
 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 1 

ตอน 24 “Letter and sound: ee or” 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

สาระที่ 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวช้ีวดัที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดง

ความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ

นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 



 
มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอการประกอบ

อาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก     

ตัวช้ีวัดที่ 1.1   

เตรียมการสอน 

กรุณาอานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอยางนอย 1 

คร้ัง ศึกษาเนื้อหาและฝกการออกเสียงในแตละตอนเพ่ือชวยชี้แนะผูเรียนในชั่วโมงสอนจริง  ครู

สามารถดาวนโหลดภาพคําศัพทท่ีใชประกอบในรายการ เพ่ือนําไปติดตามมุมตาง ๆ ใน

หองเรียน เพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะแกการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือใหนักเรียนกลับไป 

ทบทวนตอท่ีบาน 

ในชั่วโมงท่ีสอน 

1. เร่ิมตนดวยการเตรียมความพรอมนักเรียน ดวยกิจกรรม Warm Up ตาง ๆ เชน  Brain gym  

2. เปด VDO รายการ คอยกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีคุณครูใน VDO 

ใหทํา ไมวาจะเปนการออกเสียง ตอบคําถาม เลนเกม รองเพลง หรืออานคําศัพท 

3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พรอมท้ัง

เขียนตัว e, o และ r เปนการบาน  

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูในวีดิทัศน 

1. ชวงเปด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ วาจําตัว e, o และ r ไดหรือไม 

2. ชวง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนวานักเรียนจะจําตัว e, o และ r ได

หรือไมดวยการเลนเกม ตอบวาหมายเลขอะไรคือตัว e, o และ r คุณครูในหองควรกระตุนถาม

เด็ก ๆ และใหเด็กตอบดวย  

3. ชวง Letter Formation - ฝกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว ee และ or ตาม

วิธีการเขียนท่ีถูกตอง ชวงนี้คุณครูในหองเรียนส่ังใหเด็ก ๆ หยิบกระดาษ ดินสอขึ้นมาฝกเขียน

ตามได  



 
4. ชวง Letter Sound - เรียนรูเสียงอักษร เปนชวงท่ีนักเรียนจะไดรูวาตัวอักษร ee และ or 

ออกเสียงอยางไร Teacher Brian จะออกเสียงใหฟงและทบทวนท้ังหมดอีกหลายรอบ คุณครู

ในหองเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได

ตามท่ีเห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูดวยการเปดเพลง เสียงอักษร 

ee และ or 3 รอบ โดยแตละเพลงจะมีทาทางประกอบเสียงท่ีเรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอยางเชน 

ทาประกอบเสียงของตัวอักษร ee และ or ใหนักเรียนทํามือเปนหูของลาแลวพับขึ้นพับลง 

Teacher Brian จะสอนใหทําทาประกอบ คุณครูชวยสอนนักเรียน แลวกระตุนใหเด็ก ๆ รอง

หรือทําทาตาม  

5. ชวง Building Vocab - สะสมคําศัพท ชวงท่ี Teacher แนะนําคําศัพทท่ีขึ้นตนดวย เสียง 

ee และ or ไดแก bee (ผ้ึง), see (มองเห็น), feet (เทา), heel (สนเทา), sleep (นอน), 

steep (สูงชัน), green (สีเขียว), coffee (กาแฟ) | or (หรือ), horn (เขาสัตว), born (เกิด), 

torn (ฉีกขาด), fort (ปอมปราการ), storm (พายุ), corn (ขาวโพด), popcorn (ปอปคอรน), 

dorm (หอพัก), tornado (พายุทอรนาโด) หลังจากนั้นใหเด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian 

แลวเลนเกมสะสมคําศัพทเพ่ือทบทวนความจํา level 1 คําศัพทจะหายไป level 2 ภาพจะถูก

เบลอและใหนักเรียนยกมือขึ้นลงบังตาไวระหวางทายคําศัพท level 3 ภาพจะถูกเบลอและตัด

เปนชิ้น ใหนักเรียนใชมือขางหนึ่งปดตาและมืออีกขางปดจมูกเบา ๆ ระหวางทายคําศัพท 

6. ชวง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ชวงนี้ Teacher ชวนเด็ก ๆ เลน

เกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท ถาเด็ก ๆ ไดยินเสียงคําท่ีขึ้นตนดวย ee 

และ or ใหยกนิ้วโปงขึ้นสองขาง ถาไมใชใหควํ่านิ้วลง  

7. ชวง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเลานิทานเกี่ยวกับตัว ee และ or 

โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพทในเร่ืองใหฟงกอนเลาเร่ือง โดย teacher จะเลาใหฟง

หลายรอบ หลังจากฟงนิทานจบ แลว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เลนเกม 

เพื่อทบทวนความเขาใจ โดยใหตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองในนิทานใหถูกตอง 

8. ชวง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสรางคํา ชวงนี้ใหเด็ก ๆ ฟง Teacher Brian 

ออกเสียงอักษรทีละตัว ใหเด็ก ๆ นับวาไดยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง 

หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงท่ีไดยินแลว Teacher จะสอนการผสมเสียงใหเปนคํา นั่นคือ คํา

วา see, steel, green, free | dorm, storm, corn, sport  หลังจากนั้น ใหครูกระตุนสงเสริม

ใหเด็กออกเสียงตาม   



 
9. ชวง Dictation ใหนักเรียนเขียนวาเสียงท่ีหายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เชน คําวา free, 

heel, sleep | born, tornado, sport 

10. ชวง Review ชวงทบทวน เปนการทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาตั้งแตตนรายการจนจบอีกคร้ัง  

        

หลังการสอน 

ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร ee และ or พรอมท้ังเขียนตัว ee และ or 

มาสงเปนการบาน 
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