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Question words lesson plan 
เป#าหมาย : นักเรียนรู)เเละออกเสียงคำศัพท4 Question words: What, When, Where, Why, Who, How 

ได)  นักเรียนเข)าใจเเละสามารถออกเสียง ตอบประโยคคำถามท่ีใช)คำศัพท4 Question words ในบทเรียนได)  

หัวข-อ : หนังสือเร่ิมต)นด)วยการเเนะนำการใช)คำถามจากเคร่ืองหมายคำถาม (?)  เรียนรู)คำศัพท4 Question 

words  ความหมาย การตอบคำถามเเละการเเต]งประโยคโดยใช)คำศัพท4 Question words. 

สัปดาห1: 

Day 1: เเนะนำการใช)คำถามจากเคร่ืองหมายคำถาม (?) เเละการเเต]งประโยคคำถามเปaนภาษาไทย เเนะนำ 

Question words จากกิจกรรมฟeงเสียง ‘What is it?’ เพ่ือเขียนเเละพูดคุยการออกเสียง ‘Wh -’ เรียนรู)คำศัพท4 

Question words จากการออกเสียง เขียน เเปลความหมาย เเละกิจกรรมกลุ]มเเต]งประโยคโดยใช)คำศัพท4 Question 

words เเละทบทวนคำศัพท4 Question words จากวิดีโอ  

Day 2: ทบทวนคำศัพท4 Question words จากเกม Slap on the table ฝpกทักษะการคิดจากการปฏิบัติตาม

ข)อความคำส่ังท่ีเปaนภาษาอังกฤษ โดยการเขียนเเปลคำศัพท4 Question words จากภาษาไทยเปaนภาษาอังกฤษ 

เรียนรู) คำศัพท4Question words จากวิดีโอ Question words mix เเละใบงาน เรียนรู)คำศัพท4ใหม]จากวิดีโอเเละ

เขียนคำศัพท4ลงสมุดเพ่ือทำกิจกรรมในวันต]อไป 

Day 3: เรียนรู)การตอบคำถาม Question words จากวิดีโอ 6 วิดีโอ โดยจะมีคำถามเเตกต]างกันออกไป เรียนรู)

การเรียงประโยคคำถาม กิจกรรมกลุ]มเติมคำศัพท4 Question words เเปลประโยค ฝpกสนทนา ถาม – ตอบ จาก

ใบงาน 

Day 4: ทบทวนการฟeง – ตอบ ประโยคท่ีใช)คำศัพท4 Question words จากวิดีโอ กิจกรรมจับคู]สนทนาถาม-

ตอบ เเละทำเเบบประเมิน
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Day 1 

เเนะนำการใช)คำถามจากเคร่ืองหมายคำถาม (?) เเละการเเต]งประโยคคำถามเปaนภาษาไทย เเนะนำ Question 

words จากกิจกรรมฟeงเสียง ‘What is it?’ เเละเขียน เรียนรู) Question words จากการออกเสียง เขียน 

เเปลความหมาย เเละกิจกรรมกลุ]มเเต]งประโยคโดยใช) Question words เเละทบทวน Question words จาก

วิดีโอ 

เรียนรู- : ครูถามใช)คำถาม What is a question? นักเรียนรู)จักเคร่ืองหมายสีแดงหรือไม] ครูและนักเรียนพูดคุย

ถึงการใช)เคร่ืองหมายคำถาม พร)อมกับให)นักเรียนยกตัวอย]าง 2-3 คน ในหน)าถัดไป 

เรียนรู- : ให)นักเรียนยกตัวอย]างประโยคท่ีใช)ถามในภาษาไทย 2-3 คน ครูเขียนประโยคท่ีนักเรียนบอกลงบน

กระดานพร)อมกับใส]เคร่ืองหมายคำถามท)ายประโยค เเละให)นักเรียนช]วยกันตอบคำถามน้ัน 

เรียนรู- : ครูบอกนักเรียนว]า เราจะเร่ิมเขียนประโยคท่ีเปaนคำถาม ให)นักเรียนต้ังใจฟeง เม่ือนักเรียนพร)อมเเล)วครู

กดเสียงให)นักเรียนฟeงแล)วเลือกนักเรียน 1-2 คน มาเขียนท่ีกระดาน ให)นักเรียนพยายามเขียนด)วยตนเองก]อน 

จากน้ันเล่ือนหน)าถัดไปเพ่ือดูประโยค 

เรียนรู- : ครูถามนักเรียนว]า เราจะออกเสียง wh ในคำว]า What อย]างไร ให)นักเรียนลองออกเสียงด)วยตนเองก]อน 

