
 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รายการ eng Hour ส าหรรับระดับประถมึึกาาป  1  

     ตอน 12 “Letter and sound: Mm” 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

สาระที่ 1  ภาาาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 

สาระที่ 2  ภาาาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัดที่ 1 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตัวชี้วัดที่ 1 

สาระที่ 4  ภาาากับความสัมพันธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 



 

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก     

ตัวชี้วัดที่ 1.1   

เตรียมการสอน 

กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 
ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง  ครู
สามารถดาวน์โหลดภาพค าศัพท์ท่ีใช้ประกอบในรายการ เพื่อน าไปติดตามมุมต่าง ๆ ใน
ห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไป 
ทบทวนต่อท่ีบ้าน 

ในชั่วโมงที่สอน 

1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น  Brain gym  

2. เปิด VDO รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีคุณครูใน VDO 
ให้ท า ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบค าถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านค าศัพท์ 

3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมท้ัง
เขียนตัว M และ m เป็นการบ้าน  

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัึน์ 

1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจ าตัว Mm ได้หรือไม่ 
2. ช่วง Letter Recognition - จดจ าตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจ าตัว Mm ได้หรือไม่
ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว M ตัวใหญ่ และตัว m ตัวเล็กพร้อมท าท่า
ประกอบ คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย  
3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว M ท้ังแบบตัว
ใหญ่และตัวเล็กตามวิธีการเขียนท่ีถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษ 
ดินสอขึ้นมาฝึกเขียนตามได้  



 

4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงท่ีนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร M ออกเสียง
อย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟังและทบทวนท้ังหมดอีกหลายรอบ คุณครูใน
ห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามท่ี
เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลง เสียงอักษร M 3 
รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียงท่ีเรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบ
เสียงของตัวอักษร M ให้นักเรียนน ามือท้ังสองข้างมาลูบท้อง Teacher Brian จะสอนให้ท าท่า
ประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้น ให้เด็ก ๆ ร้องหรือท าท่าตาม  

5. ช่วง Building Vocab - สะสมค าศัพท์ ช่วงท่ี Teacher แนะน าค าศัพท์ท่ีขึ้นต้นด้วย เสียง M 
ได้แก่ man, mango, meal, meat, milk, monster, moon, monkey, map, mother, 
mouse, mat, movie, music, money หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian 
แล้วเล่นเกมสะสมค าศัพท์เพื่อทบทวนความจ า level 1 ค าศัพท์จะหายไป level 2 ภาพจะถูก
เบลอ level 3 ให้เด็ก ๆ เอานิ้วปิดตาเพื่อน แล้วภาพจะถูกตัดเป็นชิ้น ๆ ให้ทายว่าเป็นค าว่า
อะไร 

6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้ Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่น
เกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงค าศัพท์ ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงค าท่ีขึ้นต้นด้วย M 
ใหย้กนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ให้คว่ านิ้วลง  

7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว M โดย 
Teacher Brian จะทบทวนค าศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลาย
รอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะอ่านประโยค แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าในประโยคนั้นมี
เสียงตัวอักษร M ท้ังหมดกี่เสียง 

8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างค า ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian 
ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษร กี่เสียง 
หลังจากเด็ก ๆ นับจ านวนเสียงท่ีได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นค า นั่นคือ ค า
ว่า mat, man, miss, him หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม   



 

9. ช่วง Dictation ให้นักเรียนเขียนตามค าบอก ช่วงแรกให้เขียนตัวอักษรตามค าสั่งของ 
Teacher Brian หลังจากนั้น ให้เขียนว่าเสียงท่ีหายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เช่น ค าว่า mat, 
man, miss 

10. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งท่ีเรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกคร้ัง  

        
หรลังการสอน 

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร M พร้อมท้ังเขียนตัว Mm มาส่งเป็น
การบ้าน 


