
TKREnglish	 Phonics m to n v1 

Phonics m to n lesson plan 
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง phonics ของอักษร m, n และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็กของตัว 

m, n ได้ ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัวพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ 

ง่าย ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร m, n ได้                                       

สัปดาห์: 

Day 1: ทบทวน phonics  k, l เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร m โดยการฟังนิทาน   

ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร m โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร m แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร n โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบท

พร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร n โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร n แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร m, n        ออก

เสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและทำใบงานระบายสีทับตัวอักษร 

ที่มีความสัมพันธ์กับรูปภาพ 
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Day 1 

ทบทวน phonics  k, l เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร m โดยการฟังนิทาน  ร้องเพลงประจำ

บทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู                                                                              
Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว m ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง
ในนิทาน ไฟล์นิทานตัว m (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)  
“ ช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์ในห้องทานอาหารของเม็ก และ มิ้น คุณแม่ชอบทำความสะอาดห้องทานอาหาร
โดยมีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเป็นรูปหนู mouse ที่สามารถดูดฝุ่นเองได้ หลังจากนั้นจึงใช้ไม้ถูพื้น mop ถูพื้น       
เป็นประจำ  จากนั้นแม่ได้เตรียมให้กับเด็กทั้งสองแม่บอกให้เม็ก และ มิ้น เตรียมนม milk คนละ 1 กล่องรอที่
โต๊ะอาหารคุณแม่ก็ถืออาหารมาเสริฟเด็ก ๆ ทั้งสองคน เด็กตื่นเต้นกับอาหารที่แม่จัดเตรียมไว้แม่จึงอยากให้
เม็ก และ มิ้น ทายว่าข้างในคืออะไรนึกถึงอาหารที่อยากทาน  เม็กคิดว่าต้องเป็น แฮมเบอร์เกอร์หมูชุดใหญ่   
ส่วนมินคิดว่าต้องเป็นลูกชิ้นหมูย่างอร่อยแน่  ในระหว่างที่รอคุณแม่เฉลยคำตอบท้องของเม็ก และ มิ้นก็ร้อง 
เพราะหิวอาหารมากแล้ว  หลังจากนั้นเด็กทั้งสองก็ทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย และรู้สึกอิ่มมากพร้อมกับใช้มือ
ลูบที่ท้องตัวเอง และออกเสียงว่า m/m/m/” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร m 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ
ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบ และเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ                                                   
เนื้อเพลง Phonics  m 
The mum and the dad 
Make many meals 
/mmm/! 
/mmm/! 
The mum and the dad 
Make many meals 
For their hungry children. 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้น

เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                                                                 

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้

นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อม

บอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใช้นิ้วชี้เขียนบนพื้นกระเบื้อง ตามลูกศร

หมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                    

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ          
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Day 2 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร m โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์

ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร m แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 

พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                                         

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และครูพานักเรียน

ร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ                                                                                                                                  

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร m เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม      

ครูชวนนักเรียนท่าทางของคำศัพท์ - ทำท่าดูดนม  -ทำท่าถูพื้น  -ทำท่าใช้มือทำคล้ายหนวดของหนู                                                                      

Activity: ให้นักเรียนนั่งเป็นวงใหญ่ครูโชว์บัตรภาพคำศัพท์  Phonics m to n Cards01 ทีละภาพและ

พานักเรียนออกเสียงคำศัพท์ จากนั้นครูวางบัตรภาพคำศัพท์ไว้ตรงกลางวงครูออกเสียงคำศัพท์แล้วสุ่ม

นักเรียนออกมาหยิบบัตรภาพคำศัพท์พร้อมออกเสียงให้เพื่อนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงคำศัพท์            

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics m Worksheet01 พร้อมระบายสี    

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? 

