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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง สิ่งของในหองเรียน   เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. พูดทักทายได 
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับชื่อได 
3. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
4. นับ 1-10 ได 
5. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งของในหองเรียนได 
6. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 

 
2. เนื้อหา 

           คําศัพท: ปากกา ดนิสอ ยางลบ หนังสือ ไมบรรทัด โตะ เกาอ้ี 
           ประโยค: นี่คืออะไร 
                           นี่คือปากกา 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
1. ของจริง 
2. บัตรคํา 
3. บัตรภาพ 
4. เพลง 
5. เกม 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. สอนการทําความเคารพ โดยใหนักเรยีนเลือกหัวหนาชั้น และใหหัวหนาชั้น
บอก “ นักเรียนทําความเคารพ” นกัเรยีนลุกข้ึน นกัเรียนหญิงพูด  “สวัสดีคะ
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ครู……..” นกัเรียนชายพูด  “สวัสดีครับครู……..” พรอมท้ังสาธิตการไหว
ของนักเรียน แลวใหนักเรียนฝกทําความเคารพประมาณ 2-3 ครั้ง 

2. ใหนักเรียนรองเพลง สวัสดี ประกอบทาทาง 
3. ครูพูดแนะนําตัวเอง  “สวัสดีคะ/ครับ ครูชื่อ………”    ครูพูด 2-3   ครั้งแลว

ถามนักเรียนวา  ‘เธอชื่ออะไร’ ใหนักเรียนตอบชื่อพรอมกัน โดยใหพูดชื่อ
ตนเองอยางเดียวกอน ฝกประมาณ 3-4 ครั้ง จากน้ันครูถามชื่อทีละคน 

4. ครูพูด “นักเรียน ยืนข้ึน”  พรอมแสดงทาทางประกอบ จากน้ันฝกกิจกรรม 
ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง ฝก 3-4 ครั้ง แลวใหนักเรียนน่ังท่ี 

5. ครูนับนิ้ว 1-10 ใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนนับตาม อยางชาๆ และนับ
เร็วๆ 

6. ครูสาธิตการนับเปนจังหวะ 123 456 789 10 เฮ 2-3 ครั้งแลวนักเรียนฝกนับ
ตามจังหวะ 

7. ครูนําดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ไมบรรทัด ใสกลอง แลวเขยาใหมีเสียง
ดัง จากน้ันใหนักเรียนชวยกันทายวาในกลองมีอะไร ( นักเรยีนอาจพูดโดยใช
ภาษาของตนก็ได) เมื่อนักเรียนทายถูกครูเริ่มสอนคําศัพท เชน ปากกา สอน
โดยครูออกเสียง คําวาปากกา 2-3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากน้ัน
ฝกเรียกชื่อปากกาท้ังชั้น เปนกลุม และฝกเปนรายบุคคล 

8. ครูสอนนักเรียนเรียกชื่อส่ิงของอ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน 
9. ครูใชคําถาม นี่คืออะไร ใหนักเรียนตอบชื่อคําศัพทกับคําศัพททุกคํา 
10. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่อคําศัพทโดยใชกิจกรรมจังหวะ 
11. ใหนักเรียนเลนเกมอะไรหายไป 
12. ใหนักเรียนเลนกิจกรรมน่ีคืออะไร 
13.  ใหนักเรียนฝกถาม-ตอบเรียกชื่อส่ิงของภายในกลุม 
14. นําภาพคําศัพทติดบนกระดานแลวใหนักเรียนทุกคนออกมาถามเพ่ือนวา นี่

คืออะไร 
15. ใหนักเรียนดูบัตรคําเพ่ือใหเห็นภาพกับบัตรคํา  
16. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูบัตรคํากับรูปภาพ 
17. ใหนักเรียนเลนเกมว่ิงแลวแตะ 
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18. ใหนักเรียนทํากิจกรรมในหนังสือเรียนบทที่ 1 ขอ 1-2 บทท่ี 2 ขอ 1-4 
19. ใหนกเรียนฝกเขียนชื่อตัวเองตามเสนประ 
20. ใหนักเรียนรองเพลงสวัสดี ประกอบทาทาง 

 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง สิ่งของในหองเรียน   เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

          1. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
                2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับส่ิงของในหองเรียนได 

          3. รูจักตัวอักษร ก ภ ถ 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: ปากกา ดนิสอ ยางลบ หนังสือ ไมบรรทัด โตะ เกาอ้ี 

                 ประโยค: นั่นคืออะไร 
                           นั่นคือดนิสอ 
 

3.  สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. เพลง 
   5. เกม 

                     6. แบบฝก 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนการทําความเคารพ ประมาณ 2-  3 ครั้ง ใหนักเรียนรองเพลง  
    สวัสดี ประกอบทาทาง 

                   2. ครูพูด “สวัสดีคะ ครูชื่อ………”    ครูพูด 2-3   ครั้ง 
                       แลวถามนกัเรียนวา  ‘เธอชื่ออะไร’ ใหนักเรียนตอบชื่อพรอมกัน  
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                           โดยใหนักเรียนหญงิพูด ฉันชื่อ……คะ ใหนักเรียนชายพูด    
                     ผมชื่อ… ครับ ฝกประมาณ 3-4 ครั้ง จากน้ันครูถามชื่อทีละคน 
                 3. ครูพูด “นักเรียน ยืนข้ึน” พรอมแสดงทาทางประกอบ จากน้ันฝก  
                     กิจกรรม ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง  หยุด ฝก 3-4 ครั้ง  
                4. ใหนักเรียนนับนิ้ว 1-10 อยางชาๆ และนับเร็วๆและนับเปนจังหวะ 123 
                    456 789 10 เฮ  2-3 ครั้ง 
                5.  ครูนําดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ไมบรรทัด โตะ เกาอ้ี มาทบทวน 
                    นักเรียนโดย ทํากิจกรรม การพูดประกอบจังหวะ การถามคําถาม นี่คือ 
                     อะไร จากน้ันเลนเกม อะไรหายไป  และเลนเกม นีคื่ออะไร   
                6.  วางสิ่งของไกลๆ แลวถาม นั่นคืออะไรใหนักเรียนตอบ นั่นคือ(ปากกา) 

                      7. ใหนักเรยีนเลนเกม นั่นคืออะไร 
                      8.  ครูนําภาพคําศัพทติดบนกระดานแลวใหนักเรยีนทุกคนออกมาถาม 
                           เพ่ือนวา  นั่นคืออะไร 

9. ใหนักเรียนดูบัตรคํา แลวเลนเกม จับคูบัตรคํากับภาพ 
10. ใหนักเรียนทําบทท่ี 1 ขอ1-5 บทท่ี 2 ขอ1-3 และ5-6 
11. ใหนักเรียนเลนเกม ว่ิงแลวแตะ 
12. แนะนําใหนักเรียนรูจักพยัญชนะไทย 
13. สอนวิธีเขียนตัวพยัญชนะ ก ภ ถ ในหนังสือแบบฝก 
14. ใหนักเรียนเลนเกมน่ีตัวอะไร เกม ตัวอะไรหายไปและเกมว่ิงแลวแตะตัว

อักษรไทย 
15. ใหนักเรียนเขียนชื่อตัวเองตามเสนประ 
16. ใหนักเรียนรองเพลงสวัสดี 

 
5.  การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝก 
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                                              แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง สิ่งของในหองเรียน   เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

          1. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับส่ิงของในหองเรียนได 
          3. รูจักตัวอักษร ข และ ช 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: โตะ เกาอ้ี หนงัสือ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด 
           ประโยค: นั่นคือปากกาใชไหม 
                          ใช/ ไมใช 
 

      3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. เพลง 
   5. เกม 

                     6. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
                    1.   ทบทวนการทําความเคารพและใหนักเรียนรองเพลง สวัสดี  

              2.   ทบทวนการพูดแนะนําตัว 
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3. ครูพูด “นักเรียน ยืนข้ึน”  พรอมแสดงทาทางประกอบ จากน้ันฝกกิจกรรม 
ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง  หยดุ กระโดด เตน ฝก 3-4 ครั้ง แลวใหนักเรียนรอง
เพลง ตบมือแปะๆ 

4. ใหนักเรียนนับนิ้ว 1-10 อยางชาๆ และนับเร็วๆและนับเปนจังหวะ 123 456 
789 10 เฮ  2-3 ครั้ง 

5. ใหนักเรียนเลนเกมถลกหนังงู 
6. ครูนําดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ไมบรรทัด มาทบทวนนักเรียนโดยถาม

คําถาม นี่/ นั่นคืออะไร จากน้ันเลนเกม อะไรหายไป 
7. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่อคําศัพทโดยใชกิจกรรมจังหวะ 
8.  ครูใชคําถาม นี่/ นั่นคือ (ปากกา)ใชไหม  ใหนักเรยีนตอบ ใช/ ไมใช 
9.  ใหนักเรียนเลนเกมน่ี/นั่นคือ (ดินสอ)ใชไหม 
10. ครูนําภาพคําศัพทติดบนกระดานแลวใหนักเรียนทุกคนออกมาถามเพ่ือนวา 

นี่คือ(ดินสอ) ใชไหม 
11. ครูถามน่ีคือ(ดินสอ)ใชไหมประกอบการว่ิง ถาใชว่ิงไปทางซาย ถาไมใชว่ิง

ไปทางขวา 
12. ใหนักเรียนฝกพูดถาม-ตอบประโยคน่ีคือ(ดินสอ)ใชไหม 
13. ทวนการอานบัตรคําแลวใหนักเรียนเลนเกม จับคูภาพกับคําศัพท 
14.  ใหนักเรียนทําบทท่ี 1 ขอ 1- 6 บทท่ี 2 ขอ 1-7 (ทวนขอเกาซํ้าดวย) 
15. ทบทวนอักษรไทย ก ภ ถ โดยใหเลนเกม ตัวอะไรหายไป 
16. แนะนําใหนักเรียนรูจักตัวอักษร ข และ ช 
17. สอนวิธีเขียนตัวอักษร ข และ ช 
18. ใหนักเรียนเลนเกมตัวอักษร ก ภ ถ ข ช 
19. ใหนักเรียนทําแบบฝกการเขียน ข และ ช 
20. ใหนักเรียนเขียนชื่อตัวเอง 
21. ใหนักเรียนรองเพลงสวัสดี 
22. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
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5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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                                              แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง สิ่งของในหองเรียน   เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2. . พุดบอกเกี่ยวกับการมีสิ่งของในหองเรียนได 
          3. รูจักตัวอักษร ฃ และ ซ 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
  

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: โตะ เกาอ้ี หนังสือ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด 

                 ประโยค: ฉันมีปากกา/ ผมมียางลบ 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แถบประโยค 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

          1. นักเรียนทําความเคารพ และรองเพลง สวัสดี พรอมแสดง ทาทางประกอบ 
          2. ใหนักเรียนพูดแนะนําตัวเองชื่อทีละคน โดยบอกอายุดวย เชน ฉันชือ่ มาลี   
              นามสกุล ใจดี ฉันอายุ 5 ป 

                3.  ครูพูด คําส่ัง ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง  หยุด นอน กระโดด ฝก 3-4 ครั้ง  
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                4.  ใหนักเรียนนับนิ้ว 1-10 อยางชาๆ และนับเร็วๆและนับเปนจังหวะ 123 456 
                      789 10 เฮ  2-3 ครั้ง 
                5.  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1-2 
                6.  ครูนํา ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ไมบรรทัด หนังสือ เกาอ้ี และ โตะมา 
                     ทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม นี่อะไร จากน้ันเลนเกม อะไรหายไป และ 
                     เลน  นี่คือ(ดินสอ)ใชไหม  และทํากิจกรรมการพูดเขาจังหวะ กับคําศัพททุกคํา 

