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Pronouns with to be lesson plan 
เป้าหมาย : นักเรียนเข้าใจเเนวคิดวิธีการออกเสียงของคำศัพท์ที่เป็น Tricky words (คำที่ไม่สามารถออกเสียงตาม

หลักของ Phonics ได้เลย หรือ เปน็คำที่อยู่นอกกฎของ Phonics) นักเรียนสามารถสะกด ออกเสียงเเละใช้ตัวเลข 

0-10 (zero to ten) นักเรียนรู้เเละเข้าใจการใช้ คำสรรพนาม (pronouns) เเละ คำกริยา (to be) 

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวน Math in English เเละเรียนรู้การใช้ คำสรรพนาม (pronouns) เเละ คำกริยา 
(to be) เรียนรู้การออกเสียง Tricky words 
สัปดาห์ : 

Day 1 : ทบทวน Math in English ด้วยการพูดคุยกันเรื่องความหมายของ ‘Tricky words’ ทบทวนการสะกดตัวเลข 

0-10 ทบทวนการบวก (plus) การลบ( minus) เเละเครื่องหมายเท่ากับ (equals) จากโจทย์คณิตศาสตร ์เเละ

กิจกรรมทบทวนตัวเลขจากการถาม – ตอบ ‘How many fingers do you see?’ ‘I see ….. fingers.’   

Day 2 :  เรียนรู้ Pronouns  (I, You, We, They, He, She, It) จากวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์จาก Verb to be (is, am, 

are) ที่นักเรียนเคยเรียนมาเเลว้ เเละเเนะนำคำศัพท์ใหม่จาก Pronouns (We, They) จากการออกเสียง การเติมคำ 

เเละทำกิจกรรมกลุ่มออกเสียงประโยค  

Day 3 :   เรียนรู้ Pronouns กับ Verb to be จากวิดีโอ เน้นการออกเสียงเเละการใช้ Pronouns กับ Verb to be 

กิจกรรมสร้างประโยคจากภาพ กิจกรรมอธิบายการใช้ Pronouns กับ Verb to be กิจกรรมกลุม่เเตง่ประโยคเเละ 

ออกเสียงประโยคจากการ์ด  

Day 4 :  เรียนรู้การถามตอบจากประโยค What do you see?’ –  ‘I see balls’. ‘What colour are they?’ – 

‘They are red’ กิจกรรมกลุ่มทบทวนตัวเลข ฝึกการฟังจากการปฏิบัติตามคำสั่ง เรียนรูก้ารเขียนประโยคจาการฟัง 

