
  

แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม DynEd 
ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา  

 

Let’s Go: Level 1 - 6 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ Let’s Go 
 
 Let’s Go หลักสูตรที่ได้รับรางวัลการันตีด้านการออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่
เริ่มต้นฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ มีการก าหนดหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆ ที่เด็กมีโอกาสพบเจอในหลากหลาย
สถานที ่ 

ในหลักสูตรมีการน าเสนอค าศัพท์ โครงสร้างประโยคที่จ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยได้
ผสมผสานระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้แบบค้นพบและการฝึกฝนด้วยตนเอง เพ่ือช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์การสอน
ในชั้นเรียนจริง และเป็นหลักสูตรที่น ามาปรับใช้ในชั้นเรียนทั่วโลกมากกว่า 5 ปี  

Let’ Go ในรูปแบบมัลตมิีเดียนี้เป็นการผสมผสานการฟัง การพูด และการอ่าน โดยใช้ตัวการ์ตูน 2 ตัว 
ได้แก่ แซม และจิงเจอร์ เป็นตัวด าเนินเรื่อง ซึ่งการใช้รูปภาพและแอนิเมชั่นจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และจดจ า
ความหมายของค าศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น 
 

โครงสร้างหลักสูตรและล าดับเนื้อหา 
 
 ในแต่ละระดับ (Level) แบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ (Unit) ซึ่งในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้จะเริ่มต้น
ด้วยบทเพลงและบทสนทนา ตามด้วยค าศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียงและสะกด และปิดท้ายด้วยเกม 
 
ระดับ 1: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 
 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
1 Hello, I am (Sam). กล่าวค าทกัทาย ชื่อ 

Hi, my name is (Ginger). แนะน าตนเอง สิ่งของในชั้นเรียน 

What's your name? ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ตัวอักษร A-Z 

What's this? ค าสั่งในชั้นเรียน 1 เกมจับคู่ค าศัพท์ 
It's a book.   

Is this a book?   

 2 How are you? กล่าวค าทกัทาย สี 

I'm fine, thank you. ถามเกี่ยวกับส ี สิ่งของในชั้นเรียน 

What color is this? อธิบายสิ่งของ การอ่านออกเสียงและสะกด A B C 

It's (red). ค าสั่งในชั้นเรียน 2 เกมระบายสี 

This is a (blue) (book).   

3 This is my friend, (Mimi). แนะน าเพื่อนๆ สิ่งของในชั้นเรียน 

Hello, (Mimi). ถามเกี่ยวกับสิ่งของ (พหูพจน)์ เลข 1-10 

What are these? ค าสั่งในชั้นเรียน 3 การอ่านออกเสียงและสะกด D E F 

They're (cassettes).  เกมนับเลข 1-10 
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หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
4 This is my (mother). แนะน าสมาชกิในครอบครัว ครอบครัว 

Nice to meet you. การพบปะผู้คน การอ่านออกเสียงและสะกด G H I J 

Nice to meet you, too. ถามเกี่ยวกับบุคคล เกมลากเส้นต่อจุด (ตวัอักษร) 
Who's (she)? อธิบายเกี่ยวกบับุคคล  

(She's) my (grandmother).   

(She's) (short).   

5 Happy birthday, (Sam). อวยพรวันเกิด วันเกิด 
How old are you? ถามและตอบเกี่ยวกับอาย ุ อาย ุ
I’m (ten) years old. การให้และรับของขวัญ ของเล่น 
It’s (little). การคาดเดา การอ่านออกเสียงและสะกด K L M N 

What is it? อธิบายสิ่งของ เกมจับคู่ค าศัพท์ 
It’s a (little) (yo-yo).   

6 How’s the weather today? ถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ สภาพอากาศ 
It’s (sunny). อธิบายสภาพอากาศ กิจกรรมกลางแจ้ง 
Where’s the (kite)? ถามเกี่ยวกับสถานที ่ การอ่านออกเสียงและสะกด O P Q R 

It’s (in) the tree. ระบุสถานที ่ เกมระบุสถานที ่
Where are the (books)? อธิบายความสามารถ  

They’re (under) the table.   

She (can) climb a tree.   

He (can’t) climb a tree.   