    7. นําบัตรคํามาทบทวน ใหนักเรียนเลนเกม จับคูคําศัพทกับภาพ และเกม  
   ว่ิงแลวแตะ 

a. ครูนําภาพคําศัพทติดบนกระดานแลวใหนักเรียนทุกคนออกมาถาม
เพ่ือนวา นี่คืออะไร แลวถามดวย นี่(ดินสอ) ใชไหม 

b. ครูพูดประโยค  ฉันมีปากกา 2-3 ครั้ง และพูดประโยคอื่นๆประกอบ
สื่อของจริงใหนักเรียนฟง 

c. ใหนักเรียนฝกพูดประโยค ฉัน/ ผม มี ( ดินสอ) 
d. ครูถามประโยค เธอมีอะไร ใหนักเรียนตอบคําถาม จากน้ันให 
      นักเรียนจับคูกันฝกถาม ตอบประโยค เธอมีอะไร ฉัน/ผมมี (ยางลบ) 
e. ใหนักเรียนทําบทท่ี 1ขอ 1-9 บทท่ี 2 ขอ 1-10 (ทวนซํ้า) 
f. ทบทวนพยัญชนะ ก ภ ถ ข ช โดยใหนักเรียนเลนเกมตัวอักษรไทย 
g. แนะนําใหนักเรียนรูจักตัวอักษรไทย ฃ และ ซ 
h. สอนวิธีเขียนตัวอักษร ข และ ซ 
i. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ตัวอักษร ข และ ซ 
j. ใหนักเรียนเลนเกม ตัวอักษร 
k. ใหนักเรียนเขียนชื่อตัวเอง 

8. ใหนักเรียนรองเพลงสวัสดีเธอจา  
 

5. การวัดและประเมินผล  
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สี   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2 . ถาม-ตอบเกี่ยวกับสีได 
          3. รูจักตัวอักษร ค ศ ฅ 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: สีแดง สีสม สีชมพู สีเขียว สีเหลอืง 
           ประโยค: นี่สีอะไร 
                          นี่คือสีแดง 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2.  บัตรคํา 
   3.  บัตรภาพ 
   4.  แถบประโยค 
   5.  เพลง 

                     6.  เกม 
                     7.  แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. นักเรียนทําความเคารพ ใหนักเรียนรองเพลง สวัสดีเธอจาประกอบทาทาง 
 2. ใหนักเรียนพูดแนะนําชื่อตัวเองแลว เดินไปถามชื่อเพ่ือนๆในชั้นโดยถาม 

วาเธอชื่ออะไร 
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3.   ครูพูด ครูสบายดี แลวถามนักเรียนวา นักเรียนสบายดีไหมคะ ใหนักเรียนตอบ 
      สบายดีคะ/ สบายดีครับ ใหเดินไปถามเพื่อนในชั้น 

       4.   ครูพูด คําส่ัง ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง  หยุด นอน กระโดด เตน วายน้ํา ฝก 3-4 ครั้ง 
             แลว ใหนักเรียนรองเพลง ว่ิงไปทางซาย 
       5.  ใหนกัเรียนนับนิ้ว 1-10 อยางชาๆ และนับเร็วๆและนับเปนจังหวะ 123 456 789  
            10 เฮ  2-3 ครั้ง ใหนักเรียนเลนเกมถลกหนังงู และเลนเกม บิงโก ตัวเลข 
      6.   ครูนาํดินสอ ปากกา ยางลบ  ไมบรรทัด หนังสือ  เกาอ้ี โตะ มาทบทวน 
            นักเรยีนโดยถามคําถาม นี่อะไร  และน่ี…ใชไหม จากน้ันเลนเกม อะไรหายไป 
            ใหนกัเรียนพูด ฉันมี(ปากกา) ฝกการถามตอบเธอมีอะไร 
      7.  ทบทวนการอานคําศัพทกับภาพและใหนักเรียนเลนเกมจับคูบัตรคํากับภาพ 

8.  ครูเริ่มสอนคําศัพทใหม สีแดง สอนตามวิธีการสอนออกเสียงคําศัพท  
     แลวให  นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นฝกเรียกชื่อคําศัพททั้งชั้น เปนกลุม  
     และฝกทีละคน 
9. ครูสอนคําศัพทสีทุกคํา ครูใชคําถาม นี่สีอะไร  และ นี่ส…ี….ใชไหมใหนกัเรียน

ตอบ ใชคะ /ใชครับ กับคําศัพททุกคํา 
10. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่อสีโดยใชกิจกรรมจังหวะ 
11. ใหนักเรียนเลนเกมสีอะไรหายไป  
12. ใหนักเรียนเลนกิจกรรมน่ีสีอะไร และ นี่สี…ใชไหม 
13. ครูนําภาพสีติดบนกระดานแลวใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนวา นี่สีอะไร 
14. พูดคําส่ังใหนักเรียนแสดงสีที่ครูพูด และพูด นี่คะ/ครับ 
15. ใหนักเรียนทําแบบฝกบทท่ี 3 ขอ1-3 ( ทวนบทเกาอีกได)  
16.  ทบทวนพยัญชนะ ก ภ ถ ข ช ฅ ซ โดยเลนเกม ตัวอักษร 
17. แนะนําใหนักเรียนรูจักตัวอกษรไทย ค ศ และ ฅ 
18. สอนวิธีเขียนตัวพยัญชนะ ด ต ฒ 
19. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน อักษร ค ศ และ ฅ 
20. ใหนักเรียนเลนเกมจราจร 
21. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1-2 
22. ใหนักเรียนฝกเขียนชื่อตัวเอง 
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23. ใหนักเรียนรองเพลงสวัสดีเธอจา 
 
5. การวัดและประเมินผล       
        1. สังเกตการณเขารวมกิจกรรม 
        2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สี  เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

    1.ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสีได 
          3. พูดประโยค ฉันมี/ผมมีปากกา (สีแดง) ได 
          4. รูจักตัวอักษร ม และ ฆ 
          5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: สีแดง สีสม สีชมพู สีเขียว สีเหลือง 

                 ประโยค: ดินสอสีอะไร 
                                ฉัน/ผมมีปากกาสีแดง 
 
3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แถบประโยค 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
                       1.  นักเรียนทําความเคารพใหนักเรียนรองเพลง สวัสดีเธอจา 

                 2.  ใหนกเรียนเลนเกม เธอชื่ออะไร 
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                 3.  ครูพูด ครูสบายดี แลวถามนักเรียนวา นักเรียนสบายดีไหมคะ  
                      ใหนักเรียน ตอบ สบายดีคะ/ สบายดีครับ ใหนักเรียนเลนเกม 
                       ฉันสบายดี 
                4.   ครูพูดคําส่ัง ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง หยุด นอน กระโดด เตน วายน้ํา  
                    บิน ฝก 3-4 ครั้ง แลวใหนักเรียนกลับไปน่ังท่ี 
               5.  ใหนักเรียนนับนิ้ว 1-10 อยางชาๆ และนับเร็วๆและนับเปนจังหวะ  
                    123 456 789 10 เฮ เลนเกมถลกหนังงู และเกมบิงโก 
               6.  ครูนําดินสอ ปากกา ยางลบ  ไมบรรทัด หนังสือ  เกาอ้ี  
                    โตะ มาทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม นี่อะไร นีคื่อ(ปากาใชไหม)  

                 7.  ครูทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับสี โดยใชกิจกรรมการพูดเขาจังหวะ 
                      ถามตอบนีคื่อ(สีแดง)ใชไหม เลนเกม สีอะไรหายไป  
                 8.  พูดคําส่ังใหนักเรียนแสดงสีที่พูดใหดู และพูด นี่คะ/นี่ครับสี(แดง) 
                 9. ใหนักเรียนดูบัตรคํา และใหเลนเกมจับคู 
               10.  ชูปากกาแลวถามวา ปากกาสีอะไรน่ีคือปากกาสีเขียวใชไหม 
                      ใหนักเรียนตอบ จากน้ันฝกถามสี กับสิ่งของอ่ืนๆ 
                11. ใหนักเรียนถือสิ่งของแลวพูด เชนฉันมีดินสอสีแดง  

                      12. ใหนักเรียนฝกพูดในกลุม 
                13.  นกัเรียน เลมเกม จราจร  
                14.  ใหนักเรียนทําบทเรียนท่ี 1 ขอ 1- 5 
                15.  ทบทวนพยัญชนะ ก ภ ถ ข ช ฃ ซ ค ศ ฅ โดยใหเลนเกมตัวอักษร 
                16.  แนะนําใหนักเรียนรูจักอักไทย ม และ ฆ 

17.  สอนวิธีเขียนตัวอักษร ม และ ฆ 
18.  ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ม และ ฆ 
19.  ใหนักเรียนเลนเกม ตัวอักษร 
20.  ใหนักเรียนฝกเขียนชื่อ 
21.  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1- 2 
22.  ใหนักเรียนรองเพลงสี   
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5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สี   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

    1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับสีได 
          3.  พูดประโยค ฉัน/ผมชอบ (สแีดง) ฉัน/ผมไมชอบ (สีเขียว) ได 
          4.  รูจักตัวอักษร ง และ ว 
          5.  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: สีแดง สีสม สีชมพู สีเขียว สีเหลือง 
           ประโยค: ฉัน/ผมชอบ (สีแดง) 
                            ฉัน/ผมไมชอบสี (ไมชอบสีเหลือง) 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1. ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
                      1.  ใหนักเรยีนรองเพลง สวัสดีเธอจาสวัสดี พรอม ทาทางประกอบ 
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                2.  ใหนักเรียนพูดแนะนําตัว ฝกถาม-ตอบประโยคสบายดีไหมคะ /  
                     สบายดีครับ และเดินไปถามเพื่อน และเลนเกม ฉันสบายดี 
               3.  ครูพูดคําส่ัง ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง  หยดุ นอน กระโดด เตน บิน ฝก 3-4 
                    ครั้ง แลวใหนักเรียนทํากิจกรรม ซาย ขวา 
               4. ใหนักเรียนนับน้ิว 1-10 อยางชาๆ และนับเร็วๆและนบัเปนจังหวะ 123 
                    456 789 10 และเลนเกม บิงโก 
               5.  ครูนําดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด หนังสือ  เกาอ้ี โตะ มาทบทวน 
                    นักเรียนโดยถามคําถาม นี่อะไร  และนี่…ใชไหม  
               6.  ครูทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับสี   นี่สีอะไร  และ นี่(สแีดง)ใชไหมให  
                    นักเรียนตอบ ใชคะ /ใชครับ กับคําศัพททุกคํา 
               7.  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1  
               8.  พูดคําส่ังใหนักเรียนแสดงสี ที่ครูพูด 
               9.  ทบทวนประโยค ฉัน/ผมมีดินสอสี…………. 
              10.  ใหนักเรียนรองเพลงสี 
              11.  ใหนักเรียน เลนเกมจับคูคํากับบัตรภาพสี 
              12.  ครูพูดฉันชอบสีแดง ฉันชอบสีแดง 2-3 ครั้งแลวถามนักเรียน เธอ 
                     ชอบสีอะไร 

13. ครูพูดฉันไมชอบสีเขียว ฉันไมชอบสีชมพู แลวถามนักเรียนวา  
       นกัเรียนไมชอบสีอะไร จากน้ันใหนักเรียนฝกถาม-ตอบ เธอชอบสี 

                      อะไร  เธอไมชอบสีอะไร               
              14.  ครูนําภาพคําศัพทสีทั้งหมดติดบนกระดานแลวใหนักเรียนบอกเพ่ือน 
                     วาฉัน/ผมชอบ (สีดแดง)ฉัน/ผมไมชอบ (สีสม) 
              15.  ใหนักเรียนทําบทเรียน 3 ขอ 1-11 

                     16.  ทบทวนพยัญชนะ ก ภ ถ ข ช ฃ ซ ค ศ ฅ ม ฆ โดยเลนเกมตัวอกษร 
              17.  แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย ง และ ว 
              18.  สอนวิธีเขียนตัวพยัญชนะ ง และ ว 
              19.  ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ง และ ว 
              20.  ใหนักเรียนรองเพลงสี  
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5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 

วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง รางกาย   เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

   1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสวนตางๆของรางกายได 
          3. พูดประโยคคําส่ังได 
          4. รูจักตัวอักษร จ และ ฐ 
          5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: ตา ขา หัว ปาก หู จมูก มือ  
           ประโยค:  นี่คืออะไร 
                            นี่คือ  ตา 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. ทักทายครู 



 21

            2.  พูดแนะนําตัวเอง และทบทวนการถามตอบเธอสบายดีไหมและเลนเกม  
                  ฉันสบายดี 

3. ครูพูดคําสงเชน ยืนข้ึน เดิน ว่ิง  หยุด นอน กระโดด เตน บิน กนิ ใหนักเรียน
ทํากิจกรรม ซาย ขวา 

4. ใหนักเรียนเลนเกม บิงโก 
5. ครูนําคําศัพทสิ่งของในหองเรียน และ สี มาทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม 

นี่อะไร  นี่สอีะไร และนี่…ใชไหม  ปากกาสีอะไร เธอชอบสีอะไร เธอไม
ชอบสีอะไร 

6. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
7. ครูเริ่มสอนคําใหม ตา โดยชี้ของจริง สอนตามวิธีการสอนออกเสียงคําศัพท 