เเละบอกนักเรียนว]า ‘What’ เปaน Tricky word คือคำท่ีสะกดด)วยโฟนิกส4ไม]ได) คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู  

 

เรียนรู- : ครูบอกนักเรียนว]าคำศัพท4ท่ีนักเรียนเห็นคือคำศัพท4ท่ีใช)ในประโยคคำถามบ]อยท่ีสุด ในภาษาอังกฤษ

เรียกว]า ‘Question words’ ให)นักเรียนพยายามออกเสียงเเต]คำด)วยตนเองก]อนเเล)วเล]นเสียงให)นักเรียนฟeงเเละ

ออกเสียงตาม เเละพูดคุยกันว]าเเต]ละคำมีความหมายว]าอย]างไร จากน้ันให)นักเรียนจดคำศัพท4พร)อมความหมาย

ลงสมุดของตนเอง ตรวจสอบความหมายของคำศัพท4หน)าถัดไป 

เรียนรู- : ครูโชว4คำศัพท4 Question words พร)อมกับความหมายให)นักเรียนดู เเละให)นักเรียนตรวจสอบ

ความหมายท่ีเขียนลงสมุดด)วยตนเอง ถ)าเขียนผิดให)นักเรียนเเก)ไขให)ถูกต)อง 

เรียนรู- : นักเรียนแบ]งกลุ]ม กลุ]มละ 3-4 คนโดยให)สมาชิกเแต]ละกลุ]มเเบ]งหน)าท่ีกัน ดังน้ี  

1. เลือกคำศัพท4  Question words 1 คำในหน)าน้ี เเละแต]งเปaนประโยคภาษาไทย1ประโยค 

2. แปลประโยคท่ีกลุ]มตนเองเเต]งเปaนภาษาไทยให)เปaนประโยคภาษาอังกฤษ                                                      

3.เลือกสมาชิกกลุ]มคนท่ีอายุน)อยท่ีสุดอ]านประโยคภาษาอังกฤษหน)าช้ันเรียน 

เรียนรู- : ครูถามนักเรียนว]าจำคำศัพท4 ‘Question words’ ท่ีเราใช)ในประโยคคำถามท่ีเราเรียนมาได)ไหม ให)

นักเรียนยกมือข้ึนตอบทีละคน เม่ือนักเรียนตอบเเล)ว บอกนักเรียนว]าครูจะเป�ดวิดีโอให)นักเรียนดู ในวิดีโอครูเสว็น

จะออกเสียงคำศัพท4ทีละคำ ให)นักเรียนเเปลความหมายของคำศัพท4ท่ีครูเสว็นพูดจนครบทุกคำ 
!  
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Day 2 
ทบทวน Question words จากเกม Slap on the table ฝpกทักษะการคิดจากการปฏิบัติตามข)อความคำส่ังท่ี

เปaนภาษาอังกฤษ โดยการเขียนเเปล Question words จากภาษาไทยเปaนภาษาอังกฤษ เรียนรู) Question 

words จากวิดีโอ Question words mix เเละใบงาน เรียนรู)คำศัพท4ใหม]จากวิดีโอเเละเขียนคำศัพท4ลงสมุดเพ่ือ

ทำกิจกรรมในวันต]อไป 

ทบทวน : ครูเเบ]งนักเรียนออกเปaนกลุ]ม ๆ กลุ]มละ 3 คน ตัดเเละเเจกการ4ดคำศัพท4 Question 

words Beginner 3/2 Cards01 ให)กลุ]มละ 6 คำ เเละบอกนักเรียนว]าเราจะเล]นเกม Slap on the table ให)

นักเรียนว]าการ4ดคำศัพท4ลงบนโต�ะหรือพ้ืนในกลุ]มของตนเอง โดยครูจะเล]นเสียงคำศัพท4ให)นักเรียนฟeง ถ)านักเรียน

ได)ยินเสียงคำศัพท4ใด ให)นักเรียนตบลงบนการ4ดคำศัพท4น้ันเเละเก็บไว)กับตัวเอง ใครเก็บการ4ดคำศัพท4ได)มากท่ีสุด

เปaนผู)ชนะ 

เรียนรู- : ครูให)นักเรียนน่ังห]างกัน ครูช้ีไปท่ีคำส่ังภาษาอังกฤษในกรอบส่ีเหล่ียม เเละบอกนักเรียนว]าให)นักเรียนทำ

ตามคำส่ังในกรอบส่ีเหล่ียม โดยท่ีครูไม]บอก ให)ครูอำนวยความสะดวกเเละให)คำเเนะนำกับเด็กอ]อนในช้ันเรียน 

