
	

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รายการ eng Hour สำหรับระดับประถมศึกษาปี 1  

     ตอน 9 “Letter and sound: Ee” 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระที่ 1  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   

แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

และนําไป ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 

มาตรฐาน ต 2.2 

 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัดที่ 1 



	
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม  

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 

การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก     

ตัวชี้วัดที่ 1.1   

 

เตรียมการสอน 

กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO. ครูควรดูรายการอย่าง 

น้อย 1 คร้ัง  ศึกษาเน้ือหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพ่ือช่วยชี้แนะผู้เรียนใน 

ชั่วโมงสอนจริง  ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพ่ือนําไป 

ติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

หรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน 

ในชั่วโมงที่สอน 

1. เร่ิมต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น  Brain 

 gym  

2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน 

VDO. ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์ 

3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร 

พร้อมทั้งเขียนตัว E และ e เป็นการบ้าน  



	

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน ์

1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว Ee ได้หรือไม่ 

2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว Ee ได้หรือ 

ไม่ ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว E ตัวใหญ่ และตัว e ตัวเล็ก คุณครูใน 

ห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย  

3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว E ทั้ง 

แบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงน้ีคุณครูในห้องเรียนส่ังให้เด็ก ๆ 

หยิบ กระดาษ ดินสอ ข้ึนมาฝึกเขียนตามได้  

4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร E ออก 

เสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครู 

ในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพ่ือให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวน 

ได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากน้ัน จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลง 

เสียงอักษร E 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียง ที่เรียนในคาบน้ัน ๆ 

ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร E ให้นักเรียนทําท่าเหมือนตอกไข่ใส่กระทะ 

Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้น ให้เด็ก ๆ 

ร้องหรือทําท่าตาม  

5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ ช่วงที่ Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วย 

เสียง E ได้แก่ egg, elephant, elevator, exam, end, entrance, exit, eight 

หลังจากน้ันให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์ เพ่ือ 

ทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ  

6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงน้ี Teacher ชวนเด็ก ๆ 

เล่นเกม ในเกมจับผิด  Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ 



	
ข้ึนต้นด้วย E ให้ยกน้ิวโป้งข้ึนสองข้างแล้วหมุนรอบตัวเอง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ําน้ิวโป้งลง 

แล้วส่ายหน้า 

6. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว E โดย 

Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเร่ืองให้ฟังก่อนเล่าเร่ือง โดย teacher จะเล่าให้ 

ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ 

เล่นเกม เพ่ือทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้ 

เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพหมายเลข 1 หรือ 2 ส่วนเกมรอบที่ 2 Teacher จะถามคําถาม 

แล้วให้เด็ก ๆ เลือกคําตอบ 

7. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงน้ีให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher 

Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษร 

กี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็น 

คํา น่ันคือ คําว่า end, egg, pet, net หลังจากน้ัน ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียง 

ตาม   

8. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนส่ิงที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกคร้ัง  

        

หลังการสอน 

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร E พร้อมทั้งเขียนตัว E e มาส่ง 

เป็นการบ้าน 

 

	

	

	