แลวใหนักเรยีนออกเสียงตาม จากน้ันฝกเรียกชื่อคําศัพททั้งชั้น เปนกลุม และ
ฝกทีละคน 

8. ครูสอนคําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะอ่ืนๆทุกคํา โดยใชคําถาม นี่อะไร  และ นีต่า
ใชไหมใหนกัเรียนตอบ ใชคะ /ใชครบั กับคําศัพททุกคํา 

9. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบชื่ออวัยวะโดยใชภาพและใชกิจกรรมการพูดเขา
จังหวะ 

10. ใหนักเรียนเลนเกมอะไรหายไป และเกมน่ีคืออะไร 
11. ครูนําภาพคําศัพทสีทั้งหมดติดบนกระดานแลวใหนักเรียนถามเพ่ือนวา นี่คือ

อะไร  
12. ใหนักเรียนฝกถาม-ตอบน่ีคืออะไรภายในกลุม 
13. ใหนักเรียนเลนเกม เปลี่ยนคู 
14. ใหนักเรียนทําบทท่ี 4 ขอ 1-2 และ 5 
15. ทบทวนพยัญชนะ ก ภ ถ ข ช ฃ ซ ค ศ ฅ ม ฆ ง ว โดยเลนเกม 
16. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย จ ฐ 
17. สอนวิธีเขียนตัวพยัญชนะ จ และ ฐ 
18. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน จ และ ฐ 
19. ใหนักเรียนเลนเกม เปลี่ยนคู 
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5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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                             แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง รางกาย   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1.จุดประสงคการเรียนรู 

       1. ปฏิบติัตามคําส่ังได 
                  2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสวนตางๆของรางกายได 
                  3. พูดประโยค ฉัน/ผมมี (ขา 2 ขา) ได 
                  4. รูจักตัวอักษร น ฉ  
                  5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: ตา หู จมูก ปาก หัว มอื ขา 
           ประโยค:  ฉัน/ผมมีตา 2 ตา 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4.แผนตัวพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
                    1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข- สขุ  
                    2. ใหนักเรียนรองเพลง สวัสดีเธอจาสวัสดี ทาทางประกอบและเลนเกม 
                         ฉันสบายดี 
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             3. พูดคําส่ังใหนักเรียนปฏิบติั เชน ว่ิง  เดิน และทํากิจกรรม ซาย ขวา 
             4. ใหนักเรียนเลนเกม ทายจํานวนส่ิงของ และเกม บิงโก 
             5. ครูนําคําศัพทสิ่งของในหองเรียน และ สี  และอวัยวะของรางกาย มา  
                 ทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม นี่อะไร  นี่สีอะไร และนี่ปากาใชไหม 
                 ปากกาสีอะไร เธอชอบสีอะไร เธอไมชอบสีอะไร 
             6. ครูใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
             7. ทบทวนเกี่ยวกับอวัยวะทุกคํา ครูใชคําถาม นี่อะไร  และ นี่ ตาใชไหมให 
                 นกัเรียน    ตอบ ใชคะ /ใชครับ และฝกถาม –ตอบกับคําศัพททุกคํา 
             8. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่ออวัยวะโดยใชกิจกรรมจังหวะ 

                   9. ใหนักเรียนเลนเกม เปลี่ยนคู 
                 10. ใหนักเรียนดูบัตรคํา และเลนเกมจับคูภาพกับคําศัพท 

           11. ครูพูดประโยค ฉันมีตา 2 ตา  พูด 2-3 ครั้ง ฉันมี หู 2 หู และถามนักเรียน 
                 เธอมีตากี่  
           12. ใหนักเรียนออกมาพูดประโยค ฉันมี (หู 2 หู) 
           13. ใหนักเรียนทําบทท่ี 3 ขอ 1-3 
           14. ทบทวนอักษรไทยตัว ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ โดยการเลนเกม 
           15. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย น และ ฉ 
           16. สอนวิธีเขียนตัวอักษร น และ ฉ 
           17. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน น ฉ 
           18. ใหนักเรียน เลนเกม เปลี่ยนคู 
           19. ใหนักเรียนรองเพลง นิ้ว   
 

5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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                         แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง รางกาย   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1.จุดประสงคการเรียนรู 

       1.  ปฏิบัติตามคําส่ังได 
                  2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสวนตางๆของรางกายได 
                  3. พูดประโยค ฉัน/ผมมี ตา ไวดูได 
                  4. รูจักตัวอักษร ญ ฌ ณ  
                  5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: ตา หู จมูก ปาก หัว มอื ขา 
           ประโยค:  ฉัน/ผมมีตา ไวดู 
 

3.สื่อและอุปกรณ 
                     1. ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4.แผนตัวพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4.กิจกรรมการเรียนการสอน 
                  1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข- สุข  
                  2. ใหนักเรียนรองเพลง สวัสดีเธอจาสวัสดี ทาทางประกอบ 
                       และรองเพลงน้ิว 
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           3. พูดคําส่ังใหนักเรียนปฏิบัติ เชน ว่ิง  เดิน และทํากิจกรรม ซาย ขวา 
           4. ใหนักเรียนเลนเกม ทายจํานวนส่ิงของ และเกม บิงโก 
           5. ครนูําคําศัพทสิ่งของในหองเรียน และ ส ี  มาทบทวนนักเรียนโดยถาม 
               คําถาม นี่อะไร  นี่สีอะไร และน่ีปากาใชไหม  ปากกาสีอะไร เธอชอบสี 
               อะไร เธอไมชอบสีอะไร 
           6. ครใูหนักเรยีนทําใบงานท่ี 1 
           7. ทบทวนเกี่ยวกับอวัยวะทุกคํา ครูใชคําถาม นี่อะไร  และ นี่ ตาใชไหมให 
               นกัเรียน ตอบ ใชคะ /ใชครับ การถามเกี่ยวกับจํานวนของอวัยวะ 
           8. ใหนักเรียนเลนเกม เปลี่ยนคู 
           9. ใหนักเรียนดูบัตรคํา และเลนเกมจับคูภาพกับคําศัพท 
         10. ครพููดประโยค ฉันมีตา 2 ตา  ฉันมีตาไวดู ฉันมีหู 2 หู ฉันมีหูไวฟง ฉันมีขา 
               ไวเดิน ฉันมีมือไวถือ ฉันมีปาก แลวใหนกัเรียนพูดตาม  
          11. ใหนักเรียนออกมาพูดประโยค เชน ฉันมี หู 2 หู ฉันมีหูไวฟง 

      12. ใหนกเรียนเลนเกม ถูกผิด 
      13. ใหนกัเรียนทําบทท่ี 4 ขอ 1-7 
      14. ทบทวนอักษรไทยตัว ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ โดยการเลนเกม 
      15. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย ญ ณ และ ฌ 
      16. สอนวิธีเขียนตัวอักษร ญ ณ และ ฌ 
      17. ใหนกัเรียนทําแบบฝก การเขียน ญ ฌ และ ณ 
      18. ใหนกัเรียน เลนเกม เปลี่ยนคู 
      19. ใหนกัเรียนรองเพลง ตา หู ปาก 

 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11 
ภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สัตว  เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
           2. เรียกชื่อสัตวได 
           3. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสัตวได 
           4. รูจักตัวอักษร ฏ และ ฎ 
           5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: แมว ไก นก สุนัข ปลา หมู 
           ประโยค:  นี่คืออะไร 
                            นี่คือหมู 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การพูดทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข-สุข และใหนักเรียนรองเพลง
นิ้ว และเลนเกม ฉันสบายดี 
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2. พูดคําส่ัง ยืนข้ึน นั่งลง เดิน ว่ิง  หยุด นอน กระโดด เตน บิน กนิ ดื่มนํ้า ขับ
รถ และรองเพลง ลง และขึ้น 

3. ใหนักเรียนเลนเกม บิงโก และเลนเกม ถูกผิดนับ 
4. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
5. ครูนําคําศัพทสิ่งของในหองเรียน และ สี  และอวัยวะของรางกาย มา

ทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม นี่อะไร  นี่สีอะไร และนี่คือตาใชไหม  
ปากกาสีอะไร เธอชอบสอีะไร เธอไมชอบสีอะไร ฯลฯ 

6. ครูสอนคําศัพทใหมเกี่ยวกับสัตว สอนตามวิธีการสอนออกเสียงคําศัพท 
แลวใหนักเรยีนออกเสียงตาม จากน้ันฝกเรียกชื่อคําศัพททั้งชั้น เปนกลุม 
และฝกทีละคน ครูใชคําถาม นี่อะไร  และ นี่แมวใชไหมใหนักเรียนตอบ ใช
คะ /ใชครับ กับคําศัพททุกคํา 

7. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่อสัตวโดยใชกจิกรรมจังหวะ 
8. ใหนักเรียนเลนเกมอะไรหายไป กับคําศัพทใหม  
9. ครูนําภาพคําศัพทสัตวทั้งหมดติดบนกระดานแลวใหนักเรียนถามเพ่ือนวา นี่

อะไร แลวใหนักเรียนทําเสียงสัตว 
10. ใหนักเรียนทําบทท่ี 5 ขอ 1-3 
11. ใหนักเรียนฝกเรียกชื่อสัตวในกลุม 
12. ครูพูดชื่อสัตวใหนักเรียนแสดงทาทาง 
13. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ 
14. ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ โดยการเลนเกม 
15. แนะนําใหนักเรียนรูจักตัวอักษร ฏ ฎ 
16. สอนวิธีเขียนตัวอักษร ฎ ฏ 
17. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ฎ ฏ 
18. ใหนักเรียนรองเพลง ไกโตง 

    
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 



 29

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สัตว   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

          1   ปฏบิัติตามคําส่ังได 
                     2.  ถาม-ตอบประโยคชอบและไมชอบเกี่ยวกับสัตวได 
                     3. รูจักตัวอักษร ท ฑ 
                     4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: แมว ไก นก สุนัข ปลา หมู 

                 ประโยค: ฉันชอบแมว 
                                ฉันไมชอบสุนัข 
 
3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนตัวพยัญชนะ 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1.  การพูดทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข-สุข ใหนักเรียน 
                 รองเพลง ไกโตง 

2. ใหนักเรียนเลนเกม ผ้ึงแตกรัง 
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3. ครูนําคําศัพทสิ่งของในหองเรียน และ สี  และอวัยวะของรางกาย และสัตว
มาทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม นี่อะไร  นี่สีอะไร และนี่แมวใชไหม  
แมวสีอะไร ฯลฯ 

4. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่อสัตวโดยใชกจิกรรมจังหวะ 
      ใหนักเรยีนเลนเกมอะไรหายไป กับคําศัพทใหม  
5. พูดคําศัพทแลวใหนักเรียนทําเสียงสัตว 
6. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
7. ครูพูดฉันชอบแมว ฉันไมชอบหมู และถามนักเรียน เธอชอบสัตวอะไร 
8. ใหนักเรียนออกมาพูดฉันชอบ(แมว) ฉันไมชอบ(นก) 
9. ใหนักเรียนฝกถาม-ตอบภายในกลุม 
10. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ 
11. ใหนักเรียนเลนเกม ว่ิงและแตะ 
12. ใหนักเรียนทํา บทท่ี 5 ขอ 1-3 
13.  ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ  
       โดยการเลนเกม 
14.  แนะนําใหนักเรียนรูจักตัวอักษรไทย ท ฑ 
15. สอนวิธีเขียนตัวอักษร ท ฑ 
16.  ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ท ฑ 
17.  ใหนักเรียนเลนเกม ผ้ึงแตกรัง 
18.  ใหนักเรยีนรองเพลง ไกโตง     
 

5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สัตว   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

    1.ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2. เรียกชื่อสัตวได 
          3. ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องสัตวได 
          4. รูจักตัวอักษร ด ต ฒ 
          5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: เสือ ลิง ชาง มา งู สิงโต 
           ประโยค: นี่ตัวอะไร 
                           นี่คือชาง  
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนตัวอักษรไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
             1.  การทักทาย การพูดแนะนํา การถามทุกข-สุข 
             2. ใหนักเรียนรองเพลง ชาง 
             3. ใหนักเรียนเลนเกมบิงโก 
            4.   ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
            5.  ครูนําคําศัพทเกี่ยวกับสัตวมาทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม นี่คืออะไร 
                  เธอชอบ(เสือ)ไหม 

