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Word families with a 
เป#าหมาย: นักเรียนรู)วิธีการออกเสียงประสมอักษร 2 ตัว เช9น ‘at’ นักเรียนสามารถอ9านและเขียนคำศัพทGท่ีมี

ตัวอักษร 3-4 ตัวผสมกันจาก Word family at, ad, an และ am ในบทเรียนน้ีจะมีคำศัพทGให)นักเรียนได)เรียน

หลายคำ แต9เราเน)นคำศัพทG 7 คำดังนี cat, bat, dad, cap, jam, van, man ซ่ึงจะนำมาใช)ในการประเมินผลใน

ตอนท)ายด)วย 

สัปดาห-: 

Day 1:  เรียนรู6 : การออกเสียงประสมอักษร 2 ตัว ‘a t’ ให)เปgนหน่ึงคำ จากการออกเสียงโฟนิกสGของอักษรท้ัง

สองตัวให)เร็วข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปgนหน่ึงคำ เเละให)นักเรียนเเต9คนวาดภาพด)วยคำศัพทGท่ีลงท)ายด)วย ‘at’ เเละ

ทบทวนการออกเสียง ‘at’ 

Day 2: เรียนเสียงสระ a จากคำศัพทGใน Word family at ในบทเรียนน้ีนักเรียนจะได)วาดภาพ 

Day 3: เรียนรู)คำศัพทGใหม9ในเร่ืองเสียงสระ a ด)วยคำศัพทGจาก word family ad เช9น dad, sad, mad และ 

glad นักเรียนต)องจดจำอารมณGบนใบหน)าเพ่ือท่ีจะได)เข)าใจความหมายคำศัพทGในบทเรียนน้ี  

Day 4:  เรียนรู)คำศัพทGใหม9ในเร่ืองเสียงสระ a ด)วยคำศัพทGจาก word family ap เช9น map, cap, nap, gap 

และ clap ครูต)องฝsกการออกเสียง cl เปgนพิเศษ เร่ิมต)นด)วยฝsกออกเสียงคำศัพทGกับแจtค ให)นักเรียนบอกคำศัพทG

ต9างๆเปgนภาษาไทยจากการดูรูปภาพ และเรียนคำศัพทGภาษาอังกฤษ 

Day 5: เรียนเร่ืองเสียงสระ a เพ่ิมเติมด)วยคำศัพทGใน Word family an เรียนคำศัพทG man, can, van และ 

fan เรียนคำว9า tan จากคำว9า ant และกิจกรรมเขียนคำศัพทGท่ีจำได)ท)ายบทเรียน 

Day 6: เรียนเร่ืองเสียงสระ a เพ่ิมเติมด)วยคำศัพทGใน Word family am โดยใช)วิดีโอ แนะนำคำศัพทGท่ีอยู9ใน

วีดีโอ มีคำศัพทGท่ีเปgนช่ือคือ Sam และ Pam และส่ิงของคือ jam และ ham นักเรียนจะได)ฝsกการแปลประโยค

ส้ันๆง9ายๆ และเรียนคำว9า is และ it 

Day 7:  ทบทวน Word families with a ประเมินผลด)วยการเติมตัวเลขลงในวงกลมท่ีคำศัพทGตรงกับเสียงท่ีได)

ยิน และโยงภาพและคำศัพทGให)สัมพันธGกัน 
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Day 1 
เรียนรู6 : การออกเสียงประสมอักษร 2 ตัว ‘a t’ ให)เปgนหน่ึงคำ จากการออกเสียงโฟนิกสGของอักษรท้ังสองตัวให)

เร็วข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปgนหน่ึงคำ เเละให)นักเรียนเเต9คนวาดภาพด)วยคำศัพทGท่ีลงท)ายด)วย ‘at’ เเละทบทวน

การออกเสียง ‘at’ 

เรียนรู6 : ครูบอกให)นักเรียนต้ังใจดูวิดีโอท่ีครูจะเปzดให)ดู นักเรียนต)องตอบคำถามองครู Sven ‘‘What is this?- 

น่ีคืออะไร’ เเละ ‘Now it is your turn! – ตอนน้ีเปgนตาของนักเรียนเเล)ว! ’ 

