
 

โรงเรียนยวุทูตศึกษาพฒันา  เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชาภาษาไทย (TSL)  ระดบั Beginner 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ครูผูส้อน  นางสริตา อ าภา 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง กิภาจกรรม ประเมิน 
1 
 

หน่วยท่ี 1 
- เรียนรู้วฒันธรรม
ไทย 
-การแนะน าตนเอง 
- ฝึกเขียนช่ือตวัเอง
เป็นภาษาไทย 

- 7 ส่ิงท่ีเราไม่ควรท า
ในประเทศไทย 
-What is your name? 
(คุณช่ืออะไร?) 
-My name is_____. 
(ฉนัช่ือ_____) 
-ช่ือไทยของฉนั 

- ฝึกพูด เขียน แนะน าตนเองเป็น
ภาษาไทย 
- แนะน าช่ือของตวัเองหนา้ชั้นเรียน 
- ใหน้ร. ตอบค าถามส่ิงไหนควร
หรือไม่ควรท า 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

2 
 

หน่วยท่ี 2 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบั กริยา 

-กิน              -อาบน ้า 
- นอนหลบั     - ว่ิง    
- เช็ดตวั            
-เดิน 
-แปรงฟัน 

- ฝึกพูด เขียน  
- ใหน้ร. จบัคู่รูปภาพกบัตวัอกัษร 
-สลบักนั ถาม- ตอบ หนา้ชั้นเรียน 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

**11 พ.ค.63 หยดุวนัพืชมงคล 
3 

 
หน่วยท่ี 3 
เรียนรู้ค าศพัท ์
อุปกรณ์การเรียน 
 
 
 
 
 

- ปากกา 
- ดินสอ 
- ยางลบ 
- ไมบ้รรทดั 
- สมุด 
etc.  

- ฝึกพูด เขียน  
-ใหน้ร. จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
-เล่นเกมจบัคู่ค  าศพัท ์
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 



4 
 

หน่วยท่ี 4 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบักีฬา  

-football=ฟุตบอล 
-volleyball=
วอลเล่ยบ์อล 
-basketball=บาสเก็ต
บอล 
etc. และอ่ืน ๆ 

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์
- ใหน้ร. เลือกกีฬาท่ีนกัเรียนช่ือชอบ
และวาดรูปใหส้วยงาม 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

5 
1 

หน่วยท่ี 5 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบัผลไม ้

- apple= แอปเป้ิล 
- rambutan=เงาะ 
- mango=มะม่วง 
etc.  

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- เล่นเกมบิงโกผลไม ้
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

**3 มิ.ย.63 หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุดาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 
6 
 

หน่วยท่ี 6 
เรียนรู้ค าศพัทเ์ก่ียว
สัตว ์

-cat = แมว 
-dog=สุนขั 
-rabbit=กระต่าย 
-bird= นก 
etc.  

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร. ตอบค าถามภาพท่ีครูวาดวา่
เป็นสัตวอ์ะไร 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

7 
 

หน่วยท่ี 7 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบัสี 

blue=สีฟ้า 
green=เขียว 
red=แดง 
pink=ชมพู 
yellow = เหลือง 
etc.. 

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- เล่นเกม สีน้ีเธอมีมั้ย 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

8 
 

หน่วยท่ี 8 
สถานท่ีต่าง ๆ  
 

-airport = สนามบิน 
-school=โรงเรียน 
-hospital=
โรงพยาบาล 
-police station=
สถานีต ารวจ 
Temple=วดั 
etc.  
 

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร. จบัฉลากแลว้บอกคีย ์เวิร์ด 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 
 
 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 



9 
 

หน่วยท่ี 9 
-นบัเลข 1-10 
- ตวัเลขไทย 1-10 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
๘ ๙ ๑๐ 

- ฝึกเขียน อ่าน ตวัเลขไทย  
-คดัไทย ๑-๑๐ 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