7 I’m (hungry). แสดงความรู้สึกหิวและกระหาย อาหาร 
I want (an apple). ถามถึงความต้องการของผู้อื่น เครื่องดื่ม 
Here you are. แสดงความต้องการ การอ่านออกเสียงและสะกด S T U V 
Thank you.  เกม 3 วงกลมใน 1 แถว  

What do you want?   
Do you want (chicken)?   

Yes, I do. No, I don’t.   

8 What’s your favorite (color)? ถามถึงความชื่นชอบ  สีที่โปรดปราน 
(Red). What about you? แสดงความชอบ สัตว์ต่างๆ 
I like (blue). การเห็นพ้อง การอ่านออกเสียงและสะกด W X Y Z 

What do you like?  เกมเสียงในภาษาอังกฤษ 
I like (frogs).   

I like (frogs), too.   

Do you like (spiders)?   

Yes, I do. No, I don’t.   
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ระดับ 2: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 
 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
1 Hi, (Sam). How are you? กล่าวค าทกัทาย สิ่งของในชั้นเรียน 

I’m fine. Thank you. ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ของเล่น 
What’s this/that? It’s a (book). (เอกพจน์และพหูพจน์) สัตว์ต่างๆ 
Is this/that a (pen)? ระบุ บ่งชี้ สิ่งของ ครอบครัวค าศัพท์ -at -an -ap 

Yes, it is. No, it isn’t. (เอกพจน์และพหูพจน์) เกมจับคู่ค าศัพท์ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
What are these/those? They’re (balls).   
Are these/those (dogs)?   

Yes, they are. No, they aren’t.   

2 What’s the matter? I’m (sick). ถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้อื่น อาการทางร่างกาย 
That’s too bad. Get better soon. บอกถึงอาการทางร่างกาย อาชีพ 
Who’s he/she? บอกถึงส่ิงที่เกี่ยวขอ้ง ครอบครัวค าศัพท์ -ed -en -et 

(she’s) (Mrs. Grant.) (She’s) (a teacher). ถามถึงชื่อของบุคคลอื่นๆ เกมอาชีพ 
Is (she) a (farmer)? ถามเกี่ยวกับอาชีพ  

Yes, (she) is. No, (she) isn’t. อธิบายถึงอาชพี  

Who are they?   

They’re (Mr. and Mrs. Pound).   

They’re (teachers).   

Are they (cooks)?   

Yes, they are. No, they aren’t.   

3 Where do you live? ถามถึงที่อยู่อาศัยของผู้อื่น ที่อยู ่
I live in (Springfield). ถามถึงที่อยู ่เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์โทรศัพท์ 
What’s your address? ให้ข้อมูลส่วนตัว (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์ ห้องต่างๆ ในบ้าน 
It’s (18 Pine Street). ตัวเลข) เครื่องใช้ในครัวเรือน 
What’s (your) telephone number? ระบุห้องต่างๆ ในบ้าน ครอบครัวค าศัพท์ -in -it -ig 

It’s (423-9501). บอกถึงจุดที่วางสิ่งของ เครื่องใช้ในบ้าน เกมเครื่องใช้ในครัวเรือน 
The (sofa) is in (the living room).  ค าบุพบทแสดงต าแหน่ง 
There’s (a TV) (in the bedroom).   

Is there (a lamp) (on the table)?   

Yes, there is. No, there isn’t.   

Are these (pictures) (next to the sofa)?   

Yes, there are. No, there aren’t.   

4 What’s wrong? ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมความสามารถ 
I can’t (find my book). แสดงถึงความสามารถ / ไม่สามารถ ครอบครัวค าศัพท์ -og -op -un 
(I) (can) (do a magic trick). อธิบายถึงความสามารถ / ไม่สามารถ เกมครอบครัวค าศัพท์ 
(She) can/can’t (speak English). ในการท าสิ่งอื่น สระเสียงสั้น 
(He) can (swim), but he can’t (dance).   
Can (you) (sing a song)?   

Yes, (I) can. No, (I) can’t.   

