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Regular verbs lesson plan 
เป#าหมาย :  นักเรียนรู*เเละเข*าใจ Regular verbs หรือ กริยาไมAเปล่ียนรูป คือ จะเติม -ed ลงท*ายเม่ืออยูAในรูป

ของอดีต นักเรียนรู*เเละเข*าใจโครงสร*างของประโยคประกอบด*วย Subject (ประธาน) + Verb (กริยา) + 

Object (กรรม)  รู* เข*าใจ เเละสามารถอAานออกเสียงประโยค เขียนประโยค Future Tense, Present Tense, 

Past Tense ท่ีกำหนดในบทเรียนได* 

หัวข-อ : หนังสือเร่ิมต*นด*วยการเรียนรู*โครงสร*างของประโยค Subject (ประธาน) + Verb (กริยา) + Object 

(กรรม) เรียนรู* Regular verbs หรือ กริยาไมAเปล่ียนรูป เรียนรู*โครงสร*าง การใช* การเเตAงประโยค Future 

Tense, Present Tense, Past Tense 

สัปดาห1 : 

Day 1 : เรียนรู*โครงสร*างของประโยคในภาษาอังกฤษ  ‘subject’, ‘verb’ เเละ ‘object’ โดยการเเตAงประโยค

เปgนภาษาจากรูปภาพเเละพูดคุยเร่ืองโครงสร*างของประโยค เรียนรู*โครงสร*างประโยคในภาษาอังกฤษ 

‘subject’, ‘verb’ เเละ ‘object’ จากวิดีโอ เรียนรู*การออกเสียง ‘subject’, ‘verb’ เเละ ‘object’ จากการ

เเปลภาษาไทยเปgนภาษาอังกฤษ เเละกิจกรรมเรียงภาพเเละคำศัพทkให*อยูAในหมวดหมูAเเละถูกต*องตามโครงสร*าง

ของประโยค 

Day 2 : เรียนรู*คำศัพทk regular verbs หรือกริยาไมAเปล่ียนรูป จากรูปภาพ กิจกรรมกลุAมเขียนคำกริยาพร*อม

ความหมาย เรียนรู* regular verbs จากวิดีโอ  กิจกรรมกลุAมเเปลความหมายคำกริยาเเละนำเสนอ เรียนรู* 

Future Tense, Present Tense, Past Tense จากภาพเเละคำศัพทk ‘tomorrow’, ‘today’, ‘yesterday’ 

เเละประโยค ‘I will dance’, ‘I dance’, ‘I danced’ ทบทวน ‘tomorrow’, ‘today’, ‘yesterday’ จาก

วิดีโอ ภาพเเละประโยค 

Day 3 : เรียนรู* Future Tense จากวิดีโอ ออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค Future Tense เรียนรู*

โครงสร*างประโยค Future Tense จากประโยค ‘I will dance’ ประกอบด*วย Subject (ประธาน)+ will + 

Verb (กริยาท่ีเปgนปqจจุบัน) เรียนรู*การออกเสียงประโยคคำถาม ‘What will you do tomorrow?’ เเละ

ประโยคคำตอบ ‘ I will cook for my birthday party.’ กิจกรรมกลุAมเเตAงประโยค Future Tense จำคำศัพทk

ท่ีกำหนด กิจกรรมเลือกคำศัพทkท่ีชอบเเตAงประโยค Future Tense จากน้ันนำเสนอวAาคำใดคือ subject, verb, 

object เเละ เปgนประโยค Future Tense หรือไมA 

 

Day 4 : ทบทวน Future Tense จากประโยคคำถาม ‘What will you do tomorrow’ เรียนรู* Present 

Tense จากวิดีโอ ตัวอยAางการใช* Present Tense ในสถานการณkจากประโยค เรียนรู*โครงสร*างประโยค 

Present Tense จากประโยค ‘He plays ball.’ ประกอบด*วย Subject (ประธาน) + Verb s/es (กริยาท่ีเปgน

ปqจจุบัน เติม s/es) + Object (กรรม) เรียนรู*การเติม s/es หลังคำกริยาเม่ือประธานเปgน Pronouns (I, You, 

We, He, She, It ) กิจกรรมเติมคำกริยาท่ีหายไปจากภาพเเละประโยค  กิจกรรมเลือกคำศัพทkท่ีชอบเเตAง