เรียนรู6 : ครูถามว9ามีนักเรียนคนใดสามารถสะกดคำศัพทGท่ีเห็นจากวิดีโอหน)าท่ีเเล)วได)บ)าง จากน้ันครูเรียก

นักเรียนให)ออกมาเขียนคำศัพทGท่ีหน)ากระดาษดำ  น่ีเปgนคร้ังเเรกท่ีให)นักเรียนออกมาเขียนคำศัพทGถ)าไม9มีใคร

เขียนได) ให)ครูเปgนคนเขียนคำศัพทGเอง 

เรียนรู6 : ครูโชวGอักษร a t ท่ีหน)าจอ เเละถามนักเรียนว9า น่ีคือตัวอะไร เเละมีเสียงโฟนิกสGว9าอย9างไร เเละถามต9อว9ามี

นักเรียนคนใดสามารถออกเสียง ของสองตัวอักษรน้ีให)เปgนหน่ึงคำได) 

เรียนรู6 : จากท่ีนักเรียนได)ลองออกเสียง a t ด)วยตนเองก9อนเเล)ว ครูเปzดวิดีโอการออกเสียงประสม a t ให)

นักเรียนดู เเละออกเสียงตาม 

เรียนรู6 : ครูบอกนักเรียนว9า ครูจะให)นักเรียนวาดภาพ โดยเลือกคำศัพทGจากวิดีโอท่ีครูจะเปzดให)นักเรียนดูต9อไปน้ี 

หลังจากดูวิดีโอจบเเล)ว ให)นักเรียนทุกคนเลือกคำศัพทGท่ีชอบ เเละวาดภาพจากคำศัพทGท่ีตนเองเลือก จากน้ันให)

นำเสนอท่ีหน)าช้ันเรียน โดยโชวGภาพท่ีตนเองวาด เเละออกเสียงคำศัพทGท่ีมี ‘at’ ลงท)าย 
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Day 2 
เน้ือหาและกิจกรรม: เรียนเสียงสระ a จากคำศัพทGใน Word family at ในบทเรียนน้ีนักเรียนจะได)วาดภาพ 

วีดีโอ: ครูเปzดวิดีโอให)นักเรียนดูรอบแรกแปลให)นักเรียนฟ�ง Good morning every one! สวัสดีทุกคน I am 

a…. ฉันช่ือ…. Can you read this? คุณอ9านคำน้ีได)ไหม รอบท่ีสองให)นักเรียนพยายามอ9านคำศัพทG cat ด)วย

ตนเอง 

เรียนรู6: เปzดสไลดGให)นักเรียนพยายามอ9านตัวอักษร และผสมคำด)วยตัวเองก9อน แล)วค9อยเล9นเสียงบนตัวอักษร

เพ่ือให)นักเรียนพูดตามอีกคร้ัง บอกนักเรียนว9าเคร่ืองหมาย – แบ9งให)นักเรียนเห็นว9าเราสะกดผสมคำอย9างไร แต9

ตอนเขียนเราจะไม9มีเคร่ืองหมายน้ี เร่ืองน้ีควรย้ำบ9อยๆ แต9หากนักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย – ก็ไม9เปgนไร เราเน)น

ให)นักเรียนสะกดได)ก9อนแล)วค9อยแก)ไขปรับปรุงทีหลัง 

วีดีโอ: ครูบอกนักเรียนว9ามีคำศัพทGมากมายท่ีลงท)ายด)วย at ให)นักเรียนดูคลิปวีดีโอแล)วให)นักเรียนบอกว9ามีคำ

ไหนบ)างท่ีนักเรียนรู)จัก ให)นักเรียนอ9านคำศัพทGบนวีดีโอหากนักเรียนอ9านได) 

เรียนรู6: คำศัพทGเหล9าน้ีเปgนคำศัพทGจากวีดีโอ เล9นเสียงจากรูปภาพให)นักเรียนฟ�งและให)นักเรียนพูดตาม 