(I) can’t, but (Ginger) can.   
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หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
5 What’s for lunch? (Spaghetti). ถามถึงความต้องการ / ความชอบ อาหารชนิดต่างๆ 

Do you want (Spaghetti)? แสดงความต้องการ / ความชอบ ครอบครัวค าศัพท์ -ame -ake -ay  
Yes, please. No, thank you.  เกม 3 วงกลมใน 1 แถว 

What do you want/like?  (อาหาร / ชอบ / ไม่ชอบ) 
What does (he) like/want?   

(She) wants (a sandwich).   

(She) doesn’t want (an egg).   

(He) likes (salads).   

(He) doesn’t like (oranges).   

Does (he) want (a cookie)?   

Does (she) like (cookies)?   

Yes, (he) does. No, (she) doesn’t.   

6 Whose (watch) is (this)? ถามเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ สิ่งของส่วนตัว 

It’s (Mimi’s) (watch). แสดงความเป็นเจ้าของ สิ่งของในชีวิตประจ าวัน 

Whose (books) are (those)?  ครอบครัวค าศัพท์ -eet -ee -ear 

They’re (Mimi’s) (books).  เกมต่อจิ๊กซอว ์

Do you have (a key) in your (hand)?   

Yes, I do. No, I don’t.   

Does (she) have a (coin) in her (bag)?   

Yes, (she) does. No, (she) doesn’t   

7 What time is it? ถามเวลา เวลา 
It’s (six o’ clock). ระบุเวลา ช่วงเวลาในแต่ละวัน 
It’s time for (dinner). ถามเกี่ยวกับชวีิตประจ าวัน กิจกรรมประจ าวัน 
What do you do (in the morning)? อธิบายถึงชีวิตประจ าวัน ครอบครัวค าศัพท์ -ine -ice -ite 

I (wash my face).  เกมเวลา 
What does she/he do (at night)?   

(She) (talks on the telephone).   

Do you (eat breakfast) (in the morning)?   

Yes, I do. No, I don’t.   

8 Good-bye, Ginger. กล่าวค าอ าลา กิจกรรม 
See you later. ค าสั่ง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
(Clap your hands.) อธิบายถึงส่ิงที่ก าลังท าอยู ่ ครอบครัวค าศัพท์ -one -o -ue 

What are you doing? ถามผู้อื่นวา่ก าลังท าอะไรอยู ่ เกมจ าลองบุคคล (ร่างกายและใบหนา้) 
I’m (combing my hair).   
What’s (she) doing? (She’s) (coloring).   

Is (he) (flying a kite)?   

Yes, he is. No, he isn’t.   
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ระดับ 3: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 
 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
1 Excuse me. การพูดแทรก หรือขอขัดจังหวะ ห้องต่างๆ ในโรงเรียน 

Where’s (Eddy)? ถามถึงต าแหน่งที่อยู่ของบุคคล จ านวน 1-100 

He’s in the (classroom). ถามถึงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที ่ การอ่านออกเสียงและสะกด cl gl 

Where’s the (lunchroom)? แนะน าบุคคลที่ 3 เกมลากเส้นต่อจุด (จ านวน 1-99) 
It’s (across from) the (gym).   
This is my friend, (Mimi).   

2 I have some (paper).   
Do you have any (ribbon)? ถามถึง / เสนอให้บางสิ่งบางอย่าง สิ่งของในชั้นเรียน 
Yes, I do. No I don’t. ตอบรับบางสิ่งบางอย่าง การอ่านออกเสียงและสะกด pl bl 

Do you want some? ถามถึงความเป็นเจ้าของ  เกมต่อจิ๊กซอว ์(สิ่งของในชั้นเรียน) 
Yes, please. (ค านามนับไม่ได้)  
I don’t have any (tape). บอกถึงความเป็นเจา้ของ  
Do they have any (glue)? (นามนับไม่ได้)  
Yes, they do. No, they don’t.   

3 What do you do on (Monday)? ถามเกี่ยวกับกิจกรรม วันในแต่ละสัปดาห ์
I go to (piano) class. อธิบายถึงกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ 
Do you (go to school) on (Sunday)?  การอ่านออกเสียงและสะกด pr br 

Yes, I do. No, I don’t.  เกม 7 วัน ใน 1 สัปดาห ์
What does she do after school?   
She (watches TV).   
Do they (take a nap) after school?   
Yes, they do. No they don’t.   