            6.  ใหนักเรียนเลนเกม จับคูคําศัพทกับภาพ 
            7.  ครูสอนคําศัพทใหมเกี่ยวกับสัตว สอนตามวิธีการสอนออกเสียงคําศัพท 
                  แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากน้ันฝกเรียกชื่อคําศัพททั้งชั้น เปนกลุม  
                  และฝกทีละคน ครูใชคําถาม นี่อะไร  และ นี่เสือใชไหมใหนักเรียนตอบ 
                  ใชคะ /ใชครับ กับคําศัพททุกคํา 
           8.  ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชื่อสัตวโดยใชกจิกรรมจังหวะ 
           9.  ใหนักเรียนเลนเกมอะไรหายไป กับคําศัพทใหม 
         10.  ใหนักเรียนถาม-ตอบเกี่ยวกับสัตวในกลุม 
         11.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคํากับภาพ 
         12.  ครนูําภาพสัตวติดบนกระดาน แลวใหนักเรียนถามเพ่ือนวา นี่อะไร สีอะไร 
                 เธอชอบ(เสือ)ไหม 
         13.  ใหนักเรียนทําบทท่ี 5 ขอ 8-9 
         14.  ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ โดยการ 
                 เลนเกม 
         15.  แนะนําใหนักเรียนรูตัวอักษรไทย ด ต ฒ 
         16.  สอนวิธีเขียนตัวอักษร ด ต ฒ 
         17.  ใหนักเรียนทําแบบฝกการเขียน ด ต ฒ 

               18.  ใหนักเรียนรองเพลง  ชาง   
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5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 14 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง สัตว   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

    1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
          2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องสัตวได 
          3. บอกลักษณะของสัตวได 
          4. รูจักตัวอักษร ร ธ 
          5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท: เสือ ลิง ชาง มา งู สิงโต 
           ประโยค: ชางตัวใหญ 
                           ไกตัวเลก็ 
                            เสือดุราย 
                            นกนารกั 
                           

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1. ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนตัวอักษรไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4.กิจกรรมการเรียนการสอน 
           1.  การทักทาย การพูดแนะนํา การถามทุกข-สุข 
           2. ใหนักเรียนรองเพลง ชาง 
           3. ใหนักเรียนเลนเกม บิงโก 
           4. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 
           5. ครนูําคําศัพทเกี่ยวกับสัตวเชน ชาง เสือมาทบทวนนักเรียนโดยถามคําถาม  
                นีคื่ออะไร เธอชอบ(ลิง)ไหม 

6. ใหนักเรียนเลนเกมอะไรหายไป กับคําศัพทใหม 
7. ใหนักเรียนเลนเกม จับคูคําศัพทกับภาพ 
8. ใหนักเรียนถาม-ตอบเกี่ยวกับสัตวในกลุม 
9. ครูนําภาพสัตวติดบนกระดาน แลวพูด เชน ชางตัวใหญ ไกตัวเล็ก ลิงตัวเล็ก 
10. ฝกคําวาเล็ก ใหญ โดยใชภาพ ใหนกเรียนพูด เชน ชางตัวใหญ และให

นักเรียนเลนเกม เล็กหรือใหญ 
11. ครูพูดโดยใชภาพ หรือ ตุกตาสัตวเชน ปลานารัก เสือดุราย (แสดงทาทาง

น้ําเสียง) 
12. ถามนักเรียนวาสัตวอะไรนารัก สัตวอะไรดุราย 
13. ใหนักเรียนทําบทท่ี 5 ขอ 10-11 
14. ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒโดยการ

เลนเกม 
15.  แนะนําใหนักเรียนรูตัวอักษรไทย ร ธ 
16. สอนวิธีเขียนตัวอักษร ร ธ 
17. ใหนักเรยีนทําแบบฝกการเขียน ร  
18. ใหนักเรยีนรองเพลง ลูกชางทําไมจึงตัวใหญ    

 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะทางภาษา ปท่ี 1 

เรื่อง ผลไม  เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
2. พูดเรียกชือ่ผลไมไดถูกตอง 

           3. ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องผลไมได 
           4. บอกลักษณะสีของผลไมได 
           5. รูจักตัวอักษร บ ป ษ 
           6. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:  สม มะละกอ แตงโม กลวย มะมวง องุน 
           ประโยค:   นี่คืออะไร 
                             นี่คือ มะมวง 
 

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4.กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข-สุข 
2. ใหนักเรียนรองเพลง ผลไม 
3. ใหนักเรียนเลนเกม บิงก ผลไม 
4. สอนคําศัพทใหมเรื่อง ผลไม โดยใชวิธีการสอนคําศัพท 
5. ใหนักเรียนฝกการถาม – ตอบเรียกชื่อผลไมโดยใชกิจกรรมจังหวะ 
6. ใหนักเรียนเลนเกมอะไรหายไป กับคําศัพทใหม  
7. ครูนําภาพคําศัพทผลไมทั้งหมดติดบนกระดานแลวใหนักเรียนถามเพ่ือนวา 

นี่อะไร นี่คือ(สม) ใชไหม 
8. ใหนักเรียนเลนเกม จับคูคํากับภาพ 
9. ใหนักเรียนเลนเกม ผลไมรวม 
10. ใหนักเรียนทําบทท่ี 5 ขอ 1-3 
11.  ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒ ร ธ 

โดยการเลนเกม 
12. แนะนําใหนักเรียนรูจักตัวอักษร บ ป ษ 
13. สอนวิธีเขียนตัวอักษร บ ป ษ 
14. ใหนักเรียนทําแบบฝกการเขียน บ ป ษ 
15. ใหนักเรียนรองเพลง   ผลไม 
 

5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 16 
วิชาภาษาไทยระดับเตรียมความพรอม ปท่ี 1 

เรื่อง ผลไม  เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
           2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับความรูสึกชอบและไมชอบผลไมได 
           3. บอกลักษณะของผลไมได 
           4. รูจักตัวอักษร ผ ฝ 
           5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   สม มะละกอ แตงโม กลวย มะมวง องุน 

                 ประโยค:   ฉันชอบกินมะละกอ 
                                  ฉันไมชอบกินกลวย 
 
3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนอักษรไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
                   1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข-สุข 
                   2. ใหนักเรียนรองเพลง ผลไม 
                   3. ใหนักเรียนเลนเกม บิงโก  
                   4. ใหนักเรียนเลนเกมผลไมรวม 
                   5. ใหนักเรียนฝกการถาม –ตอบเรียกชือ่ผลไมโดยใชกิจกรรมจังหวะ 
                   6. ติดภาพผลไม แลวใหนกัเรียนออกมาถามเพ่ือน เชน นี่คืออะไร (มะมวง) 
                       สีอะไร 
                   7. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคํากับภาพ 
                   8. ใหนักเรียนเรียงคํา เชน ฉันชอบองุน  
                   9. ครูกินสม และพูดวา ฉันชอบสม ฉันไมชอบกลวย 
                 10. ติดภาพผลไมบนกระดาน ใหนักเรียนออกไปพูด ฉันชอบกิน(สม 
                       เธอชอบกนิ(สม)ไหม      
                 11. ใหนักเรียนเลนเกม เธอชอบสมไหม 
                 12. ใหนักเรียนเรียงคํา เชน ฉันชอบองุน  
                 13. ใหนักเรียนทําบทท่ี 6 ขอ 4 - 5 
                 14.  ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒ ร ธ   
                        บ ป ษ โดยการเลนเกม 
                 15. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย  ผ ฝ  
                 16. สอนวิธีเขียนตัว ผ ฝ 
                 17. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ผ ฝ 
                 18. ใหนักเรียนรองเพลง ผลไม     

 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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                                                แผนการจัดการเรียนรูท่ี 17 
วิชาภาษาไทยระดับเตรียมความพรอม ปท่ี 1 

เรื่อง ผลไม  เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ังได 
           2. บอกเหตูผลเกี่ยวกับความรูสึกชอบและไมชอบผลไมได 
           3. รูจักตัวอักษร พ ฟ ฬ 
           4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   สม มะละกอ แตงโม กลวย มะมวง องุน 

                 ประโยค:   ฉันชอบกินลําไยเพราะลําไย อรอย 
                                  ฉันไมชอบกินกลวยเพราะ กลวยไมอรอย 
3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนอักษรไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกข-สุข 
2. ใหนักเรียนเลนเกมผลไมรวม 
3. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูภาพกบัคํา  
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4. ติดภาพผลไมบนกระดาน ใหนักเรียนออกไปพูด ฉันชอบกิน(สม) เธอชอบ
กิน(สม)ไหม 

5. ใหนักเรียนเลนเกม เธอชอบสมไหม 
6. ครูพูดประโยค ฉันชอบเงาะเพราะเงาะอรอย ครูยกตัวอยางประโยคแลวให

นักเรียนฝกพูดประโยค 
7. ใหนักเรียนวาดภาพผลไมที่ชอบคนละ หนึ่งชนิด และเลนเกม ซือ้ผลไม 
8. ใหนักเรียนทําบทท่ี 6 ขอ 6- 8 
9.  ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒ ร ธ          

 บ ป ษ ผ ฝ โดยการเลนเกม 
10. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย  พ ฟ ฬ 
11.  สอนวิธีเขียนตัว พ ฟ ฬ 
12. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน พ ฟ ฬ 
13. ใหนักเรียนรองเพลง ผลไม     
 

5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 18 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  ครอบครัว เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกชื่อบุคคลในครอบครัวได 
                 2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับชื่อบุคคลในครอบครัวได 

           3. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
           4. รูจักตัวพญัชนะ ย ห 
           5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   พอ แม พ่ีชาย นองสาว 
           ประโยค:  นี่คือใคร 
                            นี่คือพอ 
                               

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

          1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
          2. ใหนักเรียนปฏบิัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ลง และ ข้ึน 
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          3.ใหนกัเรียนรองเพลง ผลไม 
          4.ใหนกัเรียนเลนเกม  ผลไมรวม 
          5. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ 
          6. ครูนําภาพครอบครัวมาใหนักเรียนดู แลวบอกนักเรยีนวา นี่คือภาพ  
              ครอบครัว ในภาพมีพอ แม พ่ีชาย และนองสาว (อธิบาย พ่ีชาย นองสาว - 
              พ่ีสาว นองชาย) 

               7. ครูสอนใหนักเรียนออกเสียงคําตามวิธีการสอนออกเสยีง และถามวา 
                   นี่คือใคร   นีคื่อ(พอ)ใชไหม  
              8. ใหนักเรียนเลนเกม นี่คือใคร 
              9. ครูชี้นักเรียนในหอง และถาม นี่คือใคร ใหนักเรียนบอกชื่อคนท่ีครูถาม 
             10. ครูติดภาพบุคคลในครอบครัวบนกระดานใหนกเรียนออกมาถามเพ่ือนวา 
                  นี่คือใคร 
            11. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคํากับภาพ 
            12. ใหนักเรียนทําบทท่ี 7 ขอที่1-3 
            13. ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒ ร ธ บ ป 
                   ษ  ผ ฝ  พ ฟ ฬ โดยการเลนเกม 
           14. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย  ย และ ห 
           15.  สอนวิธีเขียนตัว ย และ ห 
           16. ใหนกัเรียนทําแบบฝก การเขียน ย และ ห 
           17. ใหนักเรียนรองเพลง ครอบครัว  
   
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 19 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  ครอบครัว เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

          1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับจํานวนบุคคลในครอบครัวได 
          2. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          3. รูจักตัวพญัชนะ ล ส 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   พอ แม พ่ีชาย นองสาว 
           ประโยค:  ฉันมีพ่ี 2 คน 
                            เธอมี่พ่ีไหมครับ 
                            เธอมีพ่ีกี่คน 
                         

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
           1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
           2. ใหนักเรียนปฏบิัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ลง และ ข้ึน 
           3. ครูนําภาพครอบครัวมาใหนักเรียนดู แลวถามคําถามเกี่ยวกับบุคคลในภาพ 
               เชนนี่คือใคร นี่คือ(พอ)ใชไหม 
           4.ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ 

                 5.  ครูติดภาพบุคคลในครอบครัวบนกระดานใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือน  
                     วา นี่คือใคร 

6. ครูนําภาพครอบครัวมาใหนักเรียนดูและบอกวาครอบครัวของครูมี 5 คน ม ี
    พอ แม พ่ีชาย  นองสาว และตัวครู  
7. ใหนักเรียนฝกพูดประโยค ครอบครัวฉันมี (5) คน มี (พอ แม พ่ีสาว 
    นองชาย ) 
8.  ครถูามคําถามวา เธอมีพ่ีไหม ถาใครตอบวามี ครูถามตอวามีกี่คน 