ประโยค Present Tense จากน้ันนำเสนอวAาคำใดคือ subject, verb, object เเละ เปgนประโยค Present 

Tense หรือไมA 
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Day 5 : เรียนรู* Future Tense , Present Tense เเละ Past Tense จากวิดีโอ ประโยคเเละภาพ  เรียนรู*

โครงสร*างประโยค Past Tense จากประโยค ‘I baked cake.’ ประกอบด*วย  Subject (ประธาน)+ Verb 

(กริยาท่ีเปgนอดีต เติม -ed) + Object (กรรม) เรียนรู*การเติม -ed เม่ือกริยาอยูAในรูปของอดีต ทบทวน Future 

Tense , Present Tense เเละ Past Tense จากวิดีโอ ประโยคเเละภาพ กิจกรรมเเตAงประโยคจากการเลือก

คำกริยา 1 คำ เเละเเตAง 3 ประโยค โดยเเตAละประโยคต*องเปgน Future Tense , Present Tense เเละ Past 

Tense  

 

Day 6 : ทบทวน Future Tense, Present  Tense, Past Tense จากวิดีโอ  กิจกรรมจับคูAประโยค เเละทำ

เเบบประเมิน 
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Day 1 

เรียนรู*โครงสร*างของประโยคในภาษาอังกฤษ  ‘subject’, ‘verb’ เเละ ‘object’ โดยการเเตAงประโยคเปgนภาษา

จากรูปภาพเเละพูดคุยเร่ืองโครงสร*างของประโยค เรียนรู*โครงสร*างประโยคในภาษาอังกฤษ ‘subject’, ‘verb’ 

เเละ ‘object’ จากวิดีโอ เรียนรู*การออกเสียง ‘subject’, ‘verb’ เเละ ‘object’ จากการเเปลภาษาไทยเปgน

ภาษาอังกฤษ เเละกิจกรรมเรียงภาพเเละคำศัพทkให*อยูAในหมวดหมูAเเละถูกต*องตามโครงสร*างของประโยค 

ส่ิงท่ีต-องเตรียม : ปร้ินใบงานการkด Beginner 3/3  Cards01 2 ชุดเเละตัดเพ่ือทำกิจกรรมในหน*า 12 

เรียนรู- : ให*นักเรียนแตAงประโยคจากภาพเปgนภาษาไทย เเละให*อาสาสมัครนักเรียน 3 คน ออกเสียงประโยคจาก

ภาพท่ีได*เเตAงเเละประโยคต*องไมAซ้ำกัน ครูคอยเปgนผู*ให*ความชAวยเหลือเเละตรวจสอบวAานักเรียนทุกคนเเตAง

ประโยคด*วยตนเอง 

เรียนรู- :ให*นักเรียนอAานประโยคท้ัง 3 ประโยค เเละถามวAาเเตAละประโยคเรียงคำถูกต*องหรือไมA ถ*ามีประโยคใดท่ี

ยังเรียงคำไมAถูกต*อง เลือกนักเรียน 2 คน ออกไปเขียนประโยคท่ีถูกต*องลงบนกระดาน  เล่ือนสไลดkถัดไปเพ่ือดู

คำตอบ 

กิจกรรม: ครูแนะนำเร่ืองของโครงสร*างของประโยคในภาษาไทย วAาประกอบไปด*วย ประธาน กริยา กรรม  และให*

นักเรียนแยกคำ โดยครูเขียนหัวข*อ ประธาน กริยา กรรม ไว*บนกระดาน แล*วสุAมนักเรียน 2 คน ออกมาไปเขียนเเยก

คำ จากประโยคท่ีกำหนดตามหัวข*อท่ีครูเขียนไว* จากน้ันครูเเละนักเรียนพูดคุยวAา  นักเรียนเห็นด*วยกับเพ่ือนคนท่ี 1 

หรือคนท่ี 2 ในการเเยกคำตามโครงสร*างของประโยค เล่ือนสไลดkถัดไปเพ่ือดูคำตอบ 

วิดีโอ : กAอนเป�ดวิดีโอครูบอกให*นักเรียนต้ังใจดู ในวิดีโอ ครู Sven จะบอกวAา “Now, It your turn!” ให*นักเรียนออก