4 What time is it? ถามเวลา เวลา ความถี ่
It’s (three fifteen). บอกเวลา กิจกรรมในแต่ละวัน 
When does he (get up)? ถามถึงกิจวัตรประจ าวัน การอ่านออกเสียงและสะกด tr dr 

He (gets up) at (6:30). อธิบายถึงกิจวัตรประจ าวัน เกมจับคู่ค าศัพท์ 
Does he ever (get up) (at 6:00)?   
Yes, he always (gets up) (at 6:00).   
No, he never (gets up) (at 6:00).   

5 Which (dress) do you like? ถามถึงความชอบ ความพึงพอใจ ค าคุณศัพท์ 
I like the (green) one. บอกถึงความชอบ ความพึงพอใจ เส้ือผ้า 
Do you mean this one? ถามถึงเสื้อผ้าที่บุคคลหนึ่งก าลังสวมใส่ การอ่านออกเสียงและสะกด cr gr 

Yes, I do. No, the (big) one. บอกถึงเสื้อผ้าที่บุคคลหนึ่งก าลังสวมใส่ เกมแต่งตัวเอเลี่ยน 
What’s he wearing?   
He’s wearing (a blue shirt).   
Are they wearing (boots)?   
Yes, they are. No, they aren’t   

6 Where are you going? ถามถึงจุดหมายปลายทาง สถานที่ต่างๆ ในชุมชน 
I’m going to the (supermarket). อธิบายถึงจุดหมายปลายทาง การคมนาคม 
Where’s she going? อธิบายถึงวธิีการเดินทาง การอ่านออกเสียงและสะกด fr fl 
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หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
 She’s going to the (park).  เกม 3 วงกลมใน 1 แถว 

She’s (driving a car).  (การคมนาคม) 
Are they going to the (train station)?   
Yes, they are. No, they aren’t.   

7 Where were you yesterday? ถามถึงเหตุการณ์ในอดีต สถานที่ที่ไปเยือน 
I was (at the beach). พูดถึงเหตุการณ์ในอดีต เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
How was it?  การอ่านออกเสียงและสะกด ch sh 

It was (great).  เกมสนามเด็กเล่น 
Where was he?  (ค าบุพบทแสดงต าแหน่ง) 
He was on the (slide).  (อดีตกาลของ “to be”) 
Where’s he now?   
He’s on the (swing).   
Were they on the (seesaw)?   
Yes, they were. No, they weren’t.   

8 What did she (find)? ถามถึงเหตุการณ์ในอดีต ของใช้ส่วนตัวประจ าวัน 
She (found) a (bat). อธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีต การเดินทางในหนึ่งวัน 
Where was it?  การอ่านออกเสียงและสะกด t th 
It was (under) (a tree).  เกมเสียงในภาษาอังกฤษ 
Did they (find) (a bat)?  (เสียงตัวอักษร 2 ตัวขึ้นไป) 
Yes, they did. No, they didn’t.   
What did she (eat)?   
She (ate) (ice cream).   

 

ระดับ 4: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 
 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
1 I’m (Sam). I’m (ten) years old. แนะน าตนเอง การแนะน า 

I live in (Belmont). บอกอายุและระดับชั้นที่เรียน การเปรียบเทียบ 

I’m in the (fifth) grade. บอกถึงถิ่นที่อยู่อาศัย การอ่านออกเสียงและสะกด ai ay 

I have (a younger brother). ถามถึงอายุและที่อยู่อาศัยของผู้อื่น หาความแตกต่าง 
How old are you? เปรียบเทียบสิ่งของ เกมหาจุดต่าง 
Where do you live?   
Which one is (bigger)?   
The (elephant) is (bigger).   
Is the (mouse) (bigger)?   
Yes, it is. No, it isn’t.   