กิจกรรม: นักเรียนหยิบดินสอและสมุดข้ึนมา ครูเขียนคำศัพทGเหล9าน้ีบนกระดาน cat, bat, rat, hat และ mat 

ให)นักเรียนลอกลงสมุดโดยให)เขียนคำศัพทGเรียงลงมา และนักเรียนต)องเว)นพ้ืนท่ีให)เพียงพอสำหรับวาดภาพดังรูป 

บอกนักเรียนว9าให)นักเรียนวาดภาพอย9างรวดเร็ว ไม9เน)นความสวยงานแต9ต)องเสร็จให)ทันภายในเวลา 20 วินาที 

เม่ือนักเรียนพร)อมแล)ว ครูเร่ิมบอกคำศัพทGให)นักเรียนวาดภาพโดยไม9เรียงลำดับคำศัพทG แล)วนับ 1-20 เม่ือ

นักเรียนวาดเสร็จทุกคำแล)วให)นักเรียนวางดินสอแล)วชูสมุดให)เพ่ือน ๆ ดูรูปภาพท่ีตนวาด 
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Day 3 
 

เรียนรู)คำศัพทGใหม9ในเร่ืองเสียงสระ a ด)วยคำศัพทGจาก word family ad เช9น dad, sad, mad และ glad 

นักเรียนต)องจดจำอารมณGบนใบหน)าเพ่ือท่ีจะได)เข)าใจความหมายคำศัพทGในบทเรียนน้ี 

เรียนรู6 : ครูบอกนักเรียนว9าสองตัวอักษรต9อไปท่ีเราจะออกเสียงประสมให)เปgนหน่ึงคำคือ ‘a d’ ครูเปzดวิดีโอ

นักเรียนออกเสียง ‘a d’ ให)ดู เม่ือดูวิดีโอจบเเล)ว ครูฝsกให)นักเรียนออกเสียงประสม ‘a d’ เหมือนในวิดีโอท่ีดู 

ฝIกฝน: ให)นักเรียนลองสะกดผสมคำด)านล9างด)วยตัวเองก9อน หลังจากน้ันครูเล9นเสียงให)นักเรียนฟ�ง สุ9มนักเรียนหรือให)

นักเรียนทุกคนได)ลองออกเสียงทีละคน ให)นักเรียนสังเกตใบหน)าท้ัง 3 ว9ามีสีหน)า และอารมณGอย9างไรบ)าง 

ฝIกฝน: ให)นักเรียนลองพยายามอ9านคำศัพทG และเดาท่ีรูปภาพว9าพวกเขาแสดงสีหน)าแบบไหนบ)าง ก9อนท่ีจะบอก

นักเรียนว9าพวกเขาแสดงสีหน)าดังน้ี sad เศร)า mad โมโห และ glad ดีใจ 

กิจกรรม: เล9นเสียงให)นักเรียนฟ�งคำละ 2-3 รอบ ให)นักเรียนวาดภาพลงในสมุดตนเอง ครูพยายามช9วยเหลือเด็ก

ท่ีทำไม9ค9อยได) 

เรียนรู6: แสดงสไลดGให)นักเรียนดู สไลดGหน)า 1. เล9นเสียงบนรูปภาพ บอกนักเรียนว9า dad แปลว9า ‘พ9อ’  2. ให)

นักเรียนลองอ9านคำศัพทGว9าอ9านได)ไหม ใบ)ให)นักเรียนโดยเล9นเสียงบนรูปตัวอักษร 3. ครูเล9นเสียงให)นักเรียนฟ�ง

จากคำศัพทG 4. เล9นเสียงท่ีประโยคก9อนถามนักเรียนว9าพ9อมีสีหน)าบ9งบอกอารมณGว9าอย9างไร ให)เวลานักเรียนคิด

ก9อนเล่ือนสไลดGไปหน)าถัดไป 5. พูดคุยกับนักเรียนเก่ียวกับสีหน)าของพ9อ และอธิบายคำศัพทGท่ีแสดงถึงอารมณG 

‘เศร)า เสียใจ’ sad เล9นเสียงประโยคและพูดคุยถึงคำแปล 

วีดีโอ: เราดูวีดีโอเดิมอีกคร้ัง คราวน้ีถามนักเรียนว9าเข)าใจท่ีพวกเขาพูดคุยกันมากข้ึนหรือไม9 ก9อนอธิบายให)

