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สภาพปัญหาและความเปน็มา 
         เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือในฐานะ
ภาษาต่างประเทศนั้น เป็นท่ีแน่นอนว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาท่ีนิยมใช้ท่ัวโลกมีมากกว่า 60 ประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ Crystal (2004, p. 1) ความสำคัญของภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ท่ัวโลก ท้ังใน
ด้านการศึกษา ธุรกิจ การปกครอง และสถานการณ์ในสังคมท่ีมี การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะทำ
ความเข้าใจได้ว่าความต้องการของคนนั้นต้องการท่ีจะอนุรักษ์ภาษาแม่ของคนเองไว้ การเจริญเติบโตของการ
ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีหนึ่งและสองมีอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีการก าหนดความหลากหลายของภาษา 
ภาษาท้องถิ่นและสำเนียงท่ีเป็นมาตรฐาน Lucantoni (2002, p. 3) ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ
อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากภาษาต่างประเทศนั้นถือได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญท่ีจะใช้เพื่อส่ือสาร เป็น
เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาหาความรู้รวมถึงใช้เพื่อการประกอบอาชีพ ใช้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของประชาคมโลก ท้ังนี้ยังจำเป็นต้องตระหนักถึงมุมมองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
โดยภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานคือ 
ภาษาอังกฤษ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทย
ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.1) จากความสำคัญดังกล่าวจึงมีความจำเป็น
ท่ีจะต้องส่งเสริมผู้เรียนในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้วยทักษะด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนโดยทักษะด้านการอ่านเป็นทักษะท่ีสำคัญทักษะหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารนำไปใช้
ในการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีทรงพระราชทานเกี่ยวกับความสำคัญของการอ่านไว้ว่า “การอ่านเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอันเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคม ในเชิงวิชาการนั้นการอ่านมิใช่เพียงเป็นการรับสารเท่านั้น แต่
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เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด และภูมิปัญญาอันซับซ้อน ดังนัน้การอ่านจึงเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งท่ี
ต้องการการศึกษาวิจัยท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อนำผลของการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการพัฒนาบุคลากรในระดับการศึกษา และสาขาอาชีพต่าง ๆ” การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสดง
หาความรู้ การประกอบอาชีพรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่าง
และหลากหลาย  