2 What do you do? ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงงานและอาชีพ อาชีพ 
I’m a (cook). ถามเกี่ยวกับ / สถานที่ท างาน สถานที่ท างาน 
What does he do?  การอ่านออกเสียงและสะกด ea ee 
He’s a (mechanic). He (fixes cars).  เกมอาชีพ 
Where do you work?   
I work in a (garage).   
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หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
3 What were you doing? ถามเกี่ยวกับ / อธิบายถึงเหตุการณ์ เลขล าดับ 

We were (running a race). ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง กิจกรรมกลางแจ้ง 
Who was (first)? การจัดล าดับสิ่งของ การอ่านออกเสียงและสะกด y ie 
Bob was (first). Eddy was (last).  เกมหลุมกอล์ฟ (เลขล าดับ) 

4 When’s your birthday? ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงวันเกิด เดือน 
It’s (August 21st). ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงวันที ่ วันที่ 
What’s the date today? ถามเกี่ยวกับ / แสดงถึงเวลาในอดีต กิจกรรมในวันเกิด 
It’s (May 14th). (กริยาสามชอ่ง) การอ่านออกเสียงและสะกด ow oa 
What did you do on your birthday?  เกมปฏิทิน (ชื่อเดือน) 
I (went bowling).   
Did he (go swimming) on his birthday?   
Yes, he did. No, he didn’t.   

5 Why did he (stay home)? สร้างประโยคค าถาม why และใช ้ การเจ็บป่วยโดยทั่วไป 
He (stayed home) because he (had  because เพื่อให้เหตุผล กิจกรรมภายในอาคาร 
A fever). พูดถึงอาการปว่ยโดยทัว่ไป การอ่านออกเสียงและสะกด ew oo 
What did you do? บอกถึงเหตุการณ์ในอดีต เกม 3 วงกลมใน 1 แถว 
I (played video games). (กริยาปกติ (-ed) และกริยาอปกต)ิ สถานะสุขภาพ 

Did she (listen to music)?  กิจกรรมยามว่าง 
Yes, she did. No, she didn’t.   

6 Guess what! What? (I hit a home run). แสดงถึงความตื่นเต้น กิจกรรมกีฬา 
What happened? He (made a basket). ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงส่ิงที่เกิดขึ้น การอ่านออกเสียงและสะกด oi oy 

Did they (win a race)?  เกมจับคู่ค าศัพท์ 
Yes, they did. No, they didn’t.   (ค าศัพท์กีฬา) 

7 Do you like to (go shopping)? ถามและพูดเกีย่วกับความชอบ  งานอดิเรก และกจิกรรมที่โปรดปราน 
Yes, I do. No, I don’t. ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลอื่น การอ่านออกเสียงและสะกด ow ou 

Are you (going to the party)? ถามและพูดเกีย่วกับความรับผิดชอบ เกมงานบ้านยุ่งเหยิง 
No, I can’t. I have to (feed the dog).   
Does he have to (wash the dishes)?   
Yes, he does. No, he doesn’t.   

8 What do you want to be? ถามเกี่ยวกับ / อธิบายถึงความตอ้งการ ความคาดหวังในอนาคต 
I want to be (an astronaut). ที่จะเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตอันใกล ้
What do you want to do? ถามเกี่ยวกับ / อธิบายถึงความตอ้งการ การอ่านออกเสียงและสะกด au aw 

I want to (go to the moon). ที่จะท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกมเสียงในภาษาอังกฤษ 
What is he going to do? ถามเกี่ยวกับ / อธิบายถึงส่ิงที่ (การผสมเสียงสระ) 
He is going to (play basketball). บุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังจะท า  
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ระดับ 5: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 
 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
1 I’m Sue. แนะน าตนเอง การแนะน าครอบครัว 

How old are you? ถามเกี่ยวกับ / อธิบายถึงความชอบ กิจกรรม 

I’m 12 years old. ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลอื่น อาชีพ 

Do you have any brothers or sisters. ถามเกี่ยวกับ / อธิบายถึงความตอ้งการ การอ่านออกเสียงและสะกด sn sm 
I have one sister. ที่จะเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกมอาชีพ (วางแผนและความฝัน) 
What do you like to do?   
I like to make models.   
What do you want to be?   
I want to be an engineer.   
He doesn’t want to be a lawyer.   

2 What does (he) look like? อธิบายถึงสีและทรงผมของบุคคลใด ครอบครัว 
He has (red hair) and (green eyes). บุคคลหนึ่ง ลักษณะทางกายภาพ (รูปรา่งหน้าตา) 
Does he have (blue eyes)? อธิบายถึงสีตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การอ่านออกเสียงและสะกด sw tw 
No, he’s the one (with green eyes). ระบุตัวบุคคลจากเส้ือผ้าและลักษณะ เกมระบุบุคคล 
Is she wearing (a red dress)? หน้าตา  
No, she’s the one in the (green dress).   