เรียนรู- : ครูเเละนักเรียนพูดคุยเร่ืองการทำงานตามคำส่ังในกรอบส่ีเหล่ียมหน)าท่ีผ]านมา ว]านักเรียนเข)าใน

ประโยคคำส่ังภาษาอังกฤษหรือไม] นักเรียนมีปeญหาหรือไม]เข)าใจคำใดบ)างในประโยค เม่ือพูดคุยกันเสร็จเเล)ว 

เลือกนักเรียน 6 คน เขียนคำศัพท4ท่ีนักเรียนเเปลเปaนภาษาอังกฤษ คนละ1 คำ บนกระดานดำ 

เรียนรู- : ครูเป�ดวิดีโอ ‘Question words mix’. เเละพุดคุยกับนักเรียนว]าวีดีโอน้ีคืออะไร เเละเก่ียวกับอะไร เม่ือ

พูดคุยกันเเล)ว เลือกนักเรียน 2 คน เขียนคำศัพท4ท่ีเหมือนกันบนกระดานดำ 

เรียนรู- : ครูเเจกใบงานให)นักเรียนคนละ 1 เเผ]น Beginner 3/2  Worksheet01 ให)นักเรียนวงรอบคำศัพท4ท่ี

นักเรียนเห็น เฉลย  

เรียนรู- :  ครูบอกนักเรียนว]าให)ต้ังใจดูวิดีโอ เพราะจะมีคำศัพท4ใหม]ท่ีนักเรียนยังไม]รู) เม่ือนักเรียนพร)อมเเล)วครู

เป�ดวีดีโอเเนะนำคำศัพท4ใหม]ให)นักเรียนดู ในวิดีโอจะบอกว]า Now, it’s your turn – translate into English. 

คือให)นักเรียนเเปลคำศัพท4ภาษาไทยท่ีเห็นในวิดีโอเปaนภาษาอังกฤษ 

เรียนรู- : ให)นักเรียนนำสมุดเเละดินสอข้ึนมา เเละให)นักเรียนจดคำศัพท4เเละพร)อมกับเขียนความหมายของคำศัพท4จาก

วิดีโอท่ีนักเรียนได)ดูลงสมุดด)วยตัวบรรจง ให)นักเรียนคิดหาความหมายด)วยตนเองโดยไม]ต)องเป�ดวิดีโอให)ดูอีกรอบ 

เรียนรู- : ครูเป�ดวิดีโอคำศัพท4ใหม]ให)นักเรียนดูอีกรอบเพ่ือทบทวนการออกเสียงเเละความหมายของคำศัพท4 

เรียนรู- : ครูให)นักเรียนตรวจสอบคำศัพท4เเละความหมายของคำศัพท4ใหม]ท่ีจดลงสมุด ถ)ามีคำใดท่ีผิดให)เเก)ไขให)

ถูกต)อง 
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Day 3 
เรียนรู)การตอบคำถาม Question words จากวิดีโอ 6 วิดีโอ โดยจะมีคำถามเเตกต]างกันออกไป เรียนรู)การเรียง

ประโยคคำถาม กิจกรรมกลุ]มเติมคำศัพท4 Question words เเปลประโยค ฝpกสนทนา ถาม – ตอบ จากใบงาน 

เรียนรู- : ในหน)าน้ีจะมีวิดีโอท่ีใช)คำศัพท4 Question words เปaนคำถามท้ังหมด 6 วิดีโอ ครูเล]นเสียงเเต]ละวิดีโอ

ให)นักเรียนฟeง เเละให)นักเรียนเปaนคนเลือกวิดีโอด)วยตนเอง เเละตอบคำถามท่ีได)ยินจากวิดีโอ  ครูสามารถกด

หยุดวิดีโอเพ่ือรอให)นักเรียนคำตอบ นักเรียนคนต]อไปต)องเลือกวิดีโอท่ีไม]ซ้ำกันกับวิดีโอท่ีเพ่ือนได)ตอบไปเเล)ว  

เรียนรู- : ก]อนเล]นเสียงให)นักเรียนฟeง บอกนักเรียนว]าเสียงประโยคท่ีนักเรียนได)ยิน คำศัพท4สลับกันอยู] ครูเล]นเสียงให)

นักเรียนฟeงเเละให)นักเรียนเรียงประโยคใหม]ให)ถูกต)องลงในสมุดของตนเอง 

เรียนรู- : ให)นักเรียนนำสมุดท่ีได)จดคำศัพท4ใหม]จากวิดีโอในวันท่ี 2 ข้ึนมา เพ่ือทำกิจกรรมในหน)าถัดไป 