นักเรียนฟ�งว9า ในวีดีโอมีบทสนทนาดังน้ี ผู)ชาย: “Good morning, Cat. How are you today?” “สวัสดีตอน

เช)าเจ)าแมว เปgนอย9างไรบ)าง” แมว: “Good morning. I am sad.” “สวัสดี ฉันเศร)าเสียใจ” ผู)ชาย: “Are you 

sad, cat?” “เธอเศร)าหรือเจ)าแมว” แมว: “No, just kidding. I am glad.” “เปล9า พูดเล9น ฉันดีใจ” 

กิจกรรม: เล9นเสียงให)นักเรียนฟ�ง ให)เรียนวาดภาพแมวดีใจลงในสมุด โดยให)นักเรียนเขียนคำว9า glad ใต)ภาพ 

กิจกรรม: หากมีเวลาให)นักเรียนเติมคำให)สัมพันธGกับภาพใน Beginner 1/1 Worksheet01 เพ่ือทบทวนคำศัพทG

ท่ีเรียนมา 
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Day 4 
เน้ือหาและกิจกรรม: เรียนรู)คำศัพทGใหม9ในเร่ืองเสียงสระ a ด)วยคำศัพทGจาก word family ap เช9น map, cap, 

nap, gap และ clap ครูต)องฝsกการออกเสียง cl เปgนพิเศษ เร่ิมต)นด)วยฝsกออกเสียงคำศัพทGกับแจtค ให)นักเรียน

บอกคำศัพทGต9างๆเปgนภาษาไทยจากการดูรูปภาพ และเรียนคำศัพทGภาษาอังกฤษ   

วีดีโอ: เปzดวีดีโอให)นักเรียนดู ให)นักเรียนต้ังใจฟ�งเม่ือแจtคสอนการสะกดผสมคำศัพทG และให)นักเรียนลอง

พยายามสะกดและอ9านคำศัพทGเองเม่ือคำศัพทGแสดงในรอบท่ีสอง โดยท่ีครูช9วยนักเรียนด)วย 

คำศัพทGมีดังน้ี cap หมวกแก็บ, tap แตะ (แตะหน)าจอมือถือ), gap ช9องว9าง, zap ปะทะ หรือ ชน, map แผนท่ี, 

trap กับดัก จับกุม, rap (เพลง)แร็พ, clap ตบมือ, sap ไม)ตะบอง, lap หน)าตัก 

เรียนรู6: พูดคุยกับนักเรียนว9าความหมายของแต9ละภาพคืออะไรเปgนภาษาไทย 

เรียนรู6: ให)นักเรียนลองสะกดอ9านออกเสียงด)วยตนเองก9อน เล9นเสียงจากรูปภาพให)นักเรียนฟ�ง แล)วออกเสียง

ตามคำละ 2 คร้ัง 

ฝIกฝน: ให)นักเรียนลองสะกดคำศัพทGภาษาอังกฤษด)วยตัวเองก9อน เล9นเสียงบนคำศัพทGให)นักเรียนฟ�งทีละคำ และ

ให)นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล)วลองให)นักเรียนอ9านคำศัพทGท้ัง 3 คำเองอีกคร้ังพร)อมกัน  

ฝIกฝน: ครูเล9นเสียงท่ีรูปภาพ 2-3 คร้ังต9อ 1 รูป ให)นักเรียนเขียนคำศัพทGลงในสมุด ให)ย้ำเตือนนักเรียนว9า

เคร่ืองหมาย – ในคำศัพทGเปgนการแสดงวิธีสะกด เวลาเขียนคำศัพทGให)งดเขียนเคร่ืองหมายน้ี แต9ถ)านักเรียนยัง

เขียนก็ไม9เปgนไร ให)เน)นว9านักเรียนสะกดถูกต)องหรือไม9 เฉลยอยู9สไลดGหน)าถัดไป 

ฝIกฝน: ให)นักเรียนสะกดคำศัพทGในสไลดGหน)าแรกทีละคน คนละ 1-2 คำศัพทG เล9นเสียงท่ีคำศัพทGเพ่ือตรวจสอบ