10 
 

  ทบทวนกลางภาคเรียนท่ี 1/63  

** 6 ก.ค.63 หยดุวนัชดเชยวนัอาสาฬหบูชา     หยดุวนัเขา้พรรษา 
11 

13-17 ก.ค.63 
  สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/63  

12,13,14 
 

หน่วยท่ี  10 
พยญัชนะไทย 44 
ตวั 

ร้องเพลงพยญัชนะ
ไทย 44 ตวั ก-ธ 

-ฝึกร้องเพลง ก-ธ 
-แบ่งกลุ่มฝึกร้องเพลง 
-เตน้ตามเพลง 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

** 28 ก.ค.63 หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
อยูห่วั 

15-16 
 

พยญัชนะไทย 44  ร้องเพลงพยญัชนะ
ไทย 44 ตวั ก-ฮ 

-ฝึกร้องเพลง ก-ธ 
-แบ่งกลุ่มฝึกร้องเพลง 
-เตน้ตามเพลง 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

**12 ส.ค.63 หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนั
แม่แห่งชาติ 

17-18 
 

พยญัชนะไทย 44 เรียนรู้ความหมาย
ของตวัอกัษร ก-ฮ 

-เตน้ประกอบท่าทางตามจงัหวะ
เพลง 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

19 
 

  ทบทวนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/63  

20 
 

  สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/63  

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนยวุทูตศึกษาพฒันา  เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชาภาษาไทย (TSL)  ระดบั Beginner 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ครูผูส้อน  นางสริตา อ าภา 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรม ประเมิน 
21 

 
หน่วยท่ี  10 
ทบทวนการอ่าน
และความหมาย
ของพยญัชนะไทย 
44 

พยญัชนะไทย 44 -ฝึก อ่าน และบอกความหมาย
ของพยญัชนะไทยแต่ละตวั 
 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

22-23 
 

พยญัชนะไทย 44 พยญัชนะไทย 44 
เรียนรู้การเขียน ก-ช 

-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ก-ช 
-ท าแบบฝึกหดั 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 

**23 ต.ค. 63 หยดุวนัปิยมหาราช 
24-25 

 
พยญัชนะไทย 44 พยญัชนะไทย 44 

เรียนรู้การเขียน ซ-ด 
-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ซ-ด 
-ท าแบบฝึกหดั 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

26-27 
 

พยญัชนะไทย 44 พยญัชนะไทย 44 
เรียนรู้การเขียน ต-พ 
 
 

-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ต-พ 
-ท าแบบฝึกหดั 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 



**20 พ.ย. 63 กีฬาสี 
28 

 
  ทบทวนกลาภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

29 
 

  สอบกลางภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

**10 ธ.ค. 63 หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 
30 

 
พยญัชนะไทย 44 ท าการ์ด/ประดิษฐ์ 

เก่ียวกบัวนั
คริสตม์าส/ปีใหม่ 
พยญัชนะไทย 44 
เรียนรู้การเขียน ฟ-ร 

-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ฟ-ร 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ร้องเพลงคริสตม์าส 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

**17 ธ.ค.63 งานคริสตม์าสประจ าปี          ****หยดุคริสตม์าส/ปีใหม่     18 ธ.ค 63 -1ม.ค.64 
31-32 

 
พยญัชนะไทย 44 พยญัชนะไทย 44 

เรียนรู้การเขียน ล-ฮ 

 

-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ล-ฮ 
-ท าแบบฝึกหดั 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

33-34 
 

พยญัชนะไทย 44 พยญัชนะไทย 44 
เรียนรู้การเขียน ก-ธ 

-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ก-ธในสมุด 
 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 

35-36 
 

พยญัชนะไทย 44 พยญัชนะไทย 44 
เรียนรู้การเขียน ก-ฮ 

-ฟังเพลงพยญัชนะไทย 44 
-คดัพยญัชนะ ก-ฮในสมุด 
 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 

**10 ก.พ.64 หยดุวนัศึกษาเอกชน 
37-38 

 
พยญัชนะไทย 44 -สอบอ่าน ก-ฮ 

-สอบความหมาย
ของพยญัชนะ 
-สอบเขียน ก-ฮ 

-สอบอ่าน ก-ฮ 
-สอบความหมายของพยญัชนะ 
-สอบเขียน ก-ฮ 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

**25 ก.พ. 64 หยดุวนัมาฆบูชา 
39   ทบทวนกลาภาคภาคเรียนท่ี 2/63  
40   สอบกลางภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

 