เเละอ่านออกเสียงประโยค  

Day 5 :  ทบทวนการใช้ Pronouns กับ Verb to be จากวิดีโอ ประเมินผลการออกเสียง การฟงัเเละการเขียน  
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Day 1 
ทบทวน Math in English ด้วยการพูดคุยกันเรื่องความหมายของ ‘Tricky words’ ทบทวนการสะกดตัวเลข 0-10 
ทบทวนการบวก (plus) การลบ( minus) เเละเครื่องหมายเท่ากับ (equals) จากโจทย์คณิตศาสตร์ เเละกิจกรรม
ทบทวนตัวเลขจากการถาม – ตอบ ‘How many fingers do you see?’ ‘I see ….. fingers.’    
ทบทวน : ครูโชว์ภาพเเรกให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนบอกว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้วเลื่อนสไลด์โชว์
ภาพถัดไป และให้นักเรียนบอกว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร พร้อมกับสังเกตทั้งหมด 8 จุดให้เวลา 2 นาที จากนั้นให้นักเรียน
บอกคนละ 1 อย่างไม่ซ้ำกัน 
ทบทวน : ครูโชว์ภาพอีกรอบเเละถามนักเรียนว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือเลขอะไร เมื่อนักเรียนตอบเเลว้เลื่อนสไลด์ถัด
ไปเพื่อดูคำตอบ ถามต่อว่าเลขอารบิกที่นักเรียนเห็นในภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร เเละนักเรียนสามารถสะกดตัวเลขนี้
ด้วยโฟนิกส์ได้หรือไม่ 
ทบทวน : ก่อนเปิดวิดีโอครูบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียนออกเสียงตัวเลขตามวิดีโอเมื่อนักเรียนเห็นคำศัพท ์ในตอนท้าย
ของวิดีโอครู Sven จะถามนักเรียนว่า ‘What’s the last number? – ตัวเลขตัวสุดท้ายคือเลขอะไร’ 
ทบทวน : ครูบอกนักเรียนว่าเราจะเขียนคำศัพท์ตัวเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษบนกระดานดำ ครูเลือกนักเรียนทีละ
คนออกมาเขียนคำศัพท์เริ่มจาก10 ไปจนถึง 1 ถ้านักเรียนเขียนคำศัพท์ไม่ได ้ให้เพื่อน ๆ นักเรียนออกมาช่วยเขียน 
ทบทวน : ครูโชว์โจทย์ปัญหาให้นักเรียนดูเเละใหน้ักเรียนอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน จากนั้นพูดคุยกันถึง
ความหมายของ + เเละ = 
ทบทวน : ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เมื่อนักเรียนพรอ้มเเล้ว ให้นักเรียนเปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์ต่อไป
นี้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมกับหาตัวเลขที่หายไปในช่องว่างให้ถูกตอ้ง คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ 
ทบทวน : ให้นักเรียนหาคำตอบของโจทย์คณิตศาสตร์ต่อนี้ เมื่อได้คำตอบเเล้วให้เปลี่ยนโจทย์ตัวเลขเป็นคำศัพท์ภาษา
อังกฤษ คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ 
กิจกรรม : ครูให้นักเรียนจับคู่ เเละบอกนักเรียนว่าครูจะให้นักเรียนสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับตัวเลข ให้นักเรียนเเต่
ละคู่ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนถามก่อน ให้คนถามเเสดงหมายเลขโดยใช้นิ้วมือ เลือกหมายเลขที่นักเรียนต้องการถาม
เพื่อน 1-10 โดยใช้คำถาม ‘How many fingers do you see?’ คนตอบตอ้งตอบตามจำนวนนิ้วมือที่นักเรียนเห็น ‘I 
