
TKR English Beginner 2_6 lesson plan v1

1 of 5

Starting blends 1 lesson plan
เป้าหมาย : นักเรียนสามารถออกเสียงการประสมอักษรสองตัวหน้า (Starting blends) ได้ถูกต้อง นักเรียนสามารถ

ออกเสียง บอกความหมายของคําศัพท์เเละประโยคในบทเรียนท่ีกําหนดได้ การออกเสียงประสมอักษรในภาษาอังกฤษ

จะเหมือนการออกเสียงควบกลํ้า คือการออกเสียงสองตัวอักษรรวมกัน การออกเสียงประสมอักษรในภาษาอังกฤษ

นักเรียนมักจะชอบเติมสระลงระหว่างอักษรประสม นักเรียนชอบออกเสียงว่า ‘satart’ วิธีการออกเสียงท่ีถูกต้อง ต้อง

ออกเสียงว่า ‘start’ นักเรียนต้องออกเสียงประสมอักษรให้ชัดเจน ในการประเมินถ้านักเรียนได้คะเเนนน้อยกว่าร้อย

ละ 60 ของนักเรียนท้ังหมดในห้องเรียน ครูควรสอนทบทวนให้กับนักเรียน

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนกฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ (Double consonants) และเรียนรู้การ

ประสมอักษรสองตัวหน้า st, sp, tr,fr, br, gl, bl

สัปดาห์ :

Day 1 : ทบทวนกฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ คือ เม่ือมีพยัญชนะคู่อยู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียงเหมือนมี

พยัญชนะเเค่ตัวเดียว

Day 2 : เรียนรู้การประสมอักษรสองตัวหน้า st and sp นักเรียนมักจะเติม สระ “a” ลงไประหว่างตัวอักษร เช่น

คําว่า stop นักเรียนมักจะอ่านออกเสียงว่า sa-top เรียนรู้กฎการออกเสียงของ ‘ar’ เรียนรู้การออกเสียงของคําศัพท์

ประโยคเเละบอกความหมาย เเละทําใบงาน

Day 3 : เรียนรู้การประสมอักษรสองตัวหน้า tr,fr, br, gl, bl นักเรียนต้องออกเสียงประสมอักษรให้ชัดเจนเเละไม่

เติมสระลงระหว่างอักษรประสม เรียนรู้การออกเสียงของคําศัพท์ ประโยคเเละบอกความหมาย ทําใบงานเเละ

กิจกรรมสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้

Day 4 : ทบทวนการออกเสียงของคําศัพท์จากการทํากิจกรรมกลุ่มและทําแบบประเมิน
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Day 1
ทบทวนกฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ คือ เม่ือมีพยัญชนะคู่อยู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะเเค่ตัว
เดียว
วิดีโอ Repeat Double consonants : ก่อนเปิดวิดีโอครูถามนักเรียนว่า นักเรียนจําวิดีโอทบทวนคําศัพท์ในเรื่อง
การออกเสียงพยัญชนะคู่ได้ไหมเมื่อนักเรียนตอบเเล้วครูจึงเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนพยามยามออกเสียง
คําศัพท์ในวิดีโอด้วยตนเอง เม่ือดูวิดีโอจบครูจะใช้คําถามกับนักเรียนดังนี้ นักเรียนเห็นอะไรบ้างเเละในวิดีโอนี้ครู
Kellie ทบทวนคําศัพท์อะไรบ้าง คําศัพท์นั้นออกเสียงว่าอย่างไร นักเรียนสะกดได้หรือไม่ ความหมายของคําศัพท์นั้น
คืออะไร
ทบทวน : ครูถามนักเรียนว่าจํากฎการออกเสียงของ Double Consonants ได้ไหม เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูให้
นักเรียนอ่านออกเสียงคําศัพท์ตามกฎ ให้นักเรียนออกเสียงด้วยตนเองเเล้วจึงเล่นเสียงคําศัพท์ให้นักเรียนฟัง
ทบทวน : ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจํากฎการออกเสียง a ประสมกับ ll เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนอ่านกฎ
การออกเสียงของ Double Consonants เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว ให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ทีละคําด้วยตนเองเเล้วจึง
เล่นเสียงคําศัพท์ให้นักเรียนฟัง
ทบทวน : ครูใช้คําถาม “Can you spell?” ให้นักเรียนสะกดคําศัพท์ด้วยโฟนิกส์ เม่ือนักเรียนสะกดเเล้ว ครูคลิ๊ก
เสียงให้นักเรียนฟังให้นักเรียนออกเสียงตาม เเล้วถามต่อว่า “What does it mean in Thai?” ให้นักเรียนบอก
ความหมายของคําศัพท์ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว คลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูความหมาย ถามจนครบทุกคําศัพท์
ทบทวน : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามว่านักเรียนจําภาพนี้ได้ไหมเเล้วใช้คําถาม ‘What do you see?’ นักเรียน
ต้องตอบว่า ‘เทนนิส’ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้ตัวเเทนนักเรียนออกมาเขียนคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษท่ีกระดานดําเ
เละพูดคุยทบทวนกันว่า ‘nn’ ใน ‘เทนนิส’ ออกเสียงอย่างไร
ทบทวน : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเลือกนักเรียน 4 คนออกเสียงคําศัพท์เเละบอกความหมายของคําศัพท์ คลิ๊กท่ี
Answer เพื่อดูความหมาย เม่ือครบ 4 คนเเล้ว ให้นักเรียนทุกคนอ่านคําศัพท์พร้อมกันอีกรอบ
ทบทวน : ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนจําได้ไหมถ้า y ทําหน้าท่ีเป็นสระ จะออกเสียงเหมือนกันกับตัวอะไร นักเรียน
ต้องตอบว่าตัว i เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดู เเละถามนักเรียนว่า “What is this in English?”
คลิ๊ก Answer เพื่อดูคําตอบ ถามจนครบทุกภาพ
ทบทวน : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละใช้คําถาม ‘What is this?’ เเละนักเรียนต้องตอบ ‘It is ……’ ตามภาพท่ี
นักเรียนเห็น เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว คลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูคําตอบ ถามนักเรียนจนครบทุกคําศัพท์
ทบทวน : ครูโชว์ภาพเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดูเเล้วให้นักเรียนเลือกว่าคําใดตรงกับภาพ (คลิ๊กบนรูปบอลจะได้ยินเสียง
Choose the correct answer) ให้นักเรียนยกมือข้ึนว่าใครจะเลือกข้อ 1 หรือข้อ 2 จากนั้นพูดคุยกันว่าข้อใดถูกต้อง
เเละทําไม (คลิ๊กบนช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกคําตอบ และคลิ๊กบนรูปภาพเพ่ือฟังเสียงคําศัพท์)
ทบทวน : ให้นักเรียนนั่งเป็นเเถวเเละนําสมุด ดินสอข้ึนมา ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้ยินลง
สมุด เสร็จแล้วดูเฉลยที่นี่
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Day 2
เรียนรู้การประสมอักษรสองตัวหน้า st and sp นักเรียนมักจะเติม สระ “a” ลงไประหว่างตัวอักษร เช่น คําว่า stop
นักเรียนมักจะอ่านออกเสียงว่า sa-top เรียนรู้กฎการออกเสียงของ ‘ar’ เรียนรู้การออกเสียงของคําศัพท์ ประโยคเ
เละบอกความหมาย เเละทําใบงาน
วีดีโอ : ครูโชว์วิดีโอให้นักเรียนดูเม่ือดูจบเเล้วพูดคุยกันว่าในวิดีโอครู Paew เเละครู Sven สนทนาอะไรเเละนักเรียน
คิดอย่างไรเก่ียวกับวิดีโอ ให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับคําตอบที่ครู Paew ตอบ ครู Sven เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ให้นักเรียน
สองคนออกมาสนทนาตามวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูโชว์ ‘sp’ ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียง เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้ว ครูถามนักเรียนต่อว่านักเรียนรู้
ไหมว่ามีคําศัพท์อะไรที่ข้ึนต้นด้วย ‘sp’ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูเลื่อนสไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูเเล้วถามนักเรียนว่า