เสียงคำศัพทkในวิดีโอ เม่ือดูจบเเล*วถามนักเรียนวAาเห็นอะไรบ*างในวิดีโอ เเละถามตAอวAา นักเรียนจำคำอะไรได-

บ-าง  ประธาน กิริยา กรรม คือคำอะไรในภาษาอังกฤษ  

เรียนรู- : ครูแนะนำนักเรียนเร่ืองโครงสร*างของประโยคภาษาอังกฤษวAามี subject( ประธาน), verb (กิริยา), 

object (กรรม)  พร*อมแนะนำการเขียนตัวยAอ (S+V+O) เเละให*นักเรียนออกเสียงพร*อมกัน 

กิจกรรม : ครูบอกนักเรียนวAา ครูจะสุAมนักเรียนให*ยืนข้ึนทีละคน โดยครูจะพูดหมายเลขของเเตAละข*อเปgน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได* เเละให*นักเรียนเเปลคำศัพทkของข*อน้ันเปgนภาษาอังกฤษ สุAมนักเรียนไปเร่ือย ๆ 

จนครบทุกข*อ 

เรียนรู- : ครูแสดงภาพรวมของโครงสร*างของประโยคจากท่ีนักเรียนเห็นในวิดีโอ ถามนักเรียนวAา subject, verb, 

object ของประโยคคืออะไรให*นักเรียนตอบพร*อมกัน   

เรียนรู- : โชวkภาพให*นักเรียนดู ให*นักเรียนแตAงประโยคเปgนภาษาไทยจากภาพท่ีนักเรียนเห็น 

เรียนรู- : ครูให*นักเรียนแบAงกลุAม กลุAมละ 3 คน แจกกระดาษให*กลุAมละ 3 แผAน สมาชิกในกลุAมจะได*กระดาษคน

ละ 1 เเผAน ให*นักเรียนเเตAละคนในกลุAมเลือกเขียนคำท่ีแสดงบนจอ ลงในกระดาษโดยไมAให*ซ้ำกัน หลังจากน้ันให*

แตAละกลุAม เรียงคำให*เปgนประโยคท่ีถูกต*อง ครูกำหนดเวลา 1นาที เเล*วคล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ ให*นักเรียน

ตรวจประโยคท่ีได*เรียงวAาถูกต*องหรือไมA 

เรียนรู- : ครูให*นักเรียนแบAงกลุAม กลุAมละ 3 คน แจกกระดาษ  Beginner 3/3  Cards01 ให*กลุAมละ 3 แผAน 

สมาชิกในกลุAมจะได*กระดาษคนละ 1 เเผAน ให*นักเรียนเเตAละคนในกลุAมเลือกเขียนคำท่ีแสดงบนจอ ลงในกระดาษ
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โดยไมAให*ซ้ำกัน หลังจากน้ันให*แตAละกลุAม เรียงคำให*เปgนประโยคท่ีถูกต*อง ครูกำหนดเวลา 1นาที เเล*วคล๊ิก

ท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ ให*นักเรียนตรวจประโยคท่ีได*เรียงวAาถูกต*องหรือไมA 
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Day 2 

เรียนรู*คำศัพทk regular verbs หรือกริยาไมAเปล่ียนรูป จากรูปภาพ  วิดีโอ กิจกรรมกลุAมเขียนคำกริยาพร*อม

ความหมาย เรียนรู* regular verbs จากวิดีโอ  กิจกรรมกลุAมเเปลความหมายคำกริยาเเละนำเสนอ เรียนรู* 

Future Tense, Present Tense, Past Tense จากภาพเเละคำศัพทk ‘tomorrow’, ‘today’, ‘yesterday’ 

เเละประโยค ‘I will dance’, ‘I dance’, ‘I danced’ ทบทวน ‘tomorrow’, ‘today’, ‘yesterday’ จาก

วิดีโอ ภาพเเละประโยค 

เรียนรู- : โชวkภาพให*นักเรียนดูเเละถามวAาคนในภาพทำอะไร ให*นักเรียนบอกเปgนภาษาอังกฤษ เม่ือนักเรียนตอบเเล*ว 

คล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ 

กิจกรรม : แบAงนักเรียนออกเปgนกลุAมเทAา ๆ กัน ให*แตAละกลุAม หาคำกิริยาท่ีนักเรียนรู*จักให*ได*มากท่ีสุดเเละเขียน