เรียนรู- : ครูตัดใบงาน Beginner 3/2  Worksheet02 เพ่ือเเจกนักเรียน เเบ]งนักเรียนออกเปaนกลุ]ม กลุ]มละ 3-4 คน 

เเต]ละกลุ]มจะได)รับใบงานท่ีเปaนประโยค ถาม-ตอบ  กลุ]มละ 3 ประโยค ให)สมาชิกเเต]ละกลุ]มช]วยกันเติม ‘Question 

words’ คำศัพท4ท่ีใช)ในการถาม  เเปลประโยคของกลุ]มตนเอง เเละฝpกออกเสียงประโยค ถาม-ตอบ จากน้ันให)เเต]ละ

กลุ]มออกมานำเสนอหน)าช้ันเรียน 
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Day 4 
 ทบทวน Question words จากวิดีโอ กิจกรรมจับคู]สนทนาถาม-ตอบ เเละทำเเบบประเมิน 

ทบทวน : สุ]มนักเรียน 6-10 คน เพ่ือทบทวนการตอบคำถามจากวิดีโอท่ีนักเรียนเคยตอบเเล)ว โดยนักเรียน

ต)องห)ามใช)คำตอบซ้ำกัน จนครบทุกวิดีโอ คล๊ิกบนรูปภาพต]างๆเพ่ือดูวีดีโอใน Youtube 

เรียนรู- : ครูให)นักเรียนจับคู]กัน โดยแต]ละคู]จะได)ใบงาน Beginner 3/2  Worksheet03 ท่ีมีประโยค ถาม-ตอบ 

ทุกคำท่ีนักเรียนได)เรียนมาเเล)ว ให)เเต]ละคู]ฝpกสนทนา ถาม-ตอบ ทุกประโยคกับคู]ของตนเอง ระหว]างท่ีนักเรียน

ฝpกให)ครูเปaนผู)เเนะนำเเละอำนวยความสะดวกให)กับนักเรียน เเละสังเกตเเละบันทึกว]านักเรียนมีก่ีคน ท่ีมีปeญหา

เก่ียวกับการออกเสียงประโยค  

ประเมินผล : ให)นักเรียนน่ังห]างกันเพ่ือทดสอบ เม่ือนักเรียนพร)อมเเล)วเเจก Beginner 3/2  Evaluation01 ให)

นักเรียนคนละ 1 เเผ]น เเละบอกนักเรียนว]า ให)นักเรียนเขียนประโยคภาษาอังกฤษลงในช]องว]างท่ีหายไป นักเรียน

สามารถเขียนประโยคอะไรก็ได) เพ่ือให)สอดคล)องกับประโยคคำถาม เเละประโยคคำตอบท่ีอยู]ในเเบบทดสอบ 
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Day 5 
ครูออกเสียงคำศัพท4 10 คำ 

ให)นักเรียนฟeงเเละให)นักเรียนเขียนลงสมุดของตนเองพร)อมกับบอกความหมายของคำศัพท4 

เรียนรู- : ครูโชว4ภาพเเละคำศัพท4ให)นักเรียนดู ให)นักเรียนออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท4 คลิ๊กที ่Answer 

เพ่ือดูคำตอบ ทำไปเรื่อยจนครบทุกคำ 

เรียนรู- : ให)นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา น่ังห]าง ๆ กันให)เปaนระเบียบ ครูออกเสียงคำศัพ ท4 10  คำ Beginner 

2/13 Words หรือเล]นเสียงที่หน)าจอทีละคำให)นักเรียนฟeง เเละเขียนคำศัพท4ลงสมุดของตนเอง 

พร)อมกับบอกความหมายของคำศัพท4 เม่ือเขียนเสร็จเเล)ว ครูเลื่อนหน)าถัดไปเพ่ือให)นักเรียนตรวจคำตอบด)วยตนเอง 

เรียนรู- : ให)นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา น่ังห]าง ๆ กันให)เปaนระเบียบ ครูออกเสียงคำศัพ ท4 10  คำ Beginner 

2/13 Words หรือเล]นเสียงที่หน)าจอทีละคำให)นักเรียนฟeง เเละเขียนคำศัพท4ลงสมุดของตนเอง 

พร)อมกับบอกความหมายของคำศัพท4 เม่ือเขียนเสร็จเเล)ว ครูเล่ือนหน)าถัดไปเพื่อให)นักเรียนตรวจคำตอบด)วยตนเอง 
 