‘ea’ ออกเสียงอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนออกเสียงท้ังคําศัพท์ ครูฝึกให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้อง นักเรียนต้อง
ไม่ออกเสียงว่า ‘sapeak’ ให้ออกเสียงว่า ‘speak’ เเละถามความหมายของคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนพยายามออกเสียงด้วยตนเองก่อนเเล้วจึงเล่นเสียงให้นักเรียนฟังเ
เละให้นักเรียนออกเสียงตาม เเล้วบอกความหมายของประโยค
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดู ฝึกให้นักเรียนออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค จากนั้นให้นักเรียนยืน
ข้ึนทีละ 2 คนเพื่อสนทนาประโยคจนครบทุกคน ในประโยคคําตอบให้นักเรียนเลือกตอบ 1 ประโยค
เรียนรู้ : จากวิดีโอเด็กผู้หญิงออกเสียงท่ีนักเรียนได้ดู ครูโชว์ ‘sp’ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนพยามยามออกเสียง
ประสมอักษรสองตัวหน้าด้วยตนเอง เม่ือนักเรียนออกเสียงแล้ว เลื่อนสไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่า
คําศัพท์นี้ออกเสียงว่าอย่างไร เม่ือนักเรียนออกเสียงแล้วเลื่อนสไลด์ถัดไปเพ่ือดูคําตอบให้นักเรียนออกเสียงของ
คําศัพท์อีกรอบเเละบอกความหมายของคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูโชว์ ‘sp’ ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงประสมอักษรสองตัวหน้า เม่ือนักเรียนออกเสียงแล้ว เลื่อน
สไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่าคํานี้ออกเสียงว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไร เม่ือนักเรียนตอบแล้ว
เลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อดูคําตอบ
เรียนรู้ : อีกหนึ่งการประสมอักษรสองตัวหน้าที่ออกเสียงยาก ครูโชว์ ‘st’ ให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่านักเรียน
รู้จักคําศัพท์อะไรบ้างที่ข้ึนต้นด้วย ‘st’ เม่ือนักเรียนตอบแล้วครูและนักเรียนพูดคุยการออกเสียงของ ‘st’
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่าภาพนักเรียนเห็นคืออะไร นักเรียนต้องตอบว่า ‘เริ่ม’ เม่ือ
นักเรียนตอบแล้วครูถามนักเรียนว่าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรและนักเรียนสะกดคํานี้ได้ไหม จากนั้นเลือก
นักเรียนหนึ่งคนออกมาเขียนคําศัพท์ที่หน้ากระดานดํา
เรียนรู้ : ครูโชว์ ‘ar’ ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนอ่านออกเสียงกฎเเล้วให้นักเรียนออกเสียง ‘ar’ ตามกฎท่ีนักเรียนได้อ่าน
เม่ือนักเรียนอ่านเเล้วครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังเเละให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3 รอบ เลื่อนสไลด์ถัดไปให้นักเรียน
พยามยามออกเสียงคําศัพท์ด้วยตนเองเเล้วครูจึงเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง
เรียนรู้ : ครูโชว์คําศัพท์และถามนักเรียนว่า “Can you read this?” เม่ือนักเรียนออกเสียงแล้วครูฝึกให้นักเรียนออก
เสียงให้ถูกต้อง คือนักเรียนต้องไม่เติมสระระหว่าง ’s’ เเละ ’t’ ต้องไม่ออกเสียงว่า ‘satop’ ให้ออกเสียงว่า ‘stop’
เเละให้นักเรียนบอกความหมายของคําศัพท์ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูเลื่อนสไลด์ถัดไปเเล้วถามนักเรียนว่าเคยเห็น
สัญลักษณ์แบบนี้หรือไม่ นักนักเรียนเห็นสัญลักษณ์เเบบนี้ที่ไหนเเละสัญลักษณ์คืออะไร ในประเทศไทยสัญลักษณ์เป็น
เเบบนี้หรือไม่ เเล้วให้นักเรียนพูดคุยกัน
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Day 3
เรียนรู้การประสมอักษรสองตัวหน้า tr, fr, br, gl, bl นักเรียนต้องออกเสียงประสมอักษรให้ชัดเจนเเละไม่เติมสระลง
ระหว่างอักษรประสม เรียนรู้การออกเสียงของคําศัพท์ ประโยคเเละบอกความหมาย ทําใบงานเเละกิจกรรมสรุปส่ิงท่ี
ได้เรียนรู้