ลงสมุด (เขียนเปgนภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได*) ครูกำหนดเวลา 5 นาที เม่ือหมดเวลา สอบถามแตAละกลุAมวAา

เขียนได*ก่ีคำ ให*เเตAละกลุAมนำเสอนคำท่ีได*ให*ครูและเพ่ือน ๆ ฟqง  

ทบทวน : กAอนครูเป�ดวิดีโอให*นักเรียนดู บอกนักเรียนวAาให*จำคำศัพทkในชAวงท่ีดูวิดีโอให*ได*มากท่ีสุด เม่ือดูวิดีโอ

จบเเล*วถามนักเรียนวAามีคำศัพทkอะไรบ*างในวิดีโอ 

เรียนรู- : ให*นักเรียนน่ังกลุAมเดิมเเละหาความหมายของคำกริยาท่ีแสดงบนหน*าจอ และคำกิริยาคำอ่ืนท่ีนักเรียนใน

กลุAมชAวยกันคิดหรือรู*จัก เม่ือเสร็จเเล*วให*เเตAละกลุAมออกมานำเสนอ โดยเเตAละกลุAมจะต*องนำเสนอคำท่ีไมA

เหมือนกัน 

เรียนรู- : ครูเป�ดภาพให*นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกตAางท้ัง 3 ภาพ วAาเหมือนหรือแตกตAางอยAางไร ให*

นักเรียนพูดคุยกัน วAาภาพใดเกิดข้ึนกAอนหรือภาพใดเกิดข้ึนหลังตามลำดับ ให*นักเรียนยกมือตอบทีละคน เม่ือ

นักเรียนตอบเเล*ว คล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู 

เรียนรู- : ครูโชวkรูปภาพให*นักเรียนดูและบอกนักเรียนวAา Future Tense คือ พูดถึงอนาคตท่ียังไมAเกิดข้ึน (มี 

will ในประโยค) Present Tense คือ ใช*พูดถึงปqจุบันหรือส่ิงท่ีเราทำเปgนประจำ เเละ Past Tense คือใช*พูด

ถึงอดีตท่ีเกิดข้ึนเเล*ว (จะเติม ed ท*ายคำกริยา เรียกวAา Regular verb หรือ กริยาไมAเปล่ียนรูป) จากน้ันครูให*

นักเรียนหรือสุAมนักเรียนให*เลือกออกเสียงประโยคเเละเเปลความหมายทีละประโยค คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู 

 เรียนรู- : ครูเป�ดวิดีโอให*นักเรียนดู 1 รอบ ถามนักเรียนวAา วิดีโอท่ีได*ดูเก่ียวกับอะไร โดยใช*คำถามวAา มีใครบ*าง

ในวิดีโอ เเละพวกเขาทำอะไร ท่ีไหน คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู 

 เรียนรู- : ครูถามวAา นักเรียนเห็นคำศัพทkอะไรท่ีเปgนคำศัพทkใหมA นักเรียนคิดวAา คำอะไรท่ีสามารถบอกได*วAาเกิดข้ึน

เม่ือไหรA ให*นักเรียนยกมือตอบ   

 เรียนรู- : ครูให*นักเรียนลองออกเสียงเเละแปลความหมายของ today, yesterday, tomorrow  เเละแปล

ความหมายของประโยคคำถามท่ีเเสดงบนหน*าจอ จากน้ันให*ครูเเละนักเรียนพูดคุยและนำเสนอความคิดเห็นเเตA

ละคำถามรAวมกัน เม่ือพูดคุยกันเสร็จเเล*วคล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูความหมายของ today, yesterday, tomorrow 

เรียนรู- : ครูให*นักเรียนอAานเเละบอกความหมายของคำศัพทkเเละประโยค เเละถามนักเรียนวAาประโยคใดพูดถึง 

Future (อนาคต), Present (ปqจจุบัน), Past (อดีต) คล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ  
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Day 3 

	เรียนรู* Future Tense จากวิดีโอ ออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค Future Tense เรียนรู*โครงสร*าง

ประโยค Future Tense จากประโยค ‘I will dance’ ประกอบด*วย Subject (ประธาน)+ will + Verb (กริยา