                 9. ใหนักเรียนจับคูกันฝกถาม-ตอบ 
                 10. ใหนักเรียนทําบทท่ี 7 ขอที่1-5 และขอ 7 แลวออกมานําเสนอ 
                 11. ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒ ร ธ บ 
                       ป ษ ผ ฝ  พ ฟ ฬ  ย ห โดยการเลนเกม 
                 12. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย  ล และ ส 
                 13.  สอนวิธีเขียนตัว ล และ ส 
                 14. ใหนักเรียนทําแบบฝก การเขียน ล และ ส 
                 15. ใหนักเรียนรองเพลง ครอบครัว    
 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 20 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  ครอบครัว เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

                1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลในครอบครัวได 
          2. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          3. รูจักตัวพญัชนะ อ ฮ 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   พอ แม พ่ีชาย นองสาว 
           ประโยค:  พออวน 
                            แมสูง 
                                                        

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

             1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
             2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ลง และ ข้ึน 
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            3. ครูนําภาพครอบครัวมาใหนักเรียนดู แลวถามคําถามเกี่ยวกับบุคคลใน  
                 ภาพ เชน  นี่คือใคร นี่คือ(พอ)ใชไหม 

                  4. ทบทวนคําถาม เธอมีพ่ีไหม เธอมีพ่ีกี่คน 
                  5. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ 
                  6. ครูติดภาพบุคคลในครอบครัวที่มีลักษณะตางๆกัน เชน อวน สูง หลอ สวย  
                      บนกระดาน และพูบรรยายลักษณะ เชน พออวน แมสูง  

7. ใหนักเรียนออกเสียงคําวาอวน สูง หลอ สวย และครูถาม ใครอวน  
                      ใครหลอ    และถามคําถามเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนในหอง 

8. ใหนักเรียนนําภาพครอบครัวในขอ 7 มาและพูดบรรยายลักษณะ 
9. ใหนักเรียนเลนเกม เรียงคํา ตามท่ีครูบอก เชน พออวน 
10. ใหนักเรยีนฝกถาม-ตอบประโยค เชน ใครสวย 
11. ใหนักเรยีนทําบทท่ี 7 ขอที่1-8 (ทวนซํ้า) 
12. ทบทวนตัวอักษร ก ภ ถ ฃ ช ฃ ซ ค ศ ฅ ง ว จ ฐ น ฉ ญ ฌ ณ ด ต ฒ ร ธ 
      บ  ป ษ ผ ฝ  พ ฟ ฬ  ย ห ล ส โดยการเลนเกม 
13. แนะนําใหนักเรียนรูจักอักษรไทย  อ และ ฮ 
14. สอนวิธีเขียนตัว อ และ ฮ 
15. ใหนักเรยีนทําแบบฝก การเขียน อ และ ฮ 
16. ใหนักเรยีนรองเพลง ครอบครัว    
 

5. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 21 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  ครอบครัว เวลา 1.30 ชั่วโมง 
แผนพิเศษใชสอนใหตรงกับวันสําคัญ 

……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

                1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับวันพอ และวันแมได 
          2. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   วันแม วันพอ 
           ประโยค:  ลูกรัก (แม) 
                        

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ลง 
                 และ ข้ึน 
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           3. ครูนําภาพครอบครัวมาใหนักเรียนดู แลวถามคําถามเกี่ยวกับบุคคล 
               ในภาพ เชน 

                 4. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ 
                 5. ครูนําการด(วันแม)มาใหนักเรียน และสนทนาเกี่ยวกับ(วันแม) 
                 6. ใหนักเรียนประดิษฐการดวันแม โดยเขียนตามรอยประ เชน 

    แมที่รกั (ชื่อนักเรียน) รักแมมาก จาก (ชื่อนักเรยีน) 
                 7. ใหนักเรยีนรองเพลง ครอบครัว    
 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 22 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง  อาชีพ และสถานท่ี เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

                1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องอาชีพได 
          2. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          3. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ก ข และ ค 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   คร ูนักเรยีน หมอ พยาบาล แมคา 
           ประโยค:  นี่คือใคร 
                            นี่คือครู 
                                            

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4.กิจกรรมการเรียนการสอน 
                   1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 

             2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ลง  
                  และ ข้ึน 
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            3. ครูติดภาพครอบครัว(ที่มีพอเปนหมอหรือ ครู)แลวทบทวนเกี่ยวกับบุคคล 
                 ในภาพ เชน นี่คือใคร นี่คือ(พอ)ใชไหม ทบทวนคําถาม เธอมีพ่ีไหม  
                 เธอมีพ่ีกี่คน ใครอวน 

                  4. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ และเกม เรียงคํา 
                  5. ใหนักเรียนดูภาพอีกครั้งและพูดวา พอเปนหมอ แมเปนครู พ่ีเปนนักเรียน 
                  6. สอนใหนักเรียนออกเสียงคําศัพทจากภาพ และถามวา เขาทําอาชีพอะไร 
                      (หรือ เขาเปนอะไร ) 
                  7. ติดภาพบนกระดานและใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนวา เขาทําอาชีพอะไร 
                  8.ใหนักเรียนฝกถาม-ตอบ ประโยค เขาทําอาชีพอะไร 
                  9. ใหนักเรียนทําบทท่ี 8 ขอ 1-2 
                10.ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 
                11. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ก ข และ ค 
                12. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใชอักษร ก ข และ ค และเลนเกมคําศัพท 
                13.ใหนักเรียนรองเพลง ครอบครัว   
  
5. การวัดและประเมินผล 
                 1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
                 2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 23 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง  อาชีพ และ สถานท่ี เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

                1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่ได 
          2. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          3. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ฆ ง จ ฉ และ ช 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   บาน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด 
           ประโยค:  นี่คืออะไร 
                            นี่คือบาน 
                                                       

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

              1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
              2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง กํามือ 
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             3. ครูติดภาพอาชีพแลวทบทวนเกี่ยวกับอาชีพ โดยถามนี่คือใคร นี่คือหมอ 
                ใชไหม 

                   4.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                   5. ใหนักเรียนดูภาพและถามวาหมอทํางานท่ีไหนใหนักเรียนตอบ 
                        โรงพยาบาล 
                   6. สอนใหนกัเรียนออกเสียงคําศัพทสถานที่จากภาพ และถามวา นี่คืออะไร 
                       (หรือ นี่คือท่ีไหน ) และถามนี่คือโรงเรียนใชไหม ใครทํางานท่ี โรงเรียน  
                       หรือใครอยูที่โรงเรยีนเปนตน 
                   7. ติดภาพบนกระดานและใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนวา นี่คืออะไร และ 
                       ใครอยูที่  (โรงเรียน) 
                   8. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูภาพกับสถานที่ 
                   9. ใหนักเรียนทําบทท่ี 8 ขอ 3-4 และ 6 
                 10. ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 
                 11. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ฆ ง จ ฉ และ ช 
                 12.  ฝกเรียกชือ่คําศัพทที่ใชอักษร ฆ ง จ ฉ และ ช และเลนเกมคําศัพท 
                 13. ใหนักเรียนรองเพลงโรงเรียนของเรานาอยู    
 
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 24 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 
เรื่อง  อาชีพ และ สถานท่ี เวลา 1.30 ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

                1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับการไปสถานท่ีได 
          2. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
          3. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ซ ฌ ญ ฏ ฎ และ ฐ 
          4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท   :  คร ูนักเรียน หมอ พยาบาล แมคา 
                             บาน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด 
           ประโยค  :  เธอจะไปไหน 
                             ไปตลาด 
                             

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง กํามือ 
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            3. ครูติดภาพอาชีพแลวทบทวนเกี่ยวกับอาชีพ และสถานท่ีโดยถามนี่คือใคร 
                นีคื่อหมอใชไหม หมออยูที่ไหน ใครอยูที่โรงพยาบาล 

                  4. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                  5. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูภาพกับสถานที่ 
                  6. ติดภาพสถานท่ีไวที่ผนังหอง และเดินไปยังสถานท่ีและพูด ฉันไป ตลาด 
                      ฉันไปโรงเรียน ฯ ใหนกัเรียนถามจะไปไหน หรือ จะไปท่ีไหน ครูบอก 
                      สถานท่ี(ภาพ)ที่เดินไป  
                  7. พูดคําส่ังใหนักเรียนเดินไปยังสถานท่ี เชน เดินไปตลาด ว่ิงไปโรงเรียน 
                  8. ใหนักเรียนเดินไปยังสถานท่ีใครจะไปท่ีไหนก็ไดและครูถาม จะไปไหน  
                      ใหนักเรียนตอบ ไป(ตลาด)ฝกเปนรายบุคคล 
                  9. ใหนักเรียนทําบทท่ี 8 ขอ 5  
                10.ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 
                11. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ซ ฌ ญ ฏ ฎ และ ฐ 
                12. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใช ตัวอักษร ซ ฌ ญ ฏ ฎ และ ฐ และ เลนเกมคําศัพท 
                13.ใหนักเรียนรองเพลงโรงเรียนของเรานาอยู    
 
5. การวัดและประเมินผล 
              1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
              2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 25 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  อาหาร เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. เรียกชื่อ อาหาร และ เครื่องดื่มได 
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหาร และ เครื่องด่ืมได 

           3. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
           4. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ฑ ฒ ณ ด และ ต 
           5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท   :   ขาว  แกง  ผัด นม น้ํา 
           ประโยค  :   นี่คืออะไร 
                              นี่คือ ขาว 
                              

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง กํามือ 
            3. ใหนักเรียนรองเพลง โรงเรียนของเรานาอยู 
            4.  ครูทบทวนเรื่องอาชีพ และสถานที่โดยถามนี่คือใคร นี่คือหมอใชไหม 
                 หมออยูที่ ไหน ใครอยูที่โรงพยาบาล 

                 5.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                 6. ใหนักเรียนเลนเกมจับคูภาพกับสถานที่ 
                 7. ติดภาพสถานท่ีไวที่ผนังหอง และ. พูดคําส่ังใหนักเรียนเดินไปยังสถานท่ี   
                     เชน เดินไปตลาด ว่ิงไปโรงเรียน 
                8.  นํานมมา 1 กลอง และพูด ฉันชอบดื่มนม   จากน้ันนําภาพอาหารมาและ 
                     สอนคําศัพทนักเรียน และถามนี่คืออะไร เธอชอบกิน(ขาว)ไหม    
                9.  ติดภาพอาหารและเครื่องดื่มบนกระดานใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนวาน่ี 
                     คืออะไร  และแจกบัตรภาพใหนักเรียนฝกในกลุม 
              10. ใหนักเรียนเลนเกม ว่ิงและแตะ และเกม จับคูคํากับภาพ 
              11. ใหนักเรียนทําบทท่ี 9 ขอ 1-2  
              12. ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 

        13. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ฑ ฒ ณ ด และ ต 
              14. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใชอักษร ฑ ฒ ณ ด และ ต และเลนเกมคําศัพท 
              15.ใหนักเรียนรองเพลง ดื่มนม 
   
5. การวัดและประเมินผล 
              1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
              2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 26 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  อาหาร เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหาร และ เครื่องด่ืมได 
2. พูดแสดงความตองการได 

           3. ปฏบิัติตามคําส่ังได 
           4. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ถ ท ธ   และ น 
           5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:    ขาว แกง ผัด นม น้ํา 
           ประโยค:  เธอตองการด่ืมนํ้าไหม 
                           ตองการคะ/ ไมตองการคะ 
                                                          

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง กํามือ 
            3. ครูทบทวนเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 

                  4.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                  5. ติดภาพอาหารและเครื่องดื่มบนกระดานใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนวาน่ี 
                      คืออะไร   
                  6. ครูดื่มนม และ กินอะไรก็ได เพ่ือสอนคําวากิน กับ ดื่ม 
                  7. ครูดื่มนมและถามนักเรียนวาเธอตองการด่ืมนมไหม ใหนักเรยีนตอบ 
                      ตองการ และไมตองการ โดยพูคําวาคะ และครับทายคํา 
                  8. ฝกปฏิบัติการถาม-ตอบประโยค ที่แสดงความตองการและไมตองการโดย 
                     ใชของจริงและของจําลอง 
                  9. ใหนักเรียนทําบทท่ี 9 ขอ 1-3  
                10. ทบทวนพยญัชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 