ว9านักเรียนสะกดถูกหรือไม9 เล่ือนสไลดGหน)าถัดไปให)นักเรียนอ9านคำศัพทGทีละคนเหมือนหน)าท่ีแล)ว แต9หน)าน้ีไม9

ต)องสะกดและให)แปลคำศัพทGด)วย บอกให)นักเรียนสังเกตทำคำศัพทGเห็นไหมว9าเวลาเขียนคำศัพทGเราจะไม9ใส9

เคร่ืองหมาย – ในคำศัพทG ครูสามารถเล9นเสียงบนตัวอักษรได) 
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Day 5 
เน้ือหาและกิจกรรม: เรียนเร่ืองเสียงสระ a เพ่ิมเติมด)วยคำศัพทGใน Word family an เรียนคำศัพทG man, can, 

van และ fan เรียนคำว9า tan จากคำว9า ant และกิจกรรมเขียนคำศัพทGท่ีจำได)ท)ายบทเรียน 

วีดีโอ: บอกให)นักเรียนต้ังใจดูวิดีโอ ลองออกเสียงคำศัพทGและคำแปลไปพร)อมวิดีโอ 

เรียนรู6: ให)นักเรียนลองนับขาของสัตวGตัวน้ี ตรงหัวไม9ใช9ขาแต9เปgนหนวดมด 

เรียนรู6: ถามนักเรียนจำได)ไหมว9าคำว9า ‘มด’ ภาษาอังกฤษคืออะไร ให)นักเรียนลองสะกดให)ครูเขียนตามบน

กระดานก9อน หากสะกดไม9ได)ไม9เปgนไร ให)ครูเขียนคำว9า ant บนกระดานให)นักเรียนดู 

ฝIกฝน: สไลดGหน)า 1 ให)นักเรียนพยายามผสมและสะกดคำ เล9นเสียงได)ท่ีคำศัพทG 2 ตอนน้ีมีตัว t เพ่ิมข้ึนมาอ9าน

ว9าอะไร และแปลว9าอะไร เล9นเสียงได)ท่ีคำศัพทG 3 เม่ือตัว t ย)ายมาอยู9ด)านหน)า คำศัพทGน้ีอ9านว9าอะไร 4 เล9นเสียง

บนคำศัพทGให)นักเรียนฟ�ง และแปลให)นักเรียนฟ�งว9า tan เปgนสีของผิวท่ีออกสีน้ำตาล อาจจะเปgนสีผิวธรรมชาติ 

หรือคนท่ีผิวขาวไปอาบแดดทำให)ผิวสีเข)มข้ึนก็ได) 

ฝIกฝน: ให)นักเรียนพยายามสะกดผสมคำศัพทGเหล9าน้ีด)วยตนเองก9อนท่ีจะเล9นเสียงบนคำศัพทGให)นักเรียนฟ�ง เล่ือน

สไลดGหน)าต9อไปเพ่ือดูคำแปลจากรูปภาพ ให)นักเรียนสังเกตว9าเคร่ืองหมาย – หายไป เพราะเราใช)เคร่ืองหมาย – 

เวลาฝsกสะกดเท9าน้ัน เวลาเขียนคำศัพทGจริงเราจะไม9ใส9เคร่ืองหมาย – ในคำศัพทG 

กิจกรรม: ให)นักเรียนเขียนคำศัพทGท่ีลงท)ายด)วย -an และ -ap ท่ีนักเรียนรู)จักลงในสมุดให)มากท่ีสุด หากนักเรียน

ทำกิจกรรมไปแล)ว 5 นาทีแต9ยังคิดกันยังไม9ค9อยออกให)เล่ือนสไลดGไปหน)าถัดไปเพ่ือใบ)ด)วยรูปภาพ สไลดGสุดท)าย

เปgนคำศัพทGต9างๆ เล9นเสียงได)บนรูปภาพ 
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Day 6 
เน้ือหาและกิจกรรม: เรียนเร่ืองเสียงสระ a เพ่ิมเติมด)วยคำศัพทGใน Word family am โดยใช)วิดีโอ แนะนำศัพทG