see … fingers.’ จากนั้นให้นักเรียนสลับกัน นั่นคือนักเรียนจะต้องได้เป็นทั้งคนถามเเละคนตอบ เมื่อครบทุกคู่เเลว้ ให้
นักเรียนทุกคนช่วยกันออกเสียงคำถามเเละคำตอบอีกรอบ คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ 
เรียนรู้ : ถ้ามีเวลา ให้นักเรียนหาคำตอบของโจทย์คณิตศาสตร์ต่อไปนี้ เมื่อนักเรียนได้คำตอบเเล้ว สุ่มนักเรียนให้ยืนขึ้น
อ่านออกเสียงโจทย์คณิตศาสตร์พร้อมกับคำตอบเปน็ภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ 
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Day 2 
เรียนรู้ Pronouns  (I, You, We, They, He, She, It) จากวิดีโอ เรียนรู้คำศัพทจ์าก Verb to be (is, am, are) ที่
นักเรียนเคยเรียนมาเเล้ว เเละเเนะนำคำศัพท์ใหม่จาก Pronouns (We, They) จากการออกเสียง การเติมคำ เเละทำ
กิจกรรมกลุ่มออกเสียงประโยค 
เรียนรู้ : โชว์ประโยคให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนเดาวา่คำที่หายไปในช่องว่างคืออะไร 
เรียนรู้ : จากที่นักเรียนได้เติมประโยคเเรกไปเเล้ว ลองประโยคใหม่ที่ยากขึ้นกว่าเดิม ให้นักเรียนลองเติมคำในช่องว่าง
ที่หายไป 
เรียนรู้ : จากที่นักเรียนได้ลองเติมคำเเล้วในประโยคไปเเล้ว ครูบอกนักเรียนว่านี้คือคำตอบของคำที่หายไป คำศัพท์
สีเเดงในภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Verb to be’ ให้นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ 
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นในภาษาไทยเเปลว่าอะไร ถามตอ่ว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นนี้สะกดดว้ย
โฟนิกส์ได้หรือไม่ ถ้าสะกดด้วยโฟนิกส์ไม่ได้ คำเหล่านี้ในภาษาอังกฤษเรียนว่าอะไร เเละนักเรียนออกเสียงสองคำนี้ว่า
อย่างไร คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 
เรียนรู้ : เเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ชายเเละผู้หญิง ให้นักเรียนดูประโยคต่อไปนี้ เเละถามนักเรียนกลุ่มผู้หญิง
ว่า นักเรียนกลุม่ผูห้ญิงต้องออกเสียงประโยคใด เเละนักเรียนกลุ่มผู้ชายต้องเสียงประโยคใด เมื่อทั้ง 2 กลุ่มตอบเเล้ว 
ให้เเตล่ะกลุ่มอ่านออกเสียงประโยคของตนเอง 
เรียนรู้ : ครูเปิดวิดีโอเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์ pronouns  เมื่อดูวิดีโอจบเเลว้ บอกนักเรียนว่า Pronouns คือ 
คำสพรรนาม เช่นคำว่า ผม ฉัน คุณ เธอ เขา พวกเรา พวกเขา 
เรียนรู้ : เลือกนักเรียน 5 คนออกมาเขียนคำในชอ่งว่างบนกระดานดำให้ถูกตอ้ง เเละพูดคุยการใช้คำศัพท์ Pronouns 
กับ Verb to be. ในเเต่ละประโยค คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ ถ้าข้อใดที่นักเรียนเขียนผิด เเก้ไขให้ถูกต้อง 
เรียนรู้ : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เเละเติม verb to be ลงในช่องว่าง หลัง Pronouns เเต่ละคำให้ถูก
ต้อง เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ ถ้าข้อใดที่นักเรียนเขียนผิด เเก้ไขให้ถูกต้อง 