          11. ใหนักเรียน ทาํแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ถ ท ธ   และ น 
                12. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใชอักษร ถ ท ธ   และ น และเลนเกมคําศัพท 
                13.ใหนักเรียนรองเพลง ดื่มนม   
 
5. การวัดและประเมินผล 
               1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
               2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 27 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  อาหาร เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ถาม-ตอบเกี่ยวกับรสของอาหาร ได 
2. ปฏิบัติตามคําส่ังได 

           3. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ และ ฟ 
           4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:    ขนม เกลือ พริก มะนาว 
           ประโยค:  ขนมมีรสหวาน 
                            แกงมีรสเผ็ด 
                                               

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง กํามือ 
            3. ครูทบทวนเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 
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                  4.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                  5. ติดภาพอาหารและเครื่องดื่มบนกระดานใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนวาน่ี 
                      คืออะไรเธอตองการด่ืมนมไหม  
                  6. ครูนํา ขนม มา และถามนักเรียนวาน่ีคืออะไร จากน้ันสอนคําศัพทใหม 
                  7. ครูนําเกลือมาและชิม พรอมพูดแสดงทาทาง วาเกลือมีรสเค็ม จากน้ันชิม 
                      อาหารอยางอ่ืน( ยกเวนพริก) เพ่ือสอนคําวาหวาน เปรี้ยว เผ็ด 
                 8. ถามนักเรียน เชน เกลือมีรสอยางไร ใหนักเรียนฝกตอบรสชาติของอาหาร 
                 9. ใหนักเรียนออกมาชิมอาหาร และใหเพ่ือนๆถาม 
               10.ใหนักเรียนจับคู คํา กับภาพ 
               11. ใหนักเรียนทําบทท่ี 9 ขอ 1-5  
               12. ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 

         13. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร บ ป ผ ฝ  พ และ ฟ 
               14. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใชอักษร บ ป ผ ฝ พ และ ฟ และเลนเกมคําศัพท 
               15. ใหนักเรียนรองเพลง ดื่มนม 
   
5. การวัดและประเมินผล 
               1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
               2. ตรวจแบบฝกหัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 62

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 28 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  เครื่องแตงกาย เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. เรียกชื่อเครื่องแตงกายได 
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ได 
3. ปฏิบัติตามคําส่ังได 

           4. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ภ ม ย และ ร 
           5. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   กระโปรง เส้ือ กางเกง หมวก 
           ประโยค:  นี่คืออะไร 
                            นี่คือหมวก 
                              

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ยักเอว ยักไหล 
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            3.  ครูทบทวนเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 
                  4.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                  5. ครูพับกระดาษ และ ฉีกเปนรูปเสื้อ ถามนักเรียนวา นี่คืออะไร 
                  6. ครูสอนคําศัพทเครื่องแตงกาย และถาม นี่คืออะไร นี่คือ เส้ือใชไหม  
                  7. ใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนๆ โดยใชเครื่องแตงกายของนักเรียน 
                  8. จับคูภาพกับคําศัพท    
                  9. ใหนักเรียนทําบทท่ี 10 ขอ 1-2  
                 10. ทบทวนพยญัชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 

           11. ใหนักเรียน ทาํแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ภ ม ย และ ร 
                  12. ฝกเรียกชือ่คําศัพทที่ใชอักษร ภ ม ย และ ร และเลนเกมคําศัพท 
                  13.ใหนักเรียนรองเพลง ยักเอว ยัก ไหล   
 
5. การวัดและประเมินผล 
                 1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
                 2. ตรวจแบบฝกหัด 
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                                                 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 29 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  เครื่องแตงกาย เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1.  ถาม-ตอบเกี่ยวกับสีของเครื่องแตงกาย ได 
2. ปฏิบัติตามคําส่ังได 

           3. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ล ว ศ ษ และ ส 
           4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   กระโปรง เส้ือ กางเกง หมวก 
           ประโยค:  นี่คือกางเกงสีน้ําเงิน 
                                                         

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4.กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ยักเอว  
                 ยกัไหล 
            3.  ครูทบทวนเรื่องเครื่องแตงกาย 
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                  4.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                  5. ครูถามเกี่ยวสีของเครื่องแตงกาย เชน เส้ือสีอะไร เส้ือสีแดงใชไหม 
                  6. ใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนๆ ใชเครื่องแตงกายของนักเรียน โดยถามวา  
                       นี่คือ อะไร (เสื้อสีอะไร) 
                  7.ใหนักเรียนพับกระดาษเปนรูปเสื้อและ ระบายสี และนําเสนอ โดยพูด วา  
                      นี่คือเสื้อ(สีแดง) 
                 8. ใหนักเรียนทําบทท่ี 10 ขอ 1-6 
                 9. ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 

         10. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ล ษ ศ และ ส 
               11. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใชอักษร ล ษ ศ และ ส และเลนเกมคําศัพท 
               12.ใหนักเรียนรองเพลง ยักเอว ยัก ไหล 
   
5. การวัดและประเมินผล 
              1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
              2. ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 30 
วิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมทักษะเบื้องตน ปท่ี 1 

เรื่อง  เครื่องแตงกาย เวลา 1.30 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ถาม-ตอบเกี่ยวกับสีเครื่องแตงกาย ได 
2. ปฏิบัติตามคําส่ังได 

           3. รูจักคําท่ีใชตัวอักษร ห ฬ อ และ ฮ 
           4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
 

2. เนื้อหา 
           คําศัพท:   กระโปรง เสื้อ กางเกง หมวก 
           ประโยค:  นี่คือหมวกสีแดง 
                              

3. สื่อและอุปกรณ 
                     1.  ของจริง 

   2. บัตรคํา 
   3. บัตรภาพ 
   4. แผนพยัญชนะไทย 
   5. เพลง 

                     6. เกม 
                     7. แบบฝก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

            1. การทักทาย การพูดแนะนําตัว การถามทุกขสุข 
            2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืนข้ึน กระโดด แลวรองเพลง ยักเอว  
                 ยกัไหล 
            3.  ครูทบทวนเรื่องเครื่องแตงกาย 
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                 4.  ใหนักเรียนเลนเกมจับคูคําศัพทกับภาพ  
                 5. ครูทบทวนการถามสีของเครื่องแตงกาย เชน เส้ือสีอะไร เส้ือสีแดงใชไหม 
                 6. ใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือนๆ ใชเครื่องแตงกายของนักเรียน โดยถามวา  
                    นี่คือ อะไร (เสื้อสีอะไร) 
                 7.ใหนักเรียนทําหมวกจากกระดาษ ใหสวม และ ระบายสี และนําเสนอ  
                     โดยพูด วา นี่คือหมวก(สีแดง) 
                 8. ใหนักเรียนรองเพลง นี่คือหมวกสีแดง ประกอบทาทาง 
                 9. ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการเลนเกม 

         10. ใหนักเรียน ทําแบบฝกขอที่ 3 คําท่ีเขียนดวย ตัวอักษร ห ฬ อ  และ ฮ 
               11. ฝกเรียกชื่อคําศัพทที่ใชอักษร ห ฬ อ และ ฮ และเลนเกมคําศัพท 
               12.ใหนักเรียนรองเพลง นี่คือหมวกสีแดง 
   
5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
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เกม 
อะไรหายไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค             
 1. เพื่อทบทวนคําศัพท 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
 
อุปกรณ          
 รูปภาพคําศัพท บนกระดาษแข็งขนาด 15x12 นิ้ว จํานวนเทาคําศัพทท่ีสอน 
 
ขั้นเตรียมการ         
 ทบทวนคําศัพทโดยใหนักเรียนบอกชื่อคําศัพทจากภาพ  
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วิธีการเลน      
                   1.  แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  
                   2.  ครูนําภาพท้ังหมดใหนักเรียนดู นักเรียนออกเสียงคําศัพทจากภาพ 
                   3.  ครูนําภาพคําศัพทออก 1 ภาพ แลวถาม อะไรหายไป แลวชูภาพท่ีเหลือให        
นักเรียนดูทีละภาพเม่ือเปดครบทุกหนา 
                   4.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันทายภาพท่ีหายไป กลุมท่ีทายถูกกอนได 1 คะแนน 
                   5.  ดําเนินกิจกรรมไปเร่ือย ๆ ประมาณ 3-5 นาที กลุมท่ีไดคะแนนมากเปนฝายชนะ 
 
การประเมินผล  
                   1.  สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
                   2.  ตรวจสอบความถูกตองของการพูดคําศัพท 
* หมายเหตุ เกมนี้สามารถนําไปใชไดหลายอยาง เชน สีอะไรหายไป ใครหายไป เปนตน* 
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เกม 
นี่คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อฝกทักษะการฟง – พูด 
 2.  เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 รูปภาพ 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1.  แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละเทา ๆ กัน ใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม 
 2.  ครูแจกรูปภาพใหนกัเรียนกลุมละ 1 ภาพ 
 3.  สาธิตการเลนเกมกับนกัเรียนกลุม 1 ใหกลุมอ่ืนด ู
 - ใหคนท่ี 1 ในกลุมถือภาพไวท่ีบริเวณหนาอก หันภาพออกดานนอก เพื่อใหทุก 
    คนในกลุมเห็น จากน้ันถามคําถามวา นีคื่ออะไร 
 - ใหสมาชิกทุกคนตอบพรอมกันเชน ดินสอ 
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 - เม่ือสมาชิกตอบเสร็จใหคนท่ี1สงภาพใหคนท่ี 2 คนท่ี 2 ถามคําถามเชนเดียวกับ 
  คนท่ี 1 
 - กิจกรรมดําเนนิไปจนครบทุกคน กลุมท่ีเสร็จกอนใหพูดวา “เฮ” 
 4.  นักเรียนเลนเกม 
 5.  กลุมท่ีเสร็จกอนได 1 คะแนน 
 

การวัดและประเมินผล 

 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ความถูกตองของการพูดประโยคคําถามและการตอบ 
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เกม 
สวัสดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง –พดู 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ ประมาณ 5-8 คน ยืนเขาแถวตอนลึก 

  คนท่ี 1  • • • 

    • • • 
    • • • 
    • • • 
    • • • 
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2.  สาธิตการเลนเกมกับนกัเรียนกลุม 1 ใหกลุมอ่ืนด ู
-  ใหคนท่ี 1 หันไปทักทายคนท่ี 2 โดยพูดวา สวัสดีมาริสา คนท่ี 2  
      พูดตอบ สวัสดีมาลี และ คนท่ี 2 หันไปทักคนท่ี 3 โดยทํากิจกรรม 
     ในลักษณะเชนเดยีวกับคนท่ี 1 
- เม่ือถึงคนสุดทาย คนสุดทายวิ่งไปทักทายคนท่ี 1 เม่ือเสร็จแลว 
 ใหพูดคําวา“เฮ” พรอมกันแลวนั่งลง 

 3.  ครูใหสัญญาณการเลนเกม 
 4.  กลุมท่ีเสร็จกอนเปนฝายชนะในรอบนั้น 
 5.  ทํากิจกรรมประมาณ 3-4 คร้ัง 
 

การวัดและประเมินผล 

 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  สังเกตความถูกตองของการพูด  

* หมายเหตุ เกมนี้สามารถนําไปใชเพื่อฝกประโยคอ่ืนๆไดอีก เชน เธอช่ืออะไร เธอชอบผลไมอะไร เปนตน* 
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เกม   
นั่นอะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดประสงค  
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง – พดู 
 2. เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 รูปภาพดินสอ, ไมบรรทัด, เกาอ้ี, โตะเรียน, หนังสือ 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน ใหนักเรียนแตละกลุมนั่งเปนวงกลม 
 2. ครูติดภาพดนิสอบนกระดาน 
 3. สาธิตการเลนกับนักเรียน 1 กลุมใหกลุมอ่ืนด ู
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 1) ใหนกัเรียนคนท่ี 1 ในกลุมช้ีภาพบนกระดาน แลวพดูประโยคคําถามวา   
  “นั่นอะไร” 
 2)  สมาชิกทุกคนในกลุมตอบพรอมกันเชน ดนิสอ. 
 3)  เม่ือสมาชิกตอบเสร็จ นักเรียนคนท่ี 2 ถามคําถามและช้ีภาพเชนเดยีวกบัคนท่ี 1  
 4)  กิจกรรมดําเนนิไปจนครบทุกคน กลุมท่ีเสร็จกอนพูดคําวา “เฮ” 
 4.  นักเรียนเลนเกม 
 5.  กลุมท่ีเสร็จกอน ได 1 คะแนน 
 