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมี
แนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยจัดการเรียน
การสอนโดยครูไทยท่ีได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกเสียง (Phonics) 
การใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน เทคนิค และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
ของวิธีโฟนิกส์ท่ีเป็นปัจจัยสำคัญในการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บรรลุผลสำเร็จในการส่ือสารตรงตามจุดมุ่งหมายนั้น ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถท่ัวไปของพวกเขาควบคู่ไปกับ
ความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการส่ือสาร โดยความสามารถในการส่ือสารในท่ีนี้ มี
องค์ประกอบดังนี้คือ ความสามารถทางภาษาศาสตร์ ความสามารถทางภาษาศาสตร์สังคม และความสามารถ
ทางการให้เหตุผล โดยท่ีความสามารถทางภาษาศาสตร์ท่ีกล่าวข้างต้นนั้น ได้กล่าวถึงความสามารถในการออก
เสียงนั้นได้รวมถึงความรู้ และทักษะในกระบวนการรับรู้ และการสร้างหน่วยเสียงของภาษา และการเข้าใจของ
พวกเขาในบริบทเฉพาะ ส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกเสียงของคำ (โครงสร้างท่ีแบ่งเป็นพยางค์ ส่วน
ของหน่วยเสียงการเน้นคำหนัก-เบา เสียงสูงเสียงต่ำของคำ) การออกเสียงเป็นประโยค ประกอบด้วยการ
เน้นหนักเบาในประโยคและเสียงสัมผัส รวมถึงการกร่อนเสียง ประกอบด้วย การกร่อนเสียงสระ รูปแบบท่ีอ่อน
แข็ง การกลืนเสียง และการตัดสระหรือพยางค์ ออกจากคำจากความสำคัญและจุดมุ่งหมายของวิธีโฟนิกส์นั้น
ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นลำดับข้ันตอน เด็กสามารถเรียนรู้ และอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
โดยอาศัยการเทียบเสียงของพยัญชนะ และสระ อีกท้ังยังสามารถนำความรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ในการอ่านคำอื่น 
ๆ ท่ีคล้ายคลึงกันได้ ดังท่ี Heilman (1968, p. 22-23) ได้กล่าวว่าวิธีการสอนโฟนิกส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
จัดเตรียมผู้อ่านให้มีความสามารถในการเช่ือมโยงตัวอักษรกับเสียงของตัวอักษรได้ การประยุกต์ใช้ทักษะ
ของโฟนิกส์กับคำท่ีไม่คุ้นเคยผู้อ่านต้องผสมเสียงเข้าด้วยกันตามลำดับของตัวอักษรท่ีปรากฏในคำจึงทำให้
ผู้อ่านนั้นอ่านออกเสียงคำออกมาได้ ในการประยุกต์ทักษะทางด้านโฟนิกส์กับคำท่ีไม่รู้จักผู้อ่านจะผสมเสียง
ตามลำดับของตัวอักษรท่ีปรากฏอยู่ในคำโดยความสามารถนี้จะไม่เกิดเมื่อการออกเสียงของสัญลักษณ์คำ
ในทันที การรับรู้คำนั้นไม่ควรจะมีความยุ่งยากของเสียงเฉพาะของตัวอักษร นอกจากนี้ Adam (1990) ได้
กล่าวว่าโดยสรุปแล้วความรู้ละเอียดลึกซึ้งในตัวอักษร รูปแบบการสะกดคำและกลุ่มคำและการเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับการออกเสียง เป็นความสำคัญท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ท้ังการอ่านให้คล่องแคล่ว และการพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
วิธีการสอนออกแบบมาเพื่อพัฒนาสภาพของเด็กในเรื่องของการสะกดคำ และความสัมพันธ์ในการออกเสียง
ดังกล่าวควรเป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องคำนึงถึงในการพัฒนาทักษะการอ่าน ซึ่งสามารถสรุปได้อีกนัยหนึ่งว่าแนวทางท่ี
ดีท่ีสุดในการสร้างคำศัพท์ของเด็กคือ การให้เด็กได้อ่านและทำความเข้าใจความหมายของคำในบริบทวิธี     
โฟนิกส์มีวัตถุประสงค์ในการสอนเพื่อให้เด็กมีความสามารถในการถอดรหัสคำ ควรจะรวมทักษะหลายทักษะไว้
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ในบริบทเดียวกันท่ีใช้ในการสอนพวกเขา เช่น ถ้าเด็กได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเป็ด (duck) คำเหล่านี้ก็ควรจะ
ปรากฏอยู่ด้วย เช่น กัน quack, quick และ quiet ส่ิงเหล่านี้จะเป็นเหตุผลท่ีดีสำหรับการแนะนำความเหมือน
ของ qu ท่ีออกเสียง /kw/ ผู้เรียนจะประยุกต์ส่วนประกอบของโฟนิกส์ได้ทันที และจะเห็นวัตถุประสงค์และ
คุณค่าของโฟนิกส์ Adam (1990) และยังได้แนะนำวัตถุประสงค์ของการสอนโฟนิกส์ว่าเพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนท่ีจะอ่าน เช่ือมโยงใจความได้อย่างอิสระ สำหรับผู้เรียนมีหน้าท่ีสำคัญในการเช่ือมโยง
ระหว่างสองทักษะซึง่อาจจะมีทิศทางท่ีตรงกันข้าม มันเป็นเพียงธรรมชาติของการอ่านท่ีสามารถสร้างสาระของ
แผนการสอนโฟนิกส์ได้อย่างเห็นได้ชัด มันเป็นเพียงโอกาสของการอ่านท่ีสามารถทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียน
นั้นคุ้มค่าสำหรับพวกเขา รวมถึง Heilman, Blair and Rupley (2002) ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของวิธีการ
สอนโดยวิธีโฟนิกส์ไว้ว่า วิธีการสอนโฟนิกส์ประกอบด้วยการสอนความสัมพันธ์ของเสียง และตัวอักษรซึ่ง
ผู้เรียนสามารถระบุคำใหม่ได้หลายคำ วิธีนี้มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ผู้อ่านในระดับเริ่มต้นมีความ
เข้าใจระบบการทำงานของภาษา ผู้อ่านพบเจอคำหลายคำอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้จึงไม่สามารถจดจำได้ ท้ังนี้
ท้ังนั้นต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเสียง และตัวอักษรในการผสมประกอบกับ
บริบทและความเข้าใจเพื่อสร้างคำท่ีสมเหตุสมผล นักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่าพวกเขาอ่านอะไร 
อีกท้ัง Reutzel and Cooter Jr (2000) ยังได้กล่าวว่าวิธีการสอนโฟนิกส์มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการสะกด 
และเกี่ยวข้องกับเสียงของคำพูดอย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการเดาได้ Burns, Griffin and Snow 
(1999) อ้างถึงใน National Reading Panel (2000) มีงานวิจัยรับรองว่าวิธีโฟนิกส์เป็นวิธีการสอนท่ีเป็น
ระบบ และมีความชัดเจน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนอย่างไม่เป็นระบบหรือวิธีการสอนแบบอื่น ๆ ท่ี
หลีกเล่ียงการสอนตามแบบของวิธีโฟนิกส์ รวมถึง Karlin (1980)ได้กล่าวว่าวิธีการสอนโฟนิกส์นั้นมีจุดประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการระบุคำและเพื่อผสมเสียงของคำหลาย ๆ คำหรือคำท่ีมีหลายพยางค์ได้
อย่างเหมาะสม 

ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นและความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็น
ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ท้ัง 4 ด้านคือ ด้านทักษะการฟัง ด้านทักษะการพูด ด้านทักษะ
อ่าน และด้านทักษะการเขียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านเป็นทักษะสำคัญ ท่ีทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้ดี การอ่านสะกดคำ จึงจำเป็นต้องพัฒนาแก่ผู้เรียน  

จากการศึกษาสภาพปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสังเกตและทดสอบการอ่าน
สะกดคำของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
และจำความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำไม่ได้  
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จุดประสงค์ 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน  
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) ร่วมกับส่ือวิดีทัศน์ ในรูปแบบการสอน 4A Model  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนยางคำวิทยา 
           2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ผ่านส่ือวิดิทัศน์ได้ทุกเวลา 

3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
 

วิธีดำเนินการ  
ผู้จัดทำได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงาน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1  P : Plan ขั้นวางแผน  

1. ศึกษาหลักการ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อจัดกิจกรรมการเรียรู้ให้เหมาะสมและตรงตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน  

3. วางแผนการจัดการเรียนรู้ คัดสรร เลือกผลิตส่ือ เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน   
ขั้นตอนที่ 2  D : Do ขั้นปฏบิัติ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน)  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 4A Model เป็นการสอนแบบเชิงรุกและมีปฎิสัมพันธ์เน้นให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่ัวโมง เพื่อ

นำผลไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการ ประเมินสรุปผล 

    1. Activation ขั้นกระตุ้นความสนใจ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้เพลง เกม 

เพื่อให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 

2. Activities ขั้นกิจกรรม ให้นักเรียนฝึกประสมเสียงพยัญชนะ และเสียงสระภาษาอังกฤษ  

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) ร่วมกับส่ือวิดีทัศน์ 

3. Assignment  ขั้นฝึกปฏบิัติ ฝึกอ่านคำศัพท์ และบอกความหมายของคำศัพท์ ทำให้ 

นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์และจดจำความหมายของคำศัพท์ได้  

4. Assessment    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ประเมินผลผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ 

อ่านในแต่ละช่ัวโมง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการประเมินและสรุปผล 
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          ขั้นตอนที่ 3  C : Check ขั้นตรวจสอบ 

1. ประเมินผลคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผ่านการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
2. การดำเนินการนิเทศช้ันเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และส่ือในการจัดการ 

เรียนรู้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำข้อบกพรอ่ง มาปรับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
  ขัน้ตอนที่ 4  A : Act ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
                     ครูผู้สอนปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีท่ีเลือกใช้ให้เหมาะสม กับ 
บริบทของนักเรียน และเนื้อหาสาระให้ดียิ่งขึ้น  
 
กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

1. ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

2. ครูผู้สอนจัดทำส่ือวิดิทัศน์เกี่ยวกับการออกเสียงโฟนิกส์  โดยใช้โปรแกรม Canva, Cap Cut ในการ
จัดทำและตัดต่อส่ือวิดิทัศน์ 

3. ครูผู้สอนจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน https://www.liveworksheets.com  
 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  
1. การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ สามารถช่วยพัฒนา 

ทักษะอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ผ่านส่ือวิดิทัศน์ได้ทุกเวลา 
3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ต่อไป 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ    
1. ความมุง่มั่นและต้ังใจของครูผู้สอนในการผลิตส่ือ คัดสรร และเลือกใช้เทคโนโลยี ท่ีหลากหลายทำ 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยนื  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุน อำนวยความสะดวก นิเทศ  

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 
 
 

https://www.liveworksheets.com/


6 
 

การเผยแพร่ผลงาน  
ผู้สร้างนวัตกรรมได้เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ 

(Phonics Fun) ร่วมกับส่ือวิดิทัศน์ ในรูปแบบการสอน 4A Model  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4        
โรงเรียนยางคำวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2564  ดังนี้  

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสนใจภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน 
2. ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ 

2.1 YouTube : ชลิดา เจริญชัย 
2.2 TikTok : Meilyy_30  

 
ข้อค้นพบของผลงาน  
             พัฒนากิจกรรมขั้นกระตุ้นผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน ผ่านเกมในแอพพลิเคช่ัน เพื่อให้นักเรียนมี

ความสนุกสนานและมีความสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น เกมการอ่านออกเสียง หรือการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีต่างๆ หรือเว็บไซต์ ทดสอบผู้เรียนผ่านแอพพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จะทำให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาองักฤษ  

แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ใบงานแบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ภาพกิจกรรมการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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ภาพกิจกรรมการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

แบบโฟนิกส์ (Phonics Fun) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

     
  

 

 

 

               
 

                 

             



โรงเรียนยางค าวทิยา
ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
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