ท่ีเปgนปqจจุบัน) เรียนรู*การออกเสียงประโยคคำถาม ‘What will you do tomorrow?’ เเละประโยคคำตอบ ‘ I 

will cook for my birthday party.’ กิจกรรมกลุAมเเตAงประโยค Future Tense จำคำศัพทkท่ีกำหนด กิจกรรม

เลือกคำศัพทkท่ีชอบเเตAงประโยค Future Tense จากน้ันนำเสนอวAาคำใดคือ subject, verb, object เเละ เปgน

ประโยค Future Tense หรือไมA 

เรียนรู- : กAอนเป�ดวิดีโอให*นักเรียนอAานประโยคคำถาม “What will you do?” และแปลความหมายของประโยค 

จากน้ัน บอกนักเรียนวAาในวิดีโอจะมีการถามตอบหลายประโยค ให*นักเรียนต้ังใจดูเเละจำวิธีการตอบในวิดีโอ ครู

เป�ดวิดีโอ  เม่ือดูจบเเล*ว ถามวAานักเรียนจำประโยคอะไรได*บ*าง ให*นักเรียนยกมือตอบ    

เรียนรู- : ครูชวนนักเรียน เรียนรู*ไปทีละภาพ โดยให*นักเรียนลองอAานและแปลความหมายด*วยตัวเอง ทีละภาพจนครบ

ทุกภาพ คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู 

เรียนรู- : ครูแนะนำโครงสร*างของ Future tense วAาประกอบด*วย Subject (ประธาน)+ will + Verb (กริยาท่ี

เปgนปqจจุบัน) ให*ลองออกเสียงเเละเเปลประโยคด*วยตนเอง 

เรียนรู- : ครูให*นักเรียนลองออกเสียงประโยค พร*อมแปลความหมายด*วยตัวเอง เเละสุAมถามนักเรียน 2-3 คน 

ด*วยคำถาม “What will you do tomorrow?” ให*นักเรียนยกมือตอบ วAานักเรียนจะทำอะไรในวันพรุAงน้ี 

 เรียนรู- : แบAงกลุAมนักเรียน กลุAมละ 3 คน ครูแจกกระดาษให* 9 แผAนเล็กตAอกลุAม     ถามนักเรียนวAาจากคำศัพทk

ท่ีเเสดงบนหน*าจอ สามารถสร*างเปgนประโยคได*ก่ีประโยคจากน้ันให*นักเรียนแตAละคนในกลุAมเขียนคำศัพทk 3 คำ 

เเละให*นักเรียนเเตAละกลุAมเเตAงประโยคจากคำศัพทkท่ีตนเองเขียนลงในกระดาษอยAางน*อย 2 ประโยค โดยนำ

คำศัพทkท่ีเขียนไปเรียงให*ถูกต*องตามโครงสร*างประโยค คล๊ิก Answer เพ่ือให*นักเรียนตรวจคำตอบ เเละออก

เสียงบอกความหมายของเเตAละประโยค 

เรียนรู- : ให*นักเรียนเลือกคำศัพทkท่ีนักเรียนชอบมาเเตAงประโยค อยAางน*อย 2 ประโยค เเละเลือกนักเรียน 2 คน 

ออกมาเขียนประโยคท่ีกระดาน และเพ่ือน ๆ ในห*องเรียนชAวยกันแปลความหมายประโยคท่ีเขียนบนกระดาน 

จากน้ันครูเเละนักเรียนพูดคุยกันวAาประโยคท่ีเขียนถูกต*องตามโครงสร*างของ Future Tense หรือไมA หรือไมA 

ถามตAอวAา subject/verb/object คือคำใด 

 
!  
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Day 4 
ทบทวน Future Tense จากประโยคคำถาม ‘What will you do tomorrow’ เรียนรู* Present Tense จาก

วิดีโอ ตัวอยAางการใช* Present Tense ในสถานการณkจากประโยค เรียนรู*โครงสร*างประโยค Present Tense 

จากประโยค ‘He plays ball.’ ประกอบด*วย Subject (ประธาน) + Verb s/es (กริยาท่ีเปgนปqจจุบัน เติม s/es) 

+ Object (กรรม) เรียนรู*การเติม s/es หลังคำกริยาเม่ือประธานเปgน Pronouns (I, You, We, He, She, It ) 

กิจกรรมเติมคำกริยาท่ีหายไปจากภาพเเละประโยค  กิจกรรมเลือกคำศัพทkท่ีชอบเเตAงประโยค Present Tense 