การวัดและประเมินผล 

 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ความถูกตองของการพูดประโยคคําถามและการตอบ 
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เกม 

Ten   Hearts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค   
                   1. เพื่อฝกทักษะการฟง - พูด   
                   2. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
           
อุปกรณ  
                   กระดาษมีรูปหวัใจ  ประมาณ 10 ดวง 
 
วิธีการดําเนินกิจกรรม  
                   1. ครูแจกกระดาษใหนักเรียนทุกคน 
                   2. เม่ือครูใหเร่ิมเลน ใหนกัเรียนเดินไปถามช่ือเพื่อน  

A:  เธอช่ืออะไร                 
  B:  ฉันช่ือมาลี แลวเขียนช่ือลงในกระดาษหวัใจ (เขียนช่ือเปนภาษาไทยกไ็ด) 
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 3. นักเรียนคนใดไดช่ือของเพื่อนครบ 10 คนกอน เปนผูชนะ 
 
การวัดและประเมินผล 
                   1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
                   2. ความถูกตองของการถาม-ตอบ 
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เกม 
นั่นคือดินสอใชไหม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อฝกทักษะการฟง – พูด 
 2.  เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 รูปภาพ 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน ใหแตละกลุมนัง่เปนวงกลม 
 2.  ครูแจกรูปภาพดินสอใหนักเรียนกลุมละ 1 ภาพ 
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 3.  สาธิตการเลนเกมกับนกัเรียนกลุม 1 ใหกลุมอ่ืนด ู
  -  ใหคนท่ี 1 ในกลุมถือภาพดนิสอไวท่ีบริเวณหนาอก หนัภาพออกดานนอก  
         เพื่อใหทุกคนในกลุมเหน็ จากนัน้ถามวา นั่นคือดนิสอใชไหม 
  -  ใหสมาชิกทุกคนตอบพรอมกันวา ใชคะ /ใชครับ 
  -  เม่ือสมาชิกตอบเสร็จใหคนท่ี 1 สงภาพใหคนท่ี 2 คนท่ี 2 ถามเชนเดียวกบัคนท่ี 1 
  -  กิจกรรมดาํเนนิไปจนครบทุกคน กลุมท่ีเสร็จกอนใหพูดวา “เฮ” 

 4.  นักเรียนเลนเกม 
 5.  กลุมท่ีเสร็จกอนได 1 คะแนน 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  สังเกตความถูกตองของการพูดประโยคคําถามและการตอบ 
 

*เกมนี้สามารถฝกการพูดตอบ ไมใชครับ/คะ* 
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เกม 
เธอมอีะไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จุดประสงค  
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูด 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 ของจริงหรือรูปภาพ ดนิสอ  หนังสือ  ไมบรรทัด หรือ รูปภาพ 
                   

วิธีดําเนินกิจกรรม 

1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ เทา ๆ กัน ประมาณ 5-6 คน  ใหแตละกลุม 
                           นั่งเปนวงกลม 
 2.   นักเรียนทุกคนถือส่ิงของไวในมือคนละ 1 อยาง เชน ดนิสอ ไมบรรทัด   
  หนังสือ หรือถือรูปภาพ 
 3.   สาธิตการเลนเกมกับนกัเรียนกลุม 1 ใหกลุมอ่ืนด ู
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 -    ใหนักเรียนทุกคนพูดประโยคคําถาม เธอมีอะไร พรอมกัน และให             
                                  คนท่ี 1 พูดและชูส่ิงของท่ีมี เชน ฉันมีดินสอ 
 -   จากน้ันนักเรียนทุกคนก็ถามคนท่ี 2 ทํากิจกรรมไปเร่ือยจนครบทุกคน 
 -   กลุมท่ีเสร็จกอนเปนฝายชนะใหพูดคําวา “เฮ” พรอมกัน 
 4.  นักเรียนเลนเกม 
 5.  กลุมท่ีเสร็จกอนได 1 คะแนน 
 

การวัดและประเมินผล 

 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  สังเกตความถูกตองของการพูดประโยคคําถามและการตอบ 
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เกม 
ไกหรือไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง 
 2.  เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 

อุปกรณ  

 - 
 
การเตรียมการ  
 การเลนเกมนีใ้นท่ีท่ีมีบริเวณกวางๆ 
 

วิธีดําเนินกจิกรรม  
 1.  แบงนักเรียนเปน 2 กลุม ๆ ละ เทา ๆ กัน กลุม 1 เปน ไก กลุม 2 เปน ไข  
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 2.  ครูทําเสนแดนตรงกลางแลวใหนกัเรียนแตละกลุมยืนคนละดานของเสน  
                          โดยใหเทา 1 ขางชิดเสน 

  กลุม 1 ••••••• 

  กลุม 2   ••••••• 
 3.  สาธิตการเลนเกม กอนการแขงขัน 
 -  ครูบอกกติกา ถาครูออกเสียง ไก ใหฝายท่ีเปน ไก ใชมือแตะนกัเรียน 
                                  ท่ีเปน ไข แตอยาขามเสนแดน ฝายท่ีเปน ไข ถาไดยินเสียง ไก ใหชักเทาวิ่งหนี   
        คนท่ีหนีไมทันและถูกแตะเปนฝายแพ 
 -  กลุมท่ีเหลือนกัเรียนมากเปนฝายชนะ 
 4.  ครูเร่ิมเกมโดยการออกเสียงสลับกันไปมา 
 5.  กลุมท่ีเหลือผูเลนมากเปนฝายชนะ 
 

การวัดและประเมินผล 
   1. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 

  
*หมายเหตุ เกมนี้ใชฝกคําท่ีมีเสียงใกลเคียงกัน เชน ขาว ขาว เปนตน* 
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เกม 
บิงโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อทบทวนเกีย่วกับการนับเลข 1-10 
 2. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 1.  กระดาษขนาด A4 
 2.  กระดาษขนาด 2X2 นิ้ว เขียนตัวเลข 1-10 แผนละ 1 ตัว 

วิธีดําเนินกจิกรรม 
 1.  แจกกระดาษขนาด A4 ใหนกัเรียนคนละ 1 แผน 
 2.  ใหนกัเรียนขีดเสนเปนชอง 6 ชอง 
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 3.  ใหนกัเรียนเลือกเลข 1-10 แลวนําไปใสใหครบทุกชอง ชองละ 1 ตัว 
 4.  ครูหยิบกระดาษท่ีมีตัวเลขแลวอาน เชน เลข 2 อาน เลขสอง 
 5.  ถานักเรียนมีเลข 2 ใหทําเคร่ืองหมาย X ทับตัวเลข 
 6.  นักเรียนคนใดขีด X ครบท้ัง 6 ตัวใหพูด บิงโก และจะไดเปนผูชนะ 
 7.  ดําเนินกิจกรรมประมาณ 4-5 คร้ัง 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ตรวจสอบความถูกตอง 
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เกม 
บิงโก(สี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับสี 
 2. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 1.  กระดาษขนาด A4 
  

วิธีดําเนินกจิกรรม 
 1.  แจกกระดาษขนาด A4 ใหนกัเรียนคนละ 1 แผน 
 2.  ใหนกัเรียนขีดเสนเปนชอง 4 ชอง 
 

  
  

  
 3.  ใหนกัเรียนระบายสี ลงในชองใหครบทุกชอง ชองละ 1 สี 
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 4.  ครูพูดคําศัพท เชน สีแดง         
 5.  ถานักเรียนมีสีแดง ใหทําเคร่ืองหมาย X ทับ 
 6.  นักเรียนคนใดขีด X ครบท้ัง 4 ชอง ใหพูด บิงโก และจะไดเปนผูชนะ 
 7.  ดําเนินกิจกรรมประมาณ 4-5 คร้ัง 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ตรวจสอบความถูกตอง 
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เกม 
ลูกโปง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการพดูเรียกช่ือสี 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 ลูกโปงท่ีเปาและจํานวนไมนอยกวานกัเรียนมีสีตางๆ ตามท่ีเรียน 
 

วิธีดําเนินกจิกรรม 
1. แบงนักเรียนเปน 2 กลุม ใหแตละกลุม เปนเจาของลูกโปง ตามท่ีครูกําหนด 
2. ครูอธิบายการเลนเกม ลูกโปง โดยครูและนักเรียนชวยกนัปลอยลูกโปงให ลอยข้ึน 
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3. ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยกนัตบลูกโปงโดยพยายามอยาใหลูกโปงสีของกลุมหลน 
       ลงพื้น โดยตบใหลูกโปงลอยข้ึนใหสูง ขณะตบใหพดูช่ือสีของลูกโปง 
4. กลุมท่ีลูกโปง หลนลงพื้นมากเปนฝายแพ 
5. กิจกรรมนีใ้ชเวลาประมาณ 3-4 นาที 

 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  สังเกตการพูดคําศัพท 
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เกม 
โยนกลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค   
 เพื่อฝกทักษะการพูด 
 
อุปกรณ   
 1.  กลองกระดาษส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีรูปติดอยูทุกดาน 
  

 
วิธีการเลน   
 1.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 2-4 กลุม ๆ ละ 5-10 คน 
 2.  นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมาหนาหอง 
 3.  ครูโยนกลอง ถาภาพใดอยูดานบน ใหนักเรียนท่ีเปนตัวแทนของกลุม พูดคําศัพท 
       ของภาพนัน้ 
 4.  กลุมท่ีพดูไดถูกตองได 1 คะแนน 
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 5.  เปล่ียนกนัเปนตัวแทนของกลุมจนครบทุกคน กลุมท่ีไดคะแนนมาก  
  เปนฝายชนะ 
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 2.  ตรวจความถูกตองของการบอกคําศัพท 
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เกม 
เธอสบายดีไหม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูด ประโยคการทักทาย 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 - 
 
การเตรียมการ  

1. ครูสอนการสนทนาเพ่ือเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล และการตอบประโยค  
 เธอสบายดีไหม  เชน 

  ถาสบายดี  ตอบวา ฉันสบายดี 
ถาไมสบาย ใหตอบวา ฉันไมสบาย   

 2.  ใหนกัเรียนฝกตอบประโยค เธอสบายดีไหม 
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วิธีดําเนินกจิกรรม 
 1.  แบงกลุมนักเรียนเปน 2 กลุม 
 - ครูเปนผูนําเกมโดยยืนใหหางจากสมาชิกในกลุมประมาณ 2 เมตร 
 - ใหสมาชิกในกลุมพูดพรอมกันวา เธอสบายดีไหม 
  ครูตอบ ฉันสบายดี นักเรียนเดินมาหาครู 1 คนแลวถาม เธอสบายดีไหม   
  ครูก็ตอบในลักษณะสบายดอีีก นักเรียนกเ็ดินเขามาใกลครูอีกเร่ือยๆ 

- ถานักเรียนไดยินผูตอบวา ฉันไมสบาย ใหรีบวิ่งหนี ถาครูแตะถูกใคร คนนั้น 
       ตองออกมาเปนผูนําเกม 

 2.  ใหนกัเรียนแตละกลุมเลนเกม 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ดูความถูกตองของการพูดประโยคคําถามและการตอบ 
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เกม 
เธอชอบแมวไหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อทบทวนการเรียนรูคําศัพท 
 2.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง 

 

อุปกรณ 

 ภาพสัตว  
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1.  ครูทบทวนคําศัพทสัตว โดยใหนกัเรียนเรียกช่ือสัตว 
 2.  ครูวางภาพสัตวไวหนาหอง 
 3.  แบงนักเรียนเปน 4 กลุม ใหตัวแทนนักเรียน ออกมากลุมละ 1 คน ยืนใหหาง 
  ภาพสัตวประมาณ 4-5 เมตร 
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 4. ใหสมาชิกคนอื่นยกมือถามครูวา 
 เธอชอบแมวไหม 
 ครูตอบ ชอบ/ ไมชอบ 
 ถาครูตอบ  ชอบ ใหตัวแทนกลุมวิ่งมาหยิบภาพสัตวท่ีครู ตอบวา   
 ชอบ  มาสงใหครู กลุมท่ีหยิบภาพสัตวไดถูกตอง ได1 คะแนน 
 5.  กิจกรรมดําเนนิไปเร่ือย ๆ ประมาณ 3-5 นาที 
 6.  กลุมท่ีไดคะแนนมากเปนฝายชนะ 
 

การประเมินผล 

 1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
 2.  ความถูกตองของการพูด คําถามและการปฏิบัติกิจกรรม 
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เกม 
วิ่งและแตะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค 