ท่ีอยู9ในวีดีโอ มีคำศัพทGท่ีเปgนช่ือคือ Sam และ Pam และส่ิงของคือ jam และ ham นักเรียนจะได)ฝsกการแปล

ประโยคส้ันๆ ง9าย ๆ และเรียนคำว9า is และ it 

วีดีโอ: เปzดวิดีโอให)นักเรียนดู ให)นักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงท9าทางประกอบตามวิดีโอ 

ฝIกฝน: ให)นักเรียนลองอ9านคำศัพทG และแปลด)วยตนเองก9อนท่ีจะเล9นสไลดGถัดไปเพ่ือดูรูปภาพความหมายคำศัพทG 

เล9นเสียงคำศัพทGบนรูปภาพให)นักเรียนพูดตามและแปลพร)อมกันอีกคร้ัง 

ฝIกฝน: ครูเล9นเสียงให)นักเรียนฟ�งทีละคำ คำละ 2-3 คร้ัง ให)นักเรียนดูภาพประกอบ พร)อมเขียนคำศัพทGตามภาพ

และเสียงท่ีได)ยิน 

เรียนรู6: ครูสอนนักเรียนคำว9า is แปลว9าเปgน เราจะใช)คำน้ีในกิจกรรมถัดไป 

กิจกรรม: ครูทำบัตรคำศัพทGดังภาพ ใส9บัตรคำศัพทGลงในกล9อง (เล่ือนหน)าเว็บไม9ให)นักเรียนเห็นรูปบัตรภาพ) เล9น

เสียงให)นักเรียนฟ�ง ให)นักเรียนหยิบการGดมาคร้ังละ 1 ใบ จากน้ันครูนำคำศัพทGไปติดท่ีกระดาน ให)นักเรียน

ช9วยกันแปล และเขียนคำแปลงใต)คำศัพทG และให)นักเรียนคนต9อไปหยิบคำศัพทGท่ีอยู9ในกล9องอีกคร้ัง จากน้ันครู

นำไปติดท่ีกระดาน ทำเช9นน้ีเร่ือย ๆ จนครบ  และให)นักเรียนช9วยกันเรียงให)ถูกต)องและแปลความหมายให)

ถูกต)อง 

กิจกรรม: บอกให)นักเรียนจดประโยคภาษาอังกฤษน้ีลงในสมุดและวาดภาพประกอบเปgนการบ)าน 
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Day 7 
เน้ือหาและกิจกรรม: ทบทวน Word families with a ประเมินผลด)วยการเติมตัวเลขลงในวงกลมท่ีคำศัพทGตรง

กับเสียงท่ีได)ยิน และโยงภาพและคำศัพทGให)สัมพันธGกัน 

ส่ิงท่ีครูต6องเตรียม : ปร้ินเเละตัดการGดคำศัพทG Word families with a ลงในกล9องเเละปร้ินแบบบันทึกผลการ

ทดสอบ 

ทบทวน: at , ad, ap, am และ an ให)นักเรียนดูรูปภาพ และช9วยกันเติมคำให)ถูกต)อง เล9นเสียงได)จากภาพ หาก

ครูคล๊ิกบนตัวอักษรจะปรากฎคำตอบให)เห็น 

ประเมินผล: แจกใบประเมินผล Beginner 1/1 Evaluation01 กับนักเรียนให)นักเรียนเขียนเลือกเขียน 1-5 หน)า

คำศัพทG ให)ตรงกับเสียงท่ีได)ยิน 

 

ประเมินผล: ให)นักเรียนโยงภาพให)ตรงกับคำศัพทG 

ประเมิน : ครูปร้ินเเละตัดการGดคำศัพทG Beginner 1/1 Verbal Examination01 ลงในกล9อง เเล)วให)นักเรียนมา

ท่ีโตtะครูทีละคนเเละหยิบการGดข้ึนมาออกเสียงคำศัพทG 5 คำ จนครบทุกคน Beginner 1/1 Verbal 

Assessment01 
 