3 Would you like to (go camping)  การเชิญและตอบรับนัดหมาย กิจกรรมกลางแจ้งและอุปกรณ์ต่างๆ 
with us? พูดเกี่ยวกับอนาคตโดยใช้ “will” สภาพอากาศ 
Sure, I’d love to. ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงความตอ้งการ การอ่านออกเสียงและสะกด sk sch 
He’s going to (go camping). อธิบายถึงสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ เกมจับคู่ค าศัพท์ 
What will he need?  (กิจกรรมกลางแจ้ง) 
He’ll need (a tent).   
What will they do tomorrow?   
They’ll (go swimming).   
Will it rain tomorrow?   
Yes, it will. No, it won’t.   

4 A (cheetah) is (faster) than a (gazelle). เปรียบเทียบขนาดและความเร็ว สัตว์ต่างๆ 
Which animal is (faster)?  การอ่านออกเสียงและสะกด st str 

A (fox) isn’t as (fast) as a (Cheetah).  ทดสอบย่อย 
The (cheetah) is the (fastest).  (ค าคุณศัพท์ขั้นกว่า / ขั้นสูงสุด) 

5 Which season do you like best? ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงความชอบ ฤดูกาล 
I like (summer) best because I like ความต้องการส่วนบุคคล กิจกรรมในฤดูต่างๆ 
(swimming). ถามเกี่ยวกับ / ระบุถึงส่ิงที่เคยกระท า การอ่านออกเสียงและสะกด squ qu 

What did she do last (summer)? ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกม 3 วงกลมใน 1 แถว 
Last (summer) she went fishing. ถามเกี่ยวกับ / ระบุถึงส่ิงที่ก าลังจะท า (ฤดูกาล / กิจกรรม) 
What is she going to do next (summer)? ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
Next (summer) she is going to go 

camping. 
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หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
6 How much do you want? ถามเกี่ยวกับ / ระบุจ านวน ค านามนับได้และนับไม่ได้ (อาหาร) 

Just a little.  การอ่านออกเสียงและสะกด spr spl 

How many do you want?  เกมต่อจิ๊กซอว ์
Just a few.   
There is some (bread).   
There are some (cookies).   
How much (cake) is there?   
There’s a lot. There’s a little.   
How many (pickles) are there?   
There are a lot. There are only a few.   

7 How old were you when you  ถามเกี่ยวกับ / บอกถึงการเรียนรู้ที่จะ เร่ืองราวในวัยเด็ก 
(learned to ride a bike)? ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การอ่านออกเสียงและสะกด ph kn 

I was (five) when I (learned how to ride   เกมเสียงในภาษาอังกฤษ 
a bike).   

8 Have you ever (driven a taxi)? ถามและพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา ประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ 
Yes, I have.  และที่ผ่านมา 
No, I have never (driven a taxi).  การอ่านออกเสียงและสะกด wh wr 
Has Ginger ever (been to France)?  เกมจับคู่ค าศัพท์ 
Yes, she has. No, she hasn’t.  (ประเทศ / สถานที่ส าคัญ) 

 
ระดับ 6: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 
 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
1 He has already (finished his homework). ถามเพื่อ / ให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว 

He hasn’t (finished his homework) yet. ถามและระบุระยะเวลาในการกระท า กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า 
Has he (walked the dog) yet? ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กิจกรรมนอกหลักสูตร 
Yes, he has. No, he hasn’t.  การอ่านออกเสียงและสะกด th itch 
How long has he (been a teacher)?  เกม 3 วงกลมใน 1 แถว 
He has (been a teacher) for six years.   
He has (been a teacher) since 1994.   