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นใบงานเพ่ือเเจกให้นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมหน้า 34
วีดีโอ : ครูบอกกับนักเรียนว่าให้ดูวิดีโออยากตั้งใจและคิดตามว่านักเรียนรู้จักคําศัพท์ในวิดีโอหรือไม่ เม่ือดูวิดีโอจบ
แล้ว ครูถามนักเรียนว่า มีคําศัพท์อะไรบ้างที่เด็กผู้หญิงอ่านบนกระดาษ นักเรียนสามารถสะกดคําศัพท์นั้นได้หรือไม่
ให้ตัวเเทนนักเรียน 2 คน ออกมาเขียนคําศัพท์ที่กระดานดําเเละสะกดคําศัพท์ท่ีหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูทบทวนการ
ออกเสียงประสมอักษรสองตัวหน้า ‘gr’ เเละ ‘tr’ ให้กับนักเรียน
เรียนรู้ : ครูโชว์ ‘tr’ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนพยามยามออกเสียงประสมอักษรสองตัวหน้าด้วยตนเอง เม่ือนักเรียน
ออกเสียงแล้ว เลื่อนสไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่าคําศัพท์นี้ออกเสียงว่าอย่างไร เม่ือนักเรียนออกเสียง
แล้วเลื่อนสไลด์ถัดไปเพ่ือดูคําตอบให้นักเรียนออกเสียงของ คําศัพท์อีกรอบเเละบอกความหมายของคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูโชว์ ‘br’ ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงประสมอักษรสองตัวหน้า เม่ือนักเรียนออกเสียงแล้ว เลื่อน
สไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่าคํานี้ออกเสียงว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไร เม่ือนักเรียนตอบแล้ว
เลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อดูคําตอบ
เรียนรู้ : ครูโชว์ ‘bl’ ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนออกเสียงประสมอักษรสองตัวหน้า เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้ว เม่ือ
นักเรียนออกเสียงแล้วเลื่อนสไลด์ถัดไปและให้นักเรียนพยายามออกเสียงด้วยตนเองก่อน แล้วจึงอธิบายว่า ‘ue’ จะ
ออกเสียงเหมือนสระเสียงยาวของ ‘oo’ จากนั้นให้นักเรียนพยายามออกเสียงด้วยตนเอง เม่ือนักเรียนออกเสียงแล้วจึง
เล่นเสียงให้นักเรียนฟังเเล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นถามนักเรียนว่าความหมายของคํานี้คืออะไรเม่ือนักเรียน
ตอบแล้วเล่ือนสไลด์ถัดไปเพื่อดูคําตอบ
เรียนรู้ : แนะนําคําศัพท์ใหม่ ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนสะกดคําศัพท์ด้วยโฟนิกส์เมื่อนักเรียนออก
เสียงเเล้วถามนักเรียนว่าความหมายของคํานี้คืออะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วคลิ๊กท่ีคําว่า Blend เพื่อดูคําตอบ ทําไป
เรื่อย ๆ จนครบทุกคํา
เรียนรู้ : ให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอขึ้นมา จากนั้นครูเล่นเสียงทีละข้อให้ฟังแล้วให้นักเรียนเขียนคําตอบท่ีได้ยินลงใน
สมุดให้ถูกต้อง เม่ือเขียนครบท้ัง 5 ข้อแล้วเลื่อนสไลด์ถัดไปเพ่ือดูเฉลย
ทบทวน : ครูโชว์ภาพเเรกให้นักเรียนดู ให้นักเรียนช่วยกันทายว่าคือภาพอะไร เม่ือนักเรียนตอบแล้วคลิกท่ีภาพมือเพื่อ
ดูคําตอบ ทําไปเรื่อยเรื่อยจนครบทุกภาพ
ทบทวน : ครูเล่นเสียงที่ภาพให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้อง คลิกข้อท่ีเลือกเพื่อดูคําตอบ และให้
นักเรียนออกเสียงตาม ทําไปเรื่อยเรื่อยจนครบทุกภาพ
ทบทวน : ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีหายไปจากคําศัพท์ลงในสมุด เม่ือ นักเรียนเขียน
ครบทุกข้อแล้ว เลื่อนเฉลยทีละข้อให้นักเรียนดูและให้นักเรียนเปล่ียนกันตรวจคําตอบ
ใบงาน : ครูเเจกใบงาน Beginner 2/6 Worksheet02 ให้นักเรียนเเละให้นักเรียนหาคําศัพท์ในตารางเเละระบายสีลง
ในคําศัพท์จากนั้นเขียนคําศัพท์ลงใต้ภาพให้ถูกต้อง ครูสามารถให้นักเรียนทําเป็นการบ้านได้ ดูเฉลยที่นี่
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ทบทวนการออกเสียงของคําศัพท์จากการทํากิจกรรมกลุ่มและทําแบบประเมิน

ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นการ์ดเเละตัดเพ่ือเตรียมให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้า 37 เเละ 38

กิจกรรม : ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 3 ถึง 4 กลุ่มเท่าๆกันและครูแจกกระดาษ a4 ให้กลุ่มละ 1 เเผ่น เเล้วให้นักเรียน

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในวันท่ี 2, 3 เเละ 4 โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมี 2. ข้อเสนอแนะที่อยากเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบทเรียน 3. เนื้อหาท่ียังไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถเขียนคําถามหรือข้อสงสัยลงไปได้ เม่ือเสร็จเเล้วให้นักเรียน

เเต่ละกลุ่มออกมานําเสนอจนครบทุกกลุ่ม

กิจกรรม : ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม เเละบอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเกมส่งบอลลอดใต้ขา โดยครูจะเปิดเพลงไป

พร้อม ๆ กับท่ีนักเรียนส่งลูกบอล เม่ือเพลงหยุดเเละลูกบอลอยู่ท่ีใคร ให้คนนั้นอ่านการ์ด Beginner 2/6 Cards01 ท่ี

ครูหยิบขึ้นมา เม่ือตอบเสร็จแล้วให้เล่นต่อไปเรื่อย ๆ จนหมดการ์ด

กิจกรรม : ครูนําการ์ด og, art, um, oom, ue, ace, ain, eak, ad, ain, op, oon Beginner 2/6 Cards02 ไปติดท่ี

กระดาน เเล้วเตรียมการ์ดท่ีนักเรียนต้องนําไปติดบนกระดาน ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังเเละให้นักเรียนเลือกการ์ดตัวที่

หายไปเติมให้ถูกต้องตามเสียงท่ีได้ยิน จนครบทุกคํา เสร็จเเล้วดูเฉลยที่นี่

ประเมินผล : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา

ข้อ 1. ถึง ข้อ 5. เขียนคําศัพท์ที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อ 6. เขียนประโยคท่ีได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อ 7. แปลประโยคเป็นภาษาไทย


