
 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 2 

ตอน 61 “Letter and sound: oy <oi>” 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ  

    และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

    (ตัวชี้วัดท่ี 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4) 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธของชุมชนโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา  

    ชุมชน และสังคม 

    (ตัวชี้วัดท่ี 2.1) 

 

เตรียมการสอน 

 อานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอยางนอย 

1 คร้ัง ศึกษาเนื้อหาและฝกการออกเสียงในแตละตอนเพ่ือชวยชี้แนะผูเรียนในชั่วโมงสอนจริง  

ครูสามารถดาวนโหลดภาพคําศัพทและใบกิจกรรมท่ีใชประกอบในรายการ เพ่ือใชประกอบ

กิจกรรมระหวางชมวีดิทัศน หรือใหนักเรียนกลับไปทบทวนตอท่ีบาน 

 

 

 



 

ในชั่วโมงท่ีสอน 

1. เร่ิมตนดวยการเตรียมความพรอมนักเรียน ดวยกิจกรรม Warm Up ตาง ๆ เชน  Brain gym  

2. เปด VDO รายการ คอยกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีคุณครูใน VDO 

ใหทํา ไมวาจะเปนการออกเสียง ตอบคําถาม เลนเกม รองเพลง อานคําศัพท หรืออานเร่ืองเลา 

3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พรอมท้ัง

เขียนตัวอักษร คําศัพท และประโยคท่ีไดเรียนเปนการบาน  

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูในวีดิทัศน 

1. ชวง เปดรายการ Teacher Brian และ Teacher Sam กลาวถึงตัวอักษรท่ีจะเรียนกันใน

วันนี้ ไดแก Oo, Ww, Yy 

2. ชวง Letter Recognition (รูปตัวอักษร) คุณครูทบทวนวานักเรียนจําตัวอักษร Oo, Ww, 

Yy ไดหรือไมดวยการเลนเกมจับคูตัวอักษรตัวใหญกับตัวอักษรตัวเล็ก คุณครูในหองกระตุนถาม

นักเรียนและใหนักเรียนตอบ 

3. ชวง Letter Formation (การเขียนอักษร) คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัวอักษร Oo, Ww, 

Yy แบงเปน 3 ขั้น ไดแก (โปรดดาวนโหลดใบกิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)  

 3.1 เขียนตัวอักษรในกลองตัวอักษร  

 3.2 เขียนตัวอักษรตามเสนประ  

 3.3 เขียนตัวอักษรเองในชองท่ีกําหนด 

 คุณครูในหองเรียนสามารถกดหยุดวีดิทัศนเพ่ือใหนักเรียนในชั้นเรียนฝกเขียนเอง หรือ

 เขียนในใบกิจกรรมไดตามเห็นสมควร  

4. ชวง Letter Sound (เสียงอักษร) คุณครูจะสอนวิธีการออกเสียงตัวอักษร Oo, Ww, Yy 

Teacher Brian จะออกเสียงใหฟง คุณครูในหองเรียนกระตุนใหนักเรียนในชั้นเรียนออกเสียง

ตาม หรือทบทวนไดตามท่ีเห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู ไดแก 

 4.1 เลนเกม ใหนักเรียนเลือกรูปตัวอักษรจากเสียงท่ีไดยิน คุณครูในหองกระตุนถาม

 นักเรียนและใหนักเรียนตอบ 



 
 4.2 ฟงเพลงเสียงอักษร คุณครูในหองเรียนชวยสอนนักเรียน แลวกระตุนใหนักเรียนรอง

 หรือทําทาตาม สามารถกดหยุดวีดิทัศนเพ่ือใหนักเรียนในช้ันเรียนรองตาม หรือทบทวน

 ไดตามเห็นสมควร (สามารถดูการสอนทาเตนของแตละเพลงไดในวีดิทัศน Eng 

 Hour ตอนท่ี 1-40 ผานทางเว็บไซต http://eng24.ac.th/eng_hour) 