2 A (sunset) looks (beautiful). เปรียบเทียบรสชาติ กลิ่น เสียง พื้นผวิ สัมผัสทั้ง 5 

(Music) sounds (wonderful). และรูปร่างลักษณะ ความชอบและไม่ชอบส่วนตัว 
A (skunk) smells (awful). ท าการเปรียบเทยีบและบ่งบอกถึง การอ่านออกเสียงและสะกด rm rn 

A (pillow) feels (soft). ความชอบ ความต้องการ ทดสอบย่อย (สัมผัสทั้งห้า) 
(Candy) tastes (sweet).   
How does it (look)?   
This one’s (bad), but that one’s (worse).   
This one’s the (best) of all.   
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หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ หัวข้อ 
3 Whose (hat) is this? ถามเกี่ยวกับ / บ่งบอกถึงความเป็น เส้ือผ้า 

It’s (his). เจ้าของ การอ่านออกเสียงและสะกด rk lk 

Is this (your) shirt?  เกมเสื้อผ้า 
Yes, it’s mine.   
No, it’s hers.   

4 The farmer got up (before) the แสดงถึงล าดับของกิจกรรม กิจกรรมในฟาร์ม และสัตว์ต่างๆ 
Sun was up. ถามเกี่ยวกับ / แสดงถึงสาเหตุ การอ่านออกเสียงและสะกด rt lt  
(After) he drank his coffee,  และผลลัพธ ์ เกมจับคู่ค าศัพท์ (สัตว์ในฟาร์ม) 
he washed his cup.   
He forgot to (set the alarm clock),   
So he (woke up late).   
Why did (the plants die)?   
They (died) because he forgot   
(to water them).   

5 What should she buy for (her mother)? ถามเพื่อ / ให้ค าแนะน า  ช็อปปิ้งเพื่อหาซ้ือของขวัญ 

I think  she should buy (him) (a watch). และข้อเสนอแนะ การอ่านออกเสียงและสะกด rd ld 
Should she buy (him) (a book)? แสดงความคิดเห็น เกมต่อจิ๊กซอว ์(ของขวัญ) 
I think she should.   

6 If you could (go anywhere), ถามเกี่ยวกับ / แสดงถึงเง่ือนไข สถานการณ์สมมต ิ
(where) would you (go)? ของเหตุการณ์ต่างๆ ประเทศและเมืองต่างๆ 
I would (go to London). ถามเกี่ยวกับ / แสดงถึงความเป็นไปได้ การอ่านออกเสียงและสะกด nt nd 
What could she (buy) there?  เกมจับคู่ค าศัพท์ 
She could (buy) a (scarf).  (เมืองต่างๆ ทั่วโลก และภาษา) 

7 (Roller Coasters) are (exciting). ถามเกี่ยวกับ / แสดงความคิดเห็น สร้างตัวเลือก 
He thinks (dinosaurs) are (scary). แสดงและอธิบายถึงปฏิกิริยาเชิงอารมณ์ การอ่านออกเสียงและสะกด nk ng 
  เกมเสียงในภาษาอังกฤษ 

8 Should he (take off) (his coat)? อธิบายถึงประสบการณ์ในอดีต ประสบการณ์ใหม่ๆ และที่ผ่านมา 
He should (take it off). อธิบายถึงแผนในอนาคต การอ่านออกเสียงและสะกด mb mp 
She (turned on) (the light).  เกมค าถามส่วนตวั 
She (turned the light on).   

 

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

บทเพลง 
x แสดงหน้าจอหลักสูตรหน้าชั้นเรียน เปิดเพลงพร้อมกับฝึกร้องไปพร้อมๆ กัน โดยผู้สอนสามารถใช้เมาส์ชี้

ไปที่ค าศัพท์แต่ละค า นอกจากนี้กดปุ่มฟังซ้ า เพื่อเน้นไปที่ค าศัพท์และประโยคที่เราสนใจ 
x หากผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดความช านาญและสามารถร้องตามเองได้แล้ว สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยออกมาร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ 
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บทสนทนา 
x แสดงหน้าจอหลักสูตรหน้าชั้นเรียน แบ่งผู้เรียนในชั้นเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นแซม และกลุ่ม

ที ่2 เป็นจิงเจอร์ ฝึกฝนการสนทนาโต้ตอบ และให้ผู้เรียนแสดงท่าทางตามตัวการ์ตูนทั้ง 2 นอกจากนี้กด
ปุ่มฟังอีกครั้งเพ่ือเน้นค าศัพท์แต่ละค าที่เก่ียวข้อง หากในกรณีที่ต้องการเพ่ิมทักษะการอ่านให้ใช้ปุ่ม
แสดงตัวหนังสือเพ่ือให้เห็นข้อความ 

x ให้ผู้เรียนจับคู่ หรือรวมกลุ่มเล็ก แสดงบทบาทสมมติเป็นแซมและจิงเจอร์ โดยก าหนดเวลาในการฝึก 