 เพื่อทบทวนคําศัพท 
 

อุปกรณ 

 1.  ภาพคําศัพทท่ีตองการทบทวนติดบนกระดาน 
 

ขั้นเตรียมการ 

 1.  ติดภาพคําศัพทบนกระดาน 
 2.  แบงนักเรียนเปน 2 ทีม ทีมละเทา ๆ กัน ยนืเขาแถวตอนหันหนาเขาหากระดานให 
       มีระยะหางจากภาพคําศัพทเทา ๆ กัน  
 3.  อธิบายกติกา 
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วิธีการเลน 

 1.  ครูพูดคําศัพท 1 คํา นักเรียนคนแรกของแตละทีม วิ่งไปแตะคําท่ีครูพดู คนท่ีแตะ 
  กอนไดกอนและถูกตองได 1 คะแนน แลววิ่งไปตอทายแถวของทีมตนเอง คูตอ ๆ ไป 
  ดําเนินการเชนเดิมโดยครูเปล่ียนคําศัพทเปนคําอ่ืน ๆ 
 2.  ทีมท่ีไดคะแนนมากเปนผูชนะ 
 3.  นักเรียนพูดคําศัพทและ บอกความหมาย 
 
การประเมนิผล 

 1.  สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2.  ตรวจสอบความถูกตองในการแตะภาพคําศัพท 
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เกม 
ผึ้งแตกรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง 
 2. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
อุปกรณ 
 - 
 
วิธีการดําเนินการ 
 1. ใหนกัเรียนยืนเปนวงกลม  หนัหนาไปทางเดียวกัน 
 2. ใหนกัเรียนเดนิเปนวงกลม และปรบมือเปนจังหวะ 
 3. ครูเปานกหวีดใหหยุดและพดู 
  จับกลุม 3 
  นักเรียนจับกลุม กลุมละ 3 คน 

4. ใหนกัเรียน 2 คน จับมือกันท้ัง 2 ขาง มีชองวางระหวางนักเรียนท่ี 2 คน สมมติให 
เปนรัง ใหนักเรียนอีกคนเปนผ้ึงเขาไปยืนในกลอง 
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 5. ครูพูดคําส่ังและให นักเรียน ปฏิบัติตาม เชน 
  “ผ้ึงอยูในรัง” นักเรียนท่ีเปนผ้ึงวิ่งเขาไปอยูในรัง 
  “ผ้ึงเปล่ียนรัง” นักเรียนท่ีเปนผ้ึงวิ่งไปอยูในรังใหม 
  “ผ้ึงอยูนอกรัง” นักเรียนท่ีเปนผ้ึงอยูนอกรัง 
  “ผ้ึงบินหน”ี ใหผ้ึงวิ่งหนีแลวใหรังวิ่งไลจบั 
  “รังหนี” ใหรังวิ่งหนใีหแมวพยายามเขาไปอยูในรัง 
 6. เกมนี้เลนประมาณ 4-5 นาที 
 
การวัดและการประเมินผล 
 
 1.  สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

 2.  ตรวจสอบความถูกตองของการฟงปฏิบัติกิจกรรม 
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เกม 
ใหญหรือเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีคนสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ  
 ภาพสัตว 
 

วิธีดําเนินกจิกรรม 

 1.  แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมเทา ๆ กัน 
 2.  ครูใหนักเรียนดูตามท้ังหมดพรอมออกเสียงคําศัพท 
 3.  ครูคว่ําภาพท้ังหมด แลวหยิบภาพขึ้นมา 1 ภาพโดยไมใหนกัเรียนเห็น 

  ครูพดู ฉันมีสัตว 1 ตัว มันเปนสัตวใหญหรือสัตวเล็ก 
เสร็จ ใหนกัเรียนทาย โดยพดูวา สัตวใหญ หรือ สัตวเล็ก  ก็ได 
ตามความคิดเห็นของกลุม 

 4.  ครูเฉลยกลุมโดยใหครูดูภาพ และพูด สัตวใหญ ท่ีทายถูกได 1 คะแนน 
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 5.  กลุมท่ีไดคะแนนมากเปนฝายชนะ 
 

การวัดและประเมินผล 

 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ความถูกตองการพูดประโยค 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 102

เกม 
เปลี่ยนคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูด 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน 
 
อุปกรณ  
 - 
 

วิธีดําเนินกจิกรรม 
 1. ใหนกัเรียนจับคูกัน แลวยืนเปนวงกลม 
 2.  ครูเปนผูเร่ิมนําเกม โดยพูดคําส่ังวา 
  หัวกับหวั 
  นักเรียนเอาศีรษะชนกัน 
  ครูพูดคําส่ัง ใหนักเรียนเอาอวัยวะมาชนกัน 
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 3.  เม่ือครูพูดวา 
  เปล่ียนคู 
  ใหนกัเรียนวิ่งไปหาคูใหม คนซ่ึงเปนผูนําเกมก็วิ่งไปหาคู นักเรียนคนท่ีหาคูไมได  
  ตองออกมาเปนผูนําเกม 
 4.  เกมนี้ใหเวลาประมาณ 3-5 นาที 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ดูความถูกตองของการพูดคําถามและการตอบ 
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เกม 
ผลไมรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง – พดู 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานตอการเรียน 
 
อุปกรณ  
 - 
 

วิธีดําเนินกจิกรรม 

 1.  ใหนกัเรียนยืนเปนวงกลม 
 2.  ครูกําหนดใหแตละคนเปนผลไม ซ่ึงมี แอปเปล มะละกอ กลวย สมโดยกําหนดให 
  คนท่ี 1 เปน แอปเปล 
  คนท่ี 2 เปน กลวย 
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  คนท่ี 3 เปน มะละกอ 
      คนท่ี 4 เปน สม 
  คนท่ี 5 เปน แอปเปล     ต้ังช่ือซํ้าๆเวียนไป จนครบทุกคน 
 3.  เม่ือครูพูดวา แอปเปล ใหคนท่ีเปน แอปเปลวิ่งสลับท่ีกัน  
  ครูพูด กลวย สม ใหคนท่ีเปน กลวย กับ สม วิ่งสลับท่ีกัน 
 4.  เม่ือครูพูดวา ผลไมรวม ใหทุกคนวิ่งสลับท่ีกันทุกคน 
 5.  ใหอาสาสมัครออกมาเปนผูนาํเกม 
 6.  กิจกรรมนีใ้ชเวลาประมาณ 3-5 นาที 
 

การวัดและประเมินผล 
1. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
2.   ดูความถูกตองในการปฏิบัติเม่ือไดยนิคําศัพท 
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เกม 
                                   กระเปาวิเศษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค     

                   1. เพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ 

                   2. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดตีอการเรียน 
 

อุปกรณ                

                   1. กระเปานกัเรียน 1 ใบ 

                   2. ส่ิงของในกระเปา (ควรเปนภาพคําศัพทท่ีนักเรียนไดเรียนแลว) 
                   3. นกหวีด 1 อัน 
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วิธีการเลน                  

                   1. ใหครูหรืออาสาสมัคร 1 คน เปนผูเปานกหวีด 

                   2. ผูเลนนั่งหรือยนืเปนวงกลม 
                   3. ทุกคนรองเพลง และปรบมือพรอมกัน พรอมกับสงกระเปาไปเร่ือยๆ 
                   4. เม่ือเสียงนกหวีดดังใหหยดุรองเพลงและดูวากระเปานักเรียนอยูท่ีใคร 
                   5. นักเรียนเลือกหยิบภาพคําศัพทถาเปนภาพหนังสือพูดวา ฉันมีหนังสือ 
                       นักเรียนคนอ่ืนพดูตาม แลวเร่ิมรองเพลงใหม 
                   6. ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 3-5 โดยเนนวาประโยคท่ีพูดจะตองมีสวนท่ี 
                       แตกตางจากผูท่ีพูดไปแลว เชน 

  ฉันมีปากกา 
  ฉันมียางลบ 
  ฉันมีสม 
    ฯลฯ 
   

การประเมินผล 

                   1. ตรวจสอบความถูกตองของการพูด 
                   2. สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
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เกม 
                       เกาอ้ี ถูก/ผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดประสงค 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง 
2. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน 

 
อุปกรณ 
 1.  บัตรคํา 2 บัตร ถูก และ ผิด 
 2.  ภาพส่ิงของอยูในตําแหนงตางๆ  
 3.  เกาอ้ี 2 ตัว ตัวท่ี 1 ติดบัตรคํา ถูก ตัวท่ี 2 ติดบัตรคํา ผิด 
 
การเตรียมการ 
 1.  เตรียมอุปกรณ 
 2.  อธิบายวิธีการเลนเกมใหนกัเรียนเขาใจ 
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วิธีการเลน  

 1.  แบงนักเรียนเปน 2 ทีม ทีมละเทา ๆ กัน ยนืเขาแถวตอน หางจากเกาอ้ีเทา ๆ กัน  
 2.  ครูชูภาพพรอมพูดประโยค เชน หนังสืออยูบนโตะ  
  ถาประโยคท่ีครูพูดตรงกับภาพ ผูเลนคนแรกของแตละทีม  วิ่งแขงกนัไปนั่งเกาอ้ีท่ีติด 
                           บัตรคํา ถูก ถา ผิดใหนั่งเกาอ้ีท่ีติดบัตรคํา ผิด  ผูเลนของทีมท่ีนั่งเกาอ้ีเปนคําตอบถูกตอง 
                           กอนได 1 คะแนน 
 3.  ครูเปล่ียนคําถามไปเร่ือย ๆ ดําเนินกิจกรรมตามขอ2 จนครบคําถาม      
  กลุมท่ีไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 
การประเมินผล 

1.   ตรวจสอบความถูกตองในการเลือกเกาอ้ีนั่งไดถูกตอง 
 2.   สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 
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เกม 
จับคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วัตถุประสงค              
 1.  เพื่อทบทวนคําศัพท 
 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 
อุปกรณ                
 1.  บัตรรูปหัวใจ จํานวนเทากับคําศัพทท่ีตองการทบทวน 

 2.  แบงบัตรคํารูปหัวใจเปน 2 สวน เชน 
  สวนท่ี 1 ติดภาพสถานท่ี 
  สวนท่ี 2 ติดภาพอาชีพ  
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วิธีการเลน 
 1.  แจกกระดาษรูปหัวใจคร่ึงดวงใหนกัเรียนคนละ 1 ช้ิน 
 2.  ครูใหสัญญาณ (หรืออาจเปดเพลง) นักเรียนเดินหาคูหัวใจของตนใหพบ    
       (ช้ินสวนของหัวใจประกบกันใหสนิท) แลวนั่งเปนคู ๆ 
 3.  นักเรียนแตละคูพูดประโยคในคูหัวใจของตนใหเพื่อนฟง เชน แมคาอยูท่ีตลาด. 
 
การประเมินผล 
                   1.  สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
 2.  ความถูกตองของการจับคูคําศัพท และการพูดประโยค 
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เกม 
ถลกหนังง ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค   
 เพื่อฝกทักษะการฟง 
 
อุปกรณการเลน  
 - 
 
วิธีการเลน   
 1. แบงนักเรียนออกเปน 2 แถว แตละแถวมีจํานวนเทา ๆ กัน  
 2. ใหแตละแถวนับ ดังนี ้
 แถวท่ี 1 นับจาก 1-10(หรือมากกวานี)้ โดยนับจากหัวแถวไปทายแถว 
  แถวท่ี 2 นับจาก 1-10โดยนับจากทายแถวมาหัวแถว ใหแตละคนจําตัวเลขท่ีนับ 
                                         ไวใหได 
 3.  ใหนกัเรียนแตละแถวจับมือกันไว วิธีเลนเร่ิมเลนพรอมกันท้ังสองแถว 
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4.   เม่ือครูเปานกหวีด เร่ิมเลน และครูเรียกหมายเลขสองเลขติดกัน เชน 2 , 3 ใหผูเลน 
      ท่ีนับเลข 2 และ 3   ยกมือท่ีจับไวใหสูง ทําลักษณะคลายอุโมงค ผูเลนท่ีอยูหวัและ 

  ทายแถวจะตองวิ่งไปลอดอุโมงคแลวกลับไปต้ังแถวเดิม โดยไมใหมือหลุดจากกัน 
5. แถวท่ีเสร็จเรียบรอยกอน แถวนั้นเปนผูชนะ ครูใหคะแนนในแตละรอบ เม่ือเสร็จ 
 การแขงขัน กลุมท่ีไดคะแนนมาก เปนฝายชนะ 

 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 2.  ความถูกตองของการปฏิบัติกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