จากน้ันนำเสนอวAาคำใดคือ subject, verb, object เเละ เปgนประโยค Present Tense หรือไมA 

ทบทวน: ครูทักทายนักเรียนพร*อมกระตุ*นด*วยคำถาม “Are you ready for the question?” สุAมถามนักเรียนทีละ

คน “What will you do tomorrow?” เเละถามตAอวAา เราจะใช*คำถามน้ีเม่ือไหรA นักเรียนจำได*หรือไมAวAาประโยคน้ี

คือ Tense อะไร เเละเราสังเกตได*คำไหนในประโยคคำถามน้ี ให*นักเรียนยกมือตอบ  

เรียนรู- : กAอนเป�ดวิดีโอครูบอกให*นักเรียนดูอยAางต้ังใจเพราะในชAวงท*ายวิดีโอครู Sven จะพูดวAา “Can you say 

the missing verb?” ให*นักเรียนพูดกริยาท่ีหายไปจากประโยค เม่ือพร*อมเเล*วเป�ดวิดีโอให*นักเรียนดู เม่ือดูจบ

เเล*วครูเเละนักเรียนพูดคุยกันวAาได*เรียนรู*อะไรบ*างจากวิดีโอ เเละต*องเติม ’s’ อยAางไร 

เรียนรู- : ครูเเสดงตัวอยAางการใช* Present tense ให*นักเรียนดูในกรณีท่ี 1 ใช*พูดเม่ือเราทำบางอยAางอยูA ณ ตอน

น้ัน ให*นักเรียนอAานเเละเเปล เล่ือนสไลดkถัดไป ดูกรณีท่ี 2 ใช*พูดถึงสAิงท่ีเราทำเปgนประจำ จากน้ันสุAมนักเรียน

ยกตัวอยAางประโยคท่ีอยูAใน Present Tense 1-3 คน โดยท่ีประโยคต*องไมAเหมือนกัน  

เรียนรู- : ครูแนะนำโครงสร-างของ Present Tense ว\าประกอบด-วย Subject (ประธาน) + Verb s/es 

(กริยาท่ีเปcนปdจจุบัน เติม s/es) + Object (กรรม) วิธีสังเกตประโยคท่ีพูดถึงปqจจุบัน คือ กริยาจะเติม e/es 

หลังกริยา เม่ือประธานในประโยคเปgนเอกพจนk เเละให*นักเรียนอAานประโยค เเละถามวAาทำไมกริยาในประโยค

ต*องเติม ’s’ 

เรียนรู- : ครูบอกนักเรียนวAาถ*าประธานในในประโยคใช* He, She, It จะต*องเติม ’s/es’ หลังคำกริยาใน

ประโยค   ดังตัวอยAางด*านลAาง ให*นักเรียนออกเสียง และแปลประโยค 

เรียนรู- :  ให*นักเรียนดูตัวอยAางการเติม s/es หลังคำกริยา กับ ตัวอยAางท่ีไมAต*องเติม ‘e/es’ หลังคำกริยา ให*

สังเกตท่ีประธาน ประธานท่ีเห็นในตัวอยAางคือ คำสรรพนาม หรือ  Pronouns  ถ*าประธานในประโยคใช* I/You/ 

We  ไมAต*องเติม e/es หลังคำกริยา เเตAถ*าประธานในประโยคใช* She/He/it  หลังคำกริยาต*องเติม s/es เหมือน

ตัวอยAางท่ีนักเรียนเห็นบนหน*าจอ ให*นักเรียนอAานประโยคทีละประโยค เเละครูถามวAาคำใดคือประธานเเละคำใด

คือกริยา จนครบทุกประโยค คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู 

เรียนรู- :  ครูเป�ดภาพให*ให*นักเรียนเขียนคำกิริยาท่ีหายไปลงในสมุด ให*เวลา 3 นาที  จากน้ันคล๊ิกท่ี Answer เพ่ือ

ดูคำตอบ 

เรียนรู- : ให*นักเรียนเลือกคำศัพทkท่ีนักเรียนชอบมาเเตAงประโยค อยAางน*อย 2 ประโยค เเละเลือกนักเรียน 2 คน 

ออกมาเขียนประโยคท่ีกระดาน และเพ่ือนในห*องเรียนแปลความหมาย จากน้ันครูเเละนักเรียนพูดคุยกันวAาประโยคท่ี