และสลับบทบาทกัน 
x ให้ผู้เรียนใช้ชื่อของตนเองในการพูดบทสนทนา แนะน าตนเองให้กับเพื่อนๆ ในห้องเรียน และสลับ

หมุนเวียนกันในชั้นเรียน 
x แนะน าการพูดโดยใช้รูปย่อ เช่น What is = What's เขียนบทกระดานหรือแสดงขึ้นจอพร้อมทั้งอธิบาย

ความหมายและการน าไปใช้ นอกจากนี้ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติโดยใช้รูปแบบภาษาใหม่ 
 

ค าศัพท ์
x แสดงหน้าจอหลักสูตรหน้าชั้นเรียนเพ่ือแนะน าค าศัพท์ใหม่ๆ ชี้ไปที่รูปภาพที่ต้องการแล้วถามผู้เรียน 

What's this? ให้ผู้เรียนตอบพร้อมๆ กัน จากนั้นแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถาม
พร้อมทั้งชูรูปภาพหรือสิ่งของ เพื่อให้อีกกลุ่มหนึ่งตอบชื่อค าศัพท์ 

x เพ่ือฝึกฝนการใช้ค าสั่งและการกระท าในชั้นเรียน พูดค าสั่งและแสดงท่าทางให้ผู้เรียนดู และให้ท าตาม 
เช่น Open your book นอกจากนี้ยังสามารถจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนวิ่งมารวมกลุ่มกัน จับมือ
เป็นวงกลม (Make a circle) เป็นต้น 

x แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ผลัดกันออกค าสั่งเพื่อให้อีกกลุ่มท าตาม 
 

ไวยากรณ์ 
x แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ครูผู้สอนชูภาพสิ่งของหน้าชั้นเรียน มอบหมายให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถาม 

และผู้ตอบ จากนั้นสลับหน้าที่กัน 
x เขียนค าถามและค าตอบบนกระดาน พร้อมกับชี้ให้ผู้เรียนเห็นรูปย่อของประโยค พร้อมทั้งอ่านประโยค

ให้ฟัง และให้ผู้เรียนพูดตาม 
x เพ่ือฝึกการใช้ประโยคค าถามแบบตอบรับและปฏิเสธ (Yes/No) เขียนรูปแบบประโยคไว้บนกระดานด า 

ให้ผู้เรียนฝึกฝน โดยใช้สิ่งของจริงหรือรูปภาพ รวมไปถึงการตอบแบบสั้นๆ เช่น Yes หรอื No 

x แสดงหน้าจอหลักสูตรหน้าชั้นเรียน คลิกค าถามจากบทเรียน และให้ผู้เรียนตอบโดยใช้การ์ดสีเขียวเพื่อ
ตอบ Yes หรือ การ์ดสีแดงเพ่ือตอบ No 
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การออกเสียงและสะกด 
x เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงบนกระดาน ฝึกออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวพร้อมกัน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ค าศัพท์ 
x จัดท าการ์ดค าศัพท์ที่ใช้เสียงในภาษาอังกฤษแบบเดียวกัน และขีดเส้นใต้เน้นเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพ

ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น Duck Door Doll เพ่ือสอนการเขียนและออกเสียง D ในภาษาอังกฤษ และ
แนะน าการใช้ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่  

 

เกม 
x ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีเกมภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยผู้เรียนในการฝึกฝนหลักการทาง

ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ในหลักสูตร Let’s Go 

x ในแต่ละเกมมีวิธีการเล่นและเงื่อนไขการได้คะแนนแตกต่างกันออกไป ถ้าบางเกมยากเกินไป แนะน าให้
ผู้เรียนกลับไปทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและลองกลับมาเล่นเกมอีกครั้ง  

x เกมในหลักสูตรมีความน่าสนใจอย่างมาก สามารถที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันหน้าชั้นเรียน 
โดยใช้วิธีการแสดงหน้าจอหลักสูตรหน้าชั้นเรียน 

 
  
 
 

 
 


