
 

โรงเรียนยวุทูตศึกษาพฒันา  เชียงใหม่ 

โครงการสอนวชิาภาษาไทย (TSL)  ระดบั Intermediate 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ครูผูส้อน  นางรุ่งอรุณ  บุญมาเรือง 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรม ประเมิน 
1 

7-8 พ.ค.63 
หน่วยท่ี 1 
การแนะน าตนเอง 

-What is your name? 
(คุณช่ืออะไร?) 
-My name is_____. 
(ฉนัช่ือ_____) 

- ฝึกพดู  เขียน แนะน าตนเองเป็น
ภาษาไทย 
- แนะน าช่ือของตวัเองหนา้ชั้นเรียน 
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
สลบักนั ถาม- ตอบ หนา้ชั้นเรียน 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

2 
11-15 พ.ค.63 

หน่วยท่ี 2 
สนทนาทกัทาย 
ง่าย ๆ ในการใช้
ชีวติประจ าวนั 

-How are you? 
(คุณสบายดีไหม) 
-I’m fine. 
(ฉนัสบายดี) 
-I’m not fine 
(ฉนัไม่สบาย) 

- ฝึกพดู  เขียน  
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
-สลบักนั ถาม- ตอบ หนา้ชั้นเรียน 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

**11 พ.ค.63 หยดุวนัพืชมงคล 
3 

18-22 พ.ค.63 
 -Where are you 

from? 
(คุณมาจากท่ีไหน) 
-I’m from 
Korea/China/Japan. 
(ฉนัมาจาก___) 
-ฉนัมาจากเกาหลี 

- ฝึกพดู  เขียน  
-ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
-สลบักนัถาม-ตอบ หนา้ชั้นเรียน 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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



-ฉนัมาจากจีน 
-ฉนัมาจากญ่ีปุ่น 

4 
25-29 พ.ค.63 

หน่วยท่ี 3 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบักีฬา  

What’s your favorite 
sport? 
(คุณชอบกีฬาอะไร
มากท่ีสุด?) 
Example. 
-football=ฟุตบอล 
-volleyball=
วอลเล่ยบ์อล 
-basketball=บาสเก็ต
บอล 
ect. และอ่ืน ๆ 

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
สลบักนั ถาม- ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

5 
1-5 มิ.ย.63 

หน่วยท่ี 4 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบัผลไม ้

-What’s your 
favorite fruit? 
(คุณชอบผลไมอ้ะไร
มากท่ีสุด?) 
-My favorite fruit 
is___. 
(ผลไมท่ี้ฉนัชอบ
คือ__) 
Example. 
apple= แอปเป้ิล 
rambutan=เงาะ 
mango=มะม่วง 
ect.และอ่ืนๆ  

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
สลบักนั ถาม- ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

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

8-12 มิ.ย.63 
หน่วยท่ี 5 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบัผลไม ้

-What’s your 
favorite animal? 
(คุณชอบสัตวช์นิด
ใดมากท่ีสุด) 
-My favorite animal 
is ___. 

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
สลบักนั ถาม- ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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



(สัตวท่ี์ฉนัชอบมาก
ท่ีสุดคือ ___) 
Example. 
-cat = แมว 
-dog=สุนขั 
-rabbit=กระต่าย 
-lion=สิงโต 
ect.และอ่ืนๆ  

7 
15-19 มิ.ย.63 

หน่วยท่ี 6 
เรียนรู้ค าศพัท์
เก่ียวกบัสี 

-What’s your 
favorite color? 
(คุณชอบสีอะไรมาก
ท่ีสุด) 
-My favorite color 
is___. 
(ฉนัชอบสี__) 
example. 
blue=สีฟ้า 
green=เขียว 
red=แดง 
pink=ชมพ ู

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
สลบักนั ถาม- ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

8 
22-26 มิ.ย.63 

หน่วยท่ี 7 
สถานท่ีต่าง ๆ  
 

-Where are you 
going? 
(คุณจะไปท่ีไหน?) 
-I’m going to__. 
example. 
-school=โรงเรียน 
-hospital=
โรงพยาบาล 
-police station=
สถานีต ารวจ 
ect. และอ่ืน ๆ  

- ฝึกเขียน อ่าน ค าศพัท ์และวาดรูป
ระบายสี 
- ใหน้ร.จบัคู่สนทนากบัเพื่อน 
สลบักนั ถาม- ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