เรียนรู้ : เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบเเละให้นักเรียนร้องเพลงไปพร้อมกับวิดีโอ เมื่อดูวิดีโอจบเเลว้ ครูถามนักเรียนว่า 
Pronouns หรือ คำสรรพนาม มีกี่คำเเละมีอะไรบ้าง 
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Day 3 
เรียนรู้ Pronouns กับ Verb to be จากวิดีโอ เน้นการออกเสียงเเละการใช้ Pronouns กับ Verb to be กิจกรรม
สร้างประโยคจากภาพ กิจกรรมอธิบายการใช้ Pronouns กับ Verb to be กิจกรรมกลุ่มเเตง่ประโยคเเละ ออกเสียง
ประโยคจากการ์ด   
เรียนรู้ : เรียนรู้ : ครูเปิดวิดีโอ ‘is am are’ ให้นักเรียนดู เมื่อดูจบเเล้วครูถามนักเรียนว่า นักเรียนจำได้ไหมว่า 
Pronouns หรือ คำสรรพนาม มีกี่คำเเละมีอะไรบ้าง เมื่อนักเรียนตอบเเล้วถามต่อว่า ‘I ตอ้งใช้กับ am คืออะไร’ นำ
คำสรรพนามถามไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำ 
เรียนรู้ :ให้นักเรียนช่วยกันเติม verb to be ที่ต้องใช้กับ Pronouns เเตล่ะคำให้ถูกตอ้ง เเละให้นักเรียนช่วยกัน
เเปลเเต่ละประโยคจนครบทุกประโยค คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ จากนั้นให้นักเรียนลองยกตัวอย่างประโยคที่ใช้ 
Pronouns กับ verb to be ด้วยตนเอง 
เรียนรู้ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบพร้อมกับให้นักเรียนร้องเพลงไปพร้อมกับวิดีโอ เมื่อดูจบเเล้วครูถามนักเรียน
ว่า ‘I ต้องใช้กับ am คืออะไร’ นำคำสรรพนามถามไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำ 
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่า จากภาพเเละคำศัพท์ที่นักเรียนเห็น นักเรียนสามารถสร้างประโยคอะไรได้บ้าง โดยใช้ 
They are ……..’ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 
เรียนรู้ : ครูโชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนหนึ่งคนมาที่หน้าจอเเละให้นักเรียนอธิบายการใช้ verb to be กับ 
Pronouns เมื่อนักเรียนอธิบายเเล้ว ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคการใช้  verb to be กับ Pronouns เช่น She is 
a teacher. I am a boy เป็นต้น 
กิจกรรม : เเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 คน ให้เเต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นครูเเจกใบงานรูปภาพ 
Beginner 2/11 Cards01ให้นักเรียนทุกกลุ่ม ให้หัวหน้ากลุ่มตัดใบงานรูปภาพออกเป็นเเผน่ เเลว้เเจกให้สมาชิกกลุ่ม
คนละ 1 เเผ่น ให้สมาชิกเเต่ละคนในกลุ่มสร้างประโยคโดยใช้ verb to be ให้ตรงกับ pronouns จากการ์ดที่ตนเอง
ได้รับจากหัวหน้ากลุ่ม เช่น They are green ให้หัวหน้ากลุ่ม เขียนประโยคที่สมาชิกของตนเองได้สร้างลงกระดาษเพื่อ
นำเสนอ 
เรียนรู้ : จากนั้นให้ตัวเเทนกลุ่มออกมาเขียนประโยคที่กลุ่มตนเองไดเ้ขียนที่กระดานดำ เเละให้ครูถามนักเรียนว่า 
‘What does it mean in Thai?’  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประโยคร่วมกัน 
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Day 4 
เรียนรู้การถามตอบจากประโยค What do you see?’ – ‘I see balls’. ‘What colour are they?’ – ‘They are 

