
 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 1 

ตอน 33 “Letter and sound: qu” 
 

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 q และ u เปนการบาน  

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูในวีดิทัศน 

1. ชวงเปด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ วาจําตัว q และ u ไดหรือไม 

2. ชวง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนวานักเรียนจะจําตัว q และ u ได

หรือไมดวยการเลนเกม ตอบวาหมายเลขอะไรคือตัว q และ u คุณครูในหองควรกระตุนถาม

เด็ก ๆ และใหเด็กตอบดวย  

3. ชวง Letter Formation - ฝกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว qu ตามวิธีการ

เขียนท่ีถูกตอง ชวงนี้คุณครูในหองเรียนส่ังใหเด็ก ๆ หยิบกระดาษ ดินสอขึ้นมาฝกเขียนตามได  



 
4. ชวง Letter Sound - เรียนรูเสียงอักษร เปนชวงท่ีนักเรียนจะไดรูวาตัวอักษร qu ออกเสียง

อยางไร Teacher Brian จะออกเสียงใหฟงและทบทวนท้ังหมดอีกหลายรอบ คุณครูใน

หองเรียนสามารถกดหยุด VDO เพ่ือใหนักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนไดตามท่ี

เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูดวยการเปดเพลง เสียงอักษร qu 3 

รอบ โดยแตละเพลงจะมีทาทางประกอบเสียงท่ีเรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอยางเชน ทาประกอบ

เสียงของตัวอักษร qu ใหนักเรียนทําทาปากเปดโดยใชมือท้ังสองขาง Teacher Brian จะสอน

ใหทําทาประกอบ คุณครูชวยสอนนักเรียน แลวกระตุนใหเด็ก ๆ รองหรือทําทาตาม  

5. ชวง Building Vocab - สะสมคําศัพท ชวงท่ี Teacher แนะนําคําศัพทท่ีขึ้นตนดวย เสียง 

qu ไดแก quick (รวดเร็ว), question (คําถาม), queen (ราชินี), quail (นกกระทา), quiet 

(เงียบ) หลังจากนั้นใหเด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แลวเลนเกมสะสมคําศัพทเพื่อ

ทบทวนความจํา level 1 ภาพคําศัพทจะเบลอ ใหนักเรียนทําทาเดินเหมือนไกระหวางทาย

คําศัพท level 2 ภาพคําศัพทจะซอน ใหนักเรียนทําทาเดินเหมือนไกและกระโดดระหวางทาย 

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

เกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท ถาเด็ก ๆ ไดยินเสียงคําท่ีขึ้นตนดวย qu 

ใหยกนิ้วโปงขึ้นสองขาง ถาไมใชใหควํ่านิ้วลง  

7. ชวง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเลานิทานเกี่ยวกับตัว qu โดย 

Teacher Brian จะทบทวนคําศัพทในเร่ืองใหฟงกอนเลาเร่ือง โดย teacher จะเลาใหฟงหลาย

รอบ หลังจากฟงนิทานจบ แลว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เลนเกม เพ่ือ

ทบทวนความเขาใจ โดยใหเรียงลําดับเหตุการณใหถูกตอง 

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 queen, quick หลังจากนั้น ใหครูกระตุนสงเสริมใหเด็กออกเสียงตาม   

9. ชวง Dictation ใหนักเรียนเขียนวาเสียงท่ีหายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เชน คําวา queen, 

quick 

 

 



 
10. ชวง Review ชวงทบทวน เปนการทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาตั้งแตตนรายการจนจบอีกคร้ัง  

        

หลังการสอน 

ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร qu พรอมท้ังเขียนตัว qu มาสงเปน

การบาน 
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