เขียนถูกต*องตามโครงสร*างของ Present Tense หรือไมAถามตAอวAา subject/verb/object คือคำใด 
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Day 5 
เรียนรู* Future Tense , Present Tense เเละ Past Tense จากวิดีโอ ประโยคเเละภาพ  เรียนรู*โครงสร*าง

ประโยค Past Tense จากประโยค ‘I baked cake.’ ประกอบด*วย  Subject (ประธาน)+ Verb (กริยาท่ีเปgน

อดีต เติม -ed) + Object (กรรม) เรียนรู*การเติม -ed เม่ือกริยาอยูAในรูปของอดีต ทบทวน Future Tense , 

Present Tense เเละ Past Tense จากวิดีโอ ประโยคเเละภาพ กิจกรรมเเตAงประโยคจากการเลือกคำกริยา 1 

คำ เเละเเตAง 3 ประโยค โดยเเตAละประโยคต*องเปgน Future Tense , Present Tense เเละ Past Tense  

ส่ิงท่ีต-องเตรียม : ปร้ินเเบบประเมินการออกเสียง Beginner 3/3 Verbal Assessment01 เพ่ือทำกิจกรรมใน

หน*า 48 

วิดีโอ : กAอนเป�ดวิดีโอครูบอกนักเรียนวAาในวิดีโอจะมีการสนทนาเก่ียวกับ  Future Tense , Present Tense 

เเละ Past Tense ให*นักเรียนต้ังใจดู วAานักเรียนเข*าใจท่ีเข*าสนทนาหรือไมA ครูเป�ดวิดีโอให*นักเรียนดูอยAางต้ังใจ 

เม่ือดูจบเเล*ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันเก่ียวกับบทสนาในวิดีโอวAาประโยคใดพูดถึง Future Tense , Present 

Tense เเละ Past Tense   คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับครู  

เรียนรู* : ครูให*เลือกนักเรียน 3 คน อAานเเละบอกความหมายของประโยคอีกรอบ ทีละประโยค เม่ือครบเเล*วเลAน

เสียงให*นักเรียนฟqงเเละออกเสียงตาม เเละถามนักเรียนอีกรอบวAาประโยคใดคือ Future Tense , Present 

Tense เเละ Past Tense 

เรียนรู- : ครูแนะนำโครงสร*างของ Past tense วAาประกอยด*วย Subject (ประธาน)+ Verb (กริยาท่ีเปcน

อดีต เติม -ed) ให*ลองออกเสียงเเละเเปลประโยคด*วยตนเอง 

เรียนรู- : ครูเลือกนักเรียน 1-2 คน อAานประโยคเเละบอกความหมาย เม่ือนักเรียนตอบเเล*ว บอกนักเรียนวAา

ประโยคท่ีนักเรียนเห็นคือ Past Tense สังเกตได*จากกริยาท่ีเติม -ed ในภาษาอังกฤษเรียกวAา Regular Verb 

หรือกริยาไมAเปล่ียนรูป คือจะเติมเเคA -ed ลงท*ายเม่ืออยูAในรูปของอดีต เล่ือนสไลดkถัดไปเเละถามนักเรียนวAาถ*า

เราจะเขียนประโยคจากภาพน้ีให*อยูAในรูป Past Tense จะเขียนอยAางไร เลือกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเขียนท่ี

หน*ากระดาน เเละพูดคุยกันวAาประโยคใดถูกต*อง คล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ 

เรียนรู* : ให*นักเรียนนำสมุดเเละดินสอข้ึนมา ให*นักเรียนเขียนเเละเปล่ียนคำกริยาตAอไปน้ีให*อยูAในรูปของอดีต หรือใน

ภาษาอังกฤษเรียกวAา Regular Verb หรือกริยาไมAเปล่ียนรูป เม่ือเสร็จเเล*วคล๊ิกท่ี Answer เพ่ือดูคำตอบ เเละอธิบาย

การออกเสียงคำกริยาเม่ือเติม -ed ลงท*าย จะออกเสียง……… 

เรียนรู- : กAอนเป�ดวิดีโอครูบอกนักเรียนวAา วิดีโอท่ีนักเรียนจะได*ดูตAอน้ีคือตัวอยAางการใช* Regular Verbs หรือ