5. ชวง Word Families (ครอบครัวคําศัพท) คุณครูจะสอนชุดคําศัพทท่ีออกเสียงคลายกันจาก

เสียงตัวอักษรท่ีไดเรียนไป ไดแก _ow ในคําวา bow (คันธนู), low (ต่ํา), row (แถว, พายเรือ), 

grow (เจริญเติบโต), blow (พัด, เปา), glow (เปลงแสง), slow (ชา), throw (ขวาง) จากนั้น

จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู คือ maze game (เกมเขาวงกต) ใหนักเรียนหาทางออกจาก

เขาวงกตดวยการเดินไปตามทางท่ีมีชุดคําศัพทท่ีไดเรียนไปปรากฏ จากนั้นคุณครูจะทบทวนชุด

คําศัพทอีกคร้ัง ใหนักเรียนออกเสียงตาม Teacher Brian คุณครูสามารถดาวนโหลดใบกิจกรรม

ใหนักเรียนเลนเกมไปพรอมกับในวีดีทัศน หรือจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนตามเห็นสมควร 

6. ชวง Alternative Spelling (นานารูปสะกด) คุณครูจะสอนการผสมตัวอักษรท่ีทําใหเกิด

เสียงใหม คือ _oy สอนคําศัพทใหมท่ีควรรู ไดแก joy (ปติยินดี), boy (เด็กผูชาย), enjoy 

(เพลิดเพลิน), cowboy (โคบาล), toy (ของเลน) จากนั้น ฝกออกเสียงตามคุณครู 

7. ชวง Dictation (เลนเกมคําศัพท) ใหนักเรียนเลนเกมโดย จับคูจ๊ิกซอวจากรูปเพ่ือผสมใหเปน

คําศัพทท่ีถูกตอง คุณครูในหองเรียนชวยกระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมไปพรอมวีดิทัศน 

สามารถกดหยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนเลนหรือหยุดคิดไดตามเห็นสมควร 

8. ชวง Tricky Words (คําตองจํา) คุณครูจะสอนคําศัพทท่ีควรจํา ไดแก คําวา old (เกา, แก), 

only (แค, เทานั้น)  

 8.1 ฝกเขียนคําศัพทท่ีควรจํา (โปรดดาวนโหลดใบกิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน) 

 8.2 ฝกแตงประโยค Teacher Brian จะอานประโยคตัวอยางใหฟงหนึ่งรอบ จากนั้น 

 นักเรียนอานออกเสียงตาม จากนั้น เติมคําในชองวางใหถูกตอง (โปรดดาวนโหลดใบ

 กิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน) 

9. ชวง Reader (แบบอานเร่ืองเลา) เปนชวงฝกอานเร่ืองเลา  

 9.1 รอบแรก คุณครูจะอานเร่ืองเลาใหฟง  

 9.2 รอบสอง ใหนักเรียนอานเร่ืองเลาตามคุณครู 



 
10 ชวง Reader Game (เกมจากเร่ืองเลา) ใหนักเรียนเลนเกมเพ่ือทดสอบความเขาใจในเร่ือง

เลาท่ีไดชมไป คุณครูในหองเรียนชวยกระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมไปพรอมวีดิทัศน สามารถกด

หยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนเลนหรือหยุดคิดไดตามเห็นสมควร (โปรดดาวนโหลดใบ

กิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)  

 10.1 ใหเลือกรูปภาพท่ีหายไปจากรูปเร่ืองเลาใหถูกตอง 

 10.2 จากรูปท่ีเลือกใน 10.1 คุณครูจะทบทวนประโยคจากเร่ืองเลากับรูปท่ีเลือก 

 10.3 ใหนักเรียนฝกเขียนประโยคจากเร่ืองเลา 

หลังการสอน 

 ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร 

พรอมท้ังเขียนตัวอักษร คําศัพท และประโยคท่ีไดเรียนเปนการบาน 
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