red’ กิจกรรมกลุ่มทบทวนตัวเลข ฝึกการฟังจากการปฏิบัติตามคำสั่ง เรียนรูก้ารเขียนประโยคจาการฟัง เเละอ่านออก

เสียงประโยค 

กิจกรรม : ครูเลือกผลงานการ์ดที่นักเรียนได้เขียนประโยค 4 ใบ จากนั้นครูโชว์การ์ดให้นักเรียนดู เเละถามให้นักเรียน
ตอบเป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเเต่ละภาพ เช่น What colour are they? – They are green. What number is 
this? – It is nine. 
กิจกรรม : ครูเลือกนักเรียน 3 คน ออกมาที่หน้าชั้นเรียน เเละบอกนักเรียนว่า ‘You are 3, you are 7, you are 1’ 
เเละให้ยืนเรียงลำดับให้ถูกต้อง นั่นคือนักเรียนคนที่ได้ เลข 1 มายืนข้างหน้า เลข 3  เมื่อนักเรียนเข้าใจเเลว้ ให้นักเรียน
เข้าเเถว เเถวละ 3 คน เเล้วให้นักเรียนเเต่ละเเถว เลือก 1 ตัวเลขที่ตนเองชอบ จาก 1-10 เเละเรียงตามลำดับของ
ตนเองให้ถูกต้อง จากนั้นให้ครูถามนักเรียนเเต่ละเเถวว่านักเรียนเเต่ละคนเลือกเลขอะไร เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนยืน
เรียงเเถวถูกต้องตามลำดับ 
เรียนรู้ : ให้นักเรียนเตรียมดินสอเเละกระดาษตัดออกเป็น 5 เเผ่น เเลว้เขียนลำดับ 1-5 ลงในกระดาษเเตล่ะเเผ่น เพื่อ
เขียนประโยค เเละย้ำกับนักเรียนว่าประโยคที่มีตัวเลข นักเรียนต้องเขียนเป็นคำศัพท ์เมื่อนักเรียนพรอ้มเเล้วครูเล่น
เสียงประโยคให้นักเรียนฟงัทีละประโยค ให้นักเรียนเขียนประโยคลงในกระดาษตามลำดับ จนครบทุกประโยค เมื่อ
นักเรียนเขียนเสร็จเเล้วครูควรตรวจสอบคำตอบที่นักเรียนเขียนลงกระดาษก่อนทำกิจกรรมต่อไป เพื่อดูว่านักเรียนเข้า
ใจเเละเขียนถูกต้องหรือไม่ เลื่อนหน้าถัดไปเพื่อดูภาพของประโยคเเละทำกิจกรรม 
เรียนรู้ : เลือกนักเรียน 5 คน ออกมาเเล้วให้นักเรียนนำประโยคที่นักเรียนได้เขียนทั้ง 5 ประโยคมาเเลกกับเพื่อน เมื่อ
นักเรียนทั้ง 5 คนได้นำประโยคให้เพื่อนเเล้ว ครูโชว์ภาพเเรกให้นักเรียนดู เเล้วให้นักเรียนคนที่1 อ่านประโยคที่ 1 เมื่อ
นักเรียนอา่นออกเสียงเเลว้ ครูถามเพื่อนนักเรียน ในห้องเรียนว่าประโยคที่นักเรียนได้ยินในภาษาไทยมีความหมายว่า
อย่างไร ภาพเเละประโยคที่เพื่อนได้อ่านออกเสียงตรงกันหรือไม่ เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว เปลี่ยนเป็นนักเรียนคนต่อไป 
โดยใช้คำถามเดิมจนครบทั้ง 5 คน คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 
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Day 5 
ทบทวนการใช้ Pronouns กับ Verb to be จากวิดีโอ ประเมินผลการออกเสียง การฟงัเเละการเขียน 
ทบทวน : ก่อนเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนจำได้ไหมว่า คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ คืออะไร 
เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ถามนักเรียนต่อว่าคำสรรพนามในภาษาอังกฤษมีกี่คำเเละมีคำว่าอะไรบ้าง เเล้วถามตอ่ว่า เเล้ว 
Verb to be มีกี่คำเเละมีคำว่าอะไรบา้ง เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว จึงเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละนักเรียนตอ้งรอ้งเพลงไป
พร้อม ๆ กับวิดีโอ 
ประเมิน : ครูปริ้นการ์ดคำศัพทเ์เละประโยคเพื่อเตรียมให้นักเรียนอ่านออกเสียง ดังนี้                                           
1. การ์ดคำศัพท์ Pronouns เเละ Verb to be Beginner 2/11 Verbal Examination01 จะมีคำศัพท์ 2 ชุด เหมือน
กัน เเต่คำศัพท์จะสลับกัน เเบบประเมินการออกเสียง Pronouns เเละ Verb to be Beginner 2/11 Verbal 
Assessment01 Pronouns/ to be                                                                                                       
2. การ์ดประโยค Beginner 2/11 Verbal Examination02 v2 ให้เเตล่ะคนออกเสียงทุกประโยค เเบบประเมินการ
ออกเสียงประโยค Beginner 2/11 Verbal Assessment02 sentence                                                    
ประเมินผล : ให้นักเรียนนำสมุดเเละดินสอขึ้นมา เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละประโยค เเลว้
ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนได้ยินลงสมุดของตนเอง 
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https://tkrenglish.com/wp-content/uploads/2022/04/Beginner-2_11-Verbal-Examination01-v2.pdf
https://tkrenglish.com/wp-content/uploads/2022/04/Beginner-2_11-Verbal-Assessment01-Pronouns-to-be-v1-2.pdf
https://tkrenglish.com/wp-content/uploads/2022/04/Beginner-2_11-Verbal-Assessment01-Pronouns-to-be-v1-2.pdf
https://tkrenglish.com/wp-content/uploads/2022/04/Beginner-2_11-Verbal-Examination02-v2.pdf
https://tkrenglish.com/wp-content/uploads/2022/04/Beginner-2_11-Verbal-Assessment02-sentence-v1-1-1.pdf