กริยาไมAเปล่ียนรูปกับ Future Tense, Present Tense เเละ Past Tense เม่ือพร*อมเเล*ว ครูเป�ดวิดีโอให*

นักเรียนดูอยAางต้ังใจ  เม่ือจบเเล*วถามนักเรียนวAาจำคำกริยาหรือประโยคอะไรได*บ*างจากวิดีโอ ให*นักเรียนยกมือ

ข้ึนตอบ 

เรียนรู- : โชวkภาพเเละประโยคภาพท่ีความหมายตรงกับภาพให*นักเรียนดู บอกนักเรียนวAาน่ีคือภาพท่ีเเสดง

เหตุการณk Future Tense , Present Tense เเละ Past Tense ตามลำดับ จากน้ันให*นักเรียนออกเสียง

ประโยคเเละบอกความหมาย 
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เรียนรู- : ให*นักเรียนเลือกคำกริยา 1 คำ ท่ีนักเรียนชอบเเล*วนำไปเเตAงประโยค 3 ประโยค โดยเเตAละประโยคต*องมี 

Future Tense , Present Tense เเละ Past Tense เเละให*นักเรียนทุกคนอAานออกเสียงประโยคให*ครูฟqง เเบบทด

สอบการออกเสียง Beginner 3/3 Verbal Assessment01  
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Day 6  

ทบทวน Future Tense, Present  Tense, Past Tense จากวิดีโอ  กิจกรรมจับคูAประโยค เเละทำเเบบ

ประเมิน 

ส\ิงท่ีต-องเตรียม : 1.ปร้ินใบงานการkด Beginner 3/3  Cards02 2 ชุดเเละตัดเพ่ือทำกิจกรรมในหน*า 52 

                    2. ปร้ินเเบบประเมิน Beginner 3/3 Evaluation01 เเจกนักเรียนคนละ 1 เเผAน เพ่ือทำเเบ

ประเมินหน*า 54 

ทบทวน : ครูเป�ดวิดีโอให*นักเรียนดู 1 รอบให*นักเรียนดู ให*นักเรียนดูอยAางต้ังใจและให*นักเรียนบอกคำท่ีนักเรียน 

ครูสุAมถามนักเรียน ด*วยคำถามนักเรียนรียนรู*อะไรบ*าง ครูและนักเรียนพูดคุยกัน   

 ทบทวน : ครูให*นักเรียนดูภาพแล*ว อAานประโยคด*วยตัวเอง และเลือกวAาเเตAละภาพเเละประโยคคูAกับคำใดท่ีอยูAทาง

ขวามือ ให*นักเรียนยกมือตอบ พร*อมบอกเหตุผล เม่ือนักเรียนตอบครบทุกภาพเเละประโยคเเล*ว คล๊ิกท่ี Answer ตอบ 

กิจกรรม : ครูเเบAงนักเรียนออกเปgนกลุAม 2  กลุAมเทAาๆกัน  นักเรียนน่ังเปgนแถวตอน ครูเตรียมบัตรภาพเเละ

ประโยค Beginner 3/3  Cards02  ให*กลุAมละ 1 ชุด ครูอธิบายกติกาการเลAน โดยครูจะให*นักเรียนคนแรกท้ัง

สองทีมยืนข้ึน แล*วนักเรียนท้ังสองทีมไปหยิบบัตรประโยค มาวางให*ตรงกับภาพของคำถาม  เม่ือวางเสร็จแล*วไป

ตAอหลังเเถว  ทำไปจนเร่ือยจนครบท้ัง 9 ประโยค เฉลย Beginner 3/3  Cards answer02 

ประเมินผล :ให*นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอ ปากกา ข้ึนมาเเละน่ังหAาง ๆ กัน เพ่ือเตรียมตัวทำเเบบทดสอบ 

ข-อ1-3 ครูเลAนเสียงให*นักเรียนฟqง แล*วเขียนคำท่ีได*ยินลงไปใน

สมุด                                                                                                                                              

ข-อ 4 ให*นักเรียนเขียนประโยคลงในสมุด จากน้ันเติมหมายเลข 1 หน*าประโยคท่ีเปgน Present tense หมายเลข 2 

หน*าประโยคท่ีเปgน Future tense หมายเลข 3 หน*าประโยคท่ีเปgน Past tense ให*ถูกต*อง 

 

 
 