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 3 

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร n  โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทาง

ประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 

พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                  

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว n ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างใน

นิทาน ไฟล์นิทานตัว n (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)                                                “ 

ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีสองพี่น้องนิว และ นิ่มกำลังพักผ่อนในช่วงวันหยุดอย่างสบายใจใต้ต้นไม้ใหญ่ บน

ต้นไม้มีนกทำรังอยู่ รังนก nest มีแม่นก และ ลูกนก 3 ตัวอาศัยอยู่สงเสียงร้องจี๊บ ๆๆ นิวจึงนั่งรอน้องที่กำลัง

เดินอยู่ทันใดนั้นก็มีแมลงบินมาเกาะที่จมูก nose ของ เน็กเน็กเลยใช้มือคว้าตาข่าย net ที่เตรียมมา  เพื่อจับ

แมลง แต่ก็ไม่ได้เพราะแมลงบินเร็วมากน้องนิ่มซึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่สนามอย่างเพลิดเพลินก็ได้ยินเสียงเครื่องบิน

มาแต่ไกลพยายามมองหาเครื่องบินที่บินอยู่บน้องฟ้า และคิดขึ้นได้ว่าฉันอยากจะบินได้เหมือนนก และ เครื่อง

บินจังนิ่มคิดเพลินจนเครื่องบินบินมาใกล้ ๆ นิ่มนิ่มจึงตะโกนบอกพี่ชายว่าฉันจะบินแล้วนะ       พร้อมกับกลาง

แขนทั้งสองข้างออกเหมือนปีกเครื่องบินที่แข็งแรงแล้ววิ่งออกตัวพร้อมออกเสียงว่า n/n/n/ ” Action and 

Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร n 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอท่าทางให้นักเรียนดู 

2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบ                   

 เนื้อเพลง Phonics  h                                            

 Hear the aeroplane, 

 /nnn/! 
Hear the aeroplane, 
/nnn/! 
Hear the aeroplane, 
/nnn/! 
Making lots of noise         

Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของ ตัวอักษร n 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ

ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบ และเล่นเพลงให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบ  

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม          

จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                        

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษร n ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้

นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง

ของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใช้นิ้วชี้เขียนบนพื้นกระเบื้อง ตามลูกศรหมายเลข 1 

และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                                                      

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 4 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร n โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์

ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษรแล้วระบายสีให้สวยงาม 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำ

ท่างประกอบ                                                                                                   

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร n เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม ครู

พานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น -ทำท่าเสียงของนกที่กำลังทำรัง ร้อง จิ๊บ ๆๆ   -ทำท่าชี้ที่จมูก

ของตัวเอง   

-ทำท่าวาดเป็นตาข่าย                                                        Activity: ให้นักเรียนนั่งเป็น

วงใหญ่ครูโชว์บัตรภาพคำศัพท์ Phonics m to n Cards02 ทีละภาพพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อม

ทำท่าทางประกอบคำศัพท์ จากนั้นครูวางบัตรภาพคำศัพท์ไว้ตรงกลางวงครูออกเสียงคำศัพท์สุ่มนักเรียน

ออกมาหยิบบัตรภาพคำศัพท์พร้อมออกเสียงให้เพื่อนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงคำศัพท์พร้อม

แสดงท่าทางประกอบ                                        Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียน

ตัวอักษร Phonics n Worksheet01 พร้อมระบายสี        Repeat:  ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม 

What letter is this?, What sound is this?  

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 5 

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ 

และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและทำใบงานเลือกเติมตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับ

รูปภาพ 

Warmup: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อม      กับ

ทำท่างประกอบ                                                                                                           

Repeat Action Song: ครูเปิดเพลงประจำบท m และ n ให้นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทาง       

ประกอบเพลง                                                                                                             

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษร m และ n ให้นักเรียนดู 2 รอบ พานักเรียนเขียนตัว

อักษรโดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ2 

ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยนิ้วชี้เขียนบนพื้นกระเบื้องตาม                             

Vocabulary m, n: ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดูและออกเสียงคำศัพท์ พร้อมทำท่าทางประกอบคำศัพท์                            

Evaluation: ให้นักเรียนระบายสีทับตัวอักษรที่มีความสัมพันธ์กับรูปภาพ Basic Phonics m to n 

Evaluation 
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