9 
29,30 มิ.ย.-3 

หน่วยท่ี 8 
ตวัเลขไทย 

การเขียนตวัเลขไทย 
หลกัสิบ ร้อย พนั 

- ฝึกเขียน อ่าน ตวัเลขไทย  
-เขียนค าอ่านของตวัเลขไทย 

1.ทกัษะการสังเกต 
2.ทกัษะการทดสอบ 



ก.ค. 63 -ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

10 
6-10 ก.ค.63 

  ทบทวนกลางภาคเรียนท่ี 1/63  

** 6 ก.ค.63 หยดุวนัชดเชยวนัอาสาฬหบูชา     หยดุวนัเขา้พรรษา 
11 

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

12,13,14 
20-31 ก.ค.

2563 

หน่วยท่ี  9 
พยญัชนะไทย 44 ตวั 

พยญัชนะไทย 44 ตวั 
ก-ฮ 

-ฝึกเขียน อ่าน พยญัชนะไทย 
-ฝึกจบัคู่พยญัชนะไทยกบัรูปภาพ 
-เกมจบัคู่พยญัชนะกบัรูปภาพ 
-แฟลชการ์ดพยญัชนะไทย 44ตวั 
-เกมบิงโกพยญัชนะไทย 
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ใบงาน 

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

** 28 ก.ค.63 หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้อยูห่วั 

15-16 
10-21 ส.ค.63 

หน่วยท่ี 10 
สระเสียงยาว 

-สระอา 
-สระอี 
-สระอู 

-ฝึกเขียน อ่าน ค าท่ีผสมดว้ยสระเสียงยาว 
-จกัจบัคูค่  าศพัทก์บัความหมายของค า 
-เกมจบัคูค่  าศพัทก์บัรูปภาพ 
-แฟลชการ์ดค าศพัท ์
-เกมบิงโกค าศพัทง่์าย ๆ พร้อมบอก
ความหมาย 
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 

-ใบงาน 

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

**12 ส.ค.63 หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนัแม่แห่งชาติ 
17-18 

24ส.ค.-4 ก.ย.63 
หน่วยท่ี 11 
สระเสียงสั้น 

-สระอะ 
-สระอิ 
-สระอุ 

-ฝึกเขียน อ่าน ค าท่ีผสมดว้ยสระเสียงสั้น 
-จกัจบัคูค่  าศพัทก์บัความหมายของค า 
-เกมจบัคูค่  าศพัทก์บัรูปภาพ 
-แฟลชการ์ดค าศพัท ์
-เกมบิงโกค าศพัทง่์าย ๆ พร้อมบอก
ความหมาย 
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 

-ใบงาน 

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



19 
7-11 ก.ย.63 

  ทบทวนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/63  

20 
14-18 ก.ย. 63 

  สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนยวุทูตศึกษาพฒันา  เชียงใหม่ 

โครงการสอนวชิาภาษาไทย (TSL)  ระดบั Intermediate 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ครูผูส้อน  นางรุ่งอรุณ  บุญมาเรือง 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรม ประเมิน 
21 

14-16 ต.ค.63 
หน่วยท่ี 12 
ทบทวนค าศพัท์
สระเสียวยาวและ
สระ เสียงสั้น 

ผสมสระเสียงยาว-สั้น -ฝึกเขียน อ่าน ค าท่ีผสมดว้ยสระ
เสียงสั้น 
-จกัจบัคูค่  าศพัทก์บัความหมายของ
ค า 
-เกมจบัคูค่  าศพัทก์บัรูปภาพ 
-แฟลชการ์ดค าศพัท ์
-เกมบิงโกค าศพัทง่์าย ๆ พร้อมบอก
ความหมาย 
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 

-ใบงาน 

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

22-23 
29-30 ต.ค. 63 

หน่วยท่ี 13 
อกัษร ๓ หมู่ 

-อกัษรกลาง 
-อกัษรสูง 
-อกัษรต ่า 

-ฟังเพลงอกัษร ๓ หมู่ 

-ฝึกแยกอกัษร ๓ หมู่ โดยใชต้าราง
การแยก 
-เกมแยกค าศพัทข์องแต่ละหมวด
ของอกัษร 
-แฟลชการ์ดค าศพัท ์
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 

