให้เป็นคําศัพท์ เม่ือนักเรียนเรียงเสร็จเเล้วให้เพื่อน ๆ ในห้องสะกดด้วย phonic เเละ
ออกเสียงคําศัพท์ให้ถูกต้อง
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนเอาสมุด ดินสอเเละสีออกมา ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนเลือกคําศัพท์คนละหนึ่ง
คํา เเละนําคําศัพท์ท่ีนักเรียนเลือกมาวาดภาพระบายสีให้สวยงามพร้อมกับเขียนคําศัพท์ลงใต้รูปภาพ เม่ือนักเรียนวาด
เสร็จเเล้ว ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คนออกมาหน้าช้ันเรียนเเละนําเสนอผลงานของตนเอง
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Day 3
เรียนรู้การหาคําศัพท์จากพจนานุกรม เรียนรู้การเขียนคําศัพท์จากการฟัง ‘please write………’ เรียนรู้การออกเสียง
ประโยคเเละหาความหมายของประโยค
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นการ์ดให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมในหน้า 24
วิดีโอ Two vowels v1 : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ให้นักเรียนตั้งใจฟัง ออกเสียงตามเละในวิดีโอนักเรียนจะมีโอกาส
ออกเสียงคําศัพท์ด้วยตนเอง ในวิดีโอนี้ครู Kellie จะพูดเกี่ยวกับคําศัพท์ท่ีมีสระสองตัวอยู่ตรงกลาง การออกเสียง
คําศัพท์จากภาพเเละตัวอักษร
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จัก พจนานุกรม (ดิกชันนารี) ไหม ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าเราใช้พจนานุกรม
ทําอะไร นักเรียนเคยใช้พจนานุกรมหรือไม่ นักเรียนมีพจนานุกรมไทยไหม เม่ือพูดคุยกันเเล้ว ครูอธิบายวิธีการค้นหา
คําศัพท์ในพจนานุกรม ให้นักเรียนฟังว่าในพจนานุกรมภาษาอังกฤษคําศัพท์จะเริ่มเรียงจากตัว A ข้ึนต้นเเละ B, C
ตามลําดับไปจนถึงตัว Z
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่าพจนานุกรมในหน้านี้เรียงคําตามภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูสุ่ม
นักเรียนหาคําว่า ‘zebra’ เเละบอกความหมายของคํา เเละสุ่มนักเรียน 2-3 คนให้หาคําศัพท์เเละความหมายของ
คําศัพท์ ตามท่ีครูบอก
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าเห็นอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูกดเสียงใต้รูปภาพให้นักเรียน
ฟัง ถามนักเรียนว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินเเปลว่าอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูให้นักเรียนออกเสียงตามเสียงที่นักเรียน
ได้ฟัง

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เเละเลือกนักเรียน 1 คน เขียนคําว่า ‘ฝน’ เป็นภาษาอังกฤษเเละ

ให้นักเรียนอ่าน (ครูเลือกคําศัพท์ในบทเรียน 5 คํา ให้นักเรียนเขียน) เพื่อให้เพ่ือน ๆ ในห้องเรียนเขียนลงสมุด ครูบอก
นักเรียนให้พูดว่า ‘please write ……..’ พูดคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้รับ ให้นักเรียนอ่านคําศัพท์ด้วยตนเองโดยท่ีครูไม่ต้อง
บอก เม่ือนักเรียนในห้องเขียนเสร็จเเล้วให้ครูเลือกนักเรียนคนใหม่มาพูด
กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เเต่ละกลุ่มมีหมายเลขกลุ่มของตัวเอง จากนั้นครูเเจกการ์ด
Beginner2/4 Cards04 ให้นักเรียนตามหมายเลขกลุ่ม นักเรียนเเต่ละกลุ่มจะได้รับบัตรภาพเเละบัตรคําเเละเเจก
พจนานุกรมให้นักเรียนกลุ่มล่ะ 1 เเผ่น ให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มหาความหมายของคําศัทพ์ เเละประโยคจากพจนานุกรม
กิจกรรม : เม่ือนักเรียนเเต่ละกลุ่มเเปลประโยคเสร็จเเล้วให้นักเรียนเลือกตัวเเทน 1 คนของเเต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ
โดยโชว์ภาพเเละอ่านประโยค เป็นภาษาอังกฤษ เม่ือตัวเเทนกลุ่มอ่านเเล้ว ครูถามนักเรียนว่าประโยคท่ีเพื่อนอ่านไปเ
เปลว่าอะไร ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ให้ตัวเเทนกลุ่มอ่านอีกรอบ จากนั้นครูเลื่อนสไลด์ถัดไปเพ่ือโชว์ภาพเเละประโยค
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค 4 รอบเเละเเปลความหมายของประโยค ทําซ้ําจนครบท้ัง 5 ประโยค
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Day 4
ทบทวนการออกเสียงเเละความหมายคําศัพท์ของสระสองตัว กิจกรรมเกมกระซิบ เเละทําเเบบประเมิน
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละสุ่มถามนักเรียน 4-5 ว่านักเรียนจําคําศัพท์อะไรได้บ้างจากวิดีโอเเละมีความหมายว่า

อย่างไรง

เรียนรู้ : ครูโชว์สระสองตัวเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่า ถ้ามีสระสองตัวติดกันนักเรียนจะออกเสียงว่าอย่างไร

เมื่อนักเรียนออกเสียงเเล้วให้ช้ีไปที่คําศัพท์เเละให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ ถามนักเรียนจนครบทุกคํา

ทบทวน : โชว์รูปภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าภาพที่นักเรียนเห็นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร เเละเเปลว่า

อะไรจากภาพ ถามนักเรียนจนครบทุกภาพ

กิจกรรม Listen and circle : ครูเขียนคําศัพท์ลงบนกระดานเเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ครูเขียนคําศัพท์ 5 คําใน

บทเรียนนี้ลงบนกระดาน จากน้ันให้นักเรียนส่งตัวเเทนกลุ่มออกมา กลุ่มล่ะ 1 คน ให้ครูออกเสียงของคําศัพท์เเละนักเรียนต้อง

วงกลมคําศัพท์ที่ครูออกเสียงให้ถูกต้อง จากน้ันเปลี่ยนตัวเเทนกลุ่มคนใหม่ออกมา เล่นไปเร่ือยๆ จนนักเรียนได้ออกมาวงกลม

คําศัพท์ครบทุกคน

ประเมิน : ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนคําศัพท์ที่นักเรียนได้ยินลงสมุด

ประเมิน : ให้นักเรียนเขียนคําต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ประเมินผล : ครูเตรียมชุดบัตรคําศัพท์ Beginner 2/4 Verbal Examination01 ให้นักเรียน โดยคําศัพท์จะสลับกัน มี

ทั้งหมด 3 ชุดให้นักเรียนมาอ่านออกเสียงคําศัพท์ทีละคนกับครูจนครบทุกคน โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกชุดคําศัพท์เอง ถ้า

นักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพท์ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน ครูควรสอนทบทวนเน้ือหาใน

บทเรียนให้กับนักเรียน เเบบประเมินสําหรับการอ่านของนักเรียน Beginner 2/4 Verbal Assessment01