-ใบงาน 

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

**23 ต.ค. 63 หยดุวนัปิยมหาราช 

24-25 หน่วยท่ี 14 การผสมค ากบั -ฟังเพลงวรรณยกุตไ์ทย 1.ทกัษะการสังเกต 



2-13 พ.ย.63 วรรณยกุต ์ วรรณยกุต ์ -ฝึกผสมค ากบัวรรณยกุต ์
-ฝึกผนัวรรณยกุตก์บัอกัษร ๓ หมู่ 
-แยกหมวดหมู่ค าท่ีผสมกบั
วรรณยกุต ์
-เกมแยกค าศพัทข์องแต่ละหมวด
ของอกัษร 
-แฟลชการ์ดค าศพัท ์
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 

-ใบงาน 

2.ทกัษะการทดสอบ 
3.ทกัษะการส่ือสาร 
4.ทกัษะการสร้างความรู้ 

26-27 
16-27 พ.ย.63 

หน่วยท่ี 15 
แจกรูป 

จ าแนกสระ พยญัชนะ 
วรรณยกุต ์

-อ่าน เขียน  
-จ าแนกพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์
-เกมแยกค าศพัทข์องแต่ละหมวด
ของอกัษร 
-แฟลชการ์ดค าศพัท ์
-แบ่งท างานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
-ท าแบบฝึกหดั 

-ใบงาน 

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

**20 พ.ย. 63 กีฬาสี 

28 
30 พ.ย.-4 ธ.ค.63 

  ทบทวนกลาภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

29 
7ธ.ค..-10ธ.ค.63 

  สอบกลางภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

**10 ธ.ค. 63 หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 

30 
14-18 ธ.ค.63 

หน่วยท่ี16 
คริสตม์าส/ปีใหม่ 

ท าการ์ด/ประดิษฐ ์
เก่ียวกบัวนั
คริสตม์าส/ปีใหม่ 

-ดู VDO เก่ียวกบังานวนั
คริสตม์าส/ปีใหม่ 
-ประดิษฐส่ิ์งของต่าง ๆ 
-ระบายสีเก่ียวกบังาน
คริสตม์าส/ปีใหม่ 

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 

4-15 ม.ค. 64 
หน่วยท่ี 17 
หนงัสือเรียนป.1  
บทท่ี ๑ 

ใบโบกใบบวั -ดู VDO ใบโบกใบบวั 
-อ่าน เขียน วเิคราะห์
ความหมายของค า 
-จบัคู่อ่านใหเ้พื่อนๆ ฟัง 
-ท าแบบฝึกหดั 

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



-ท าใบงาน 
33-34 

18-29 ม.ค.64 
หน่วยท่ี18 
หนงัสือเรียนป.1  
บทท่ี ๒ 

ภูผา -ดู VDO เร่ืองภูผา 
-ศึกษาความหมายของค าศพัท ์
-อ่าน เขียน วเิคราะห์
ความหมายของค า 
-จบัคู่อ่านใหเ้พื่อนๆ ฟัง 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ท าใบงาน 

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

35-36 
1-12 ก.พ.64 

หน่วยท่ี19 
หนงัสือเรียนป.1  
บทท่ี ๓ 

เพ่ือนกนั -ดู VDO เร่ืองเพื่อนกนั 
-ศึกษาความหมายของค าศพัท ์
-อ่าน เขียน วเิคราะห์
ความหมายของค า 
-จบัคู่อ่านใหเ้พื่อนๆ ฟัง 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ท าใบงาน 

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

**10 ก.พ.64 หยดุวนัศึกษาเอกชน 

37-38 
15-26ก.พ.64 

 

หน่วยท่ี 20 
หนงัสือเรียนป.1 
บทท่ี ๔ 

ตามหา -ดู VDO เร่ืองตามหา 
-ศึกษาความหมายของค าศพัท ์
-อ่าน เขียน วเิคราะห์
ความหมายของค า 
-จบัคู่อ่านใหเ้พื่อนๆ ฟัง 
-ท าแบบฝึกหดั 
-ท าใบงาน 

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

**25 ก.พ. 64 หยดุวนัมาฆบูชา 

39 
1-2 มี.ค.64 

  ทบทวนกลาภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

40 
3-3 มี.ค.64 

  สอบกลางภาคภาคเรียนท่ี 2/63  

 


