
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  รูจักคํา  นําเรื่อง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน  ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและ

สรุปเรื่องจากเรื่องการอานได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 

ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๑ /๒  บอกความหมายของคําและขอความที่อาน 

ท ๒.๑ ป.๑ /๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ท ๒.๑ ป.๑ /๓  มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคํานําเรื่องได  

๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง  การอานและเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 



 สาระการเรียนรู 

- รูจักคํา นําเรื่อง  เพื่อนรูใจ 
 

กิจกรรมการเรียนรู 

๑. สนทนาเกี่ยวกับภาพจากเพื่อนรูใจ  โดยครูถามนํานักเรียนคิดจินตนาการเพื่อนรูใจ ควรเปนอยางไร 

๒. นักเรียนอานคําในรูจักคํา นําเรื่อง  จากเพื่อนรูใจ  โดยใชภาพสูการอานคําและอานคําที่ไมมีภาพตาม

ครู  พรอมบอกความหมายของคํา 

๓. นักเรียนเลนเกมทายภาษาใบจากบัตรคํา  ต่ืน  ยืน  นอน แกวงหาง  ปอน  หันหลัง  โยกตัว  ดึง   

แข็งแรง  ดูดนํ้า  ดูดดิน  นอน แลวใหเพื่อนๆทายคําเหลาน้ีจนคลอง  

๔. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากคําในขอ ๓ 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๒. แบบฝกหัด  ทักษะภาษา   

๓. บัตรคํา 
  

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคํา  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน  ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและ

สรุปเรื่องจากเรื่องการอานได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
  

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๑ /๑  อานออกเสียงคํา  คําคลองจองและขอความสั้นๆ    

ท ๑.๑ ป.๑ /๒  บอกความหมายของคําและขอความที่อาน 

ท ๑.๑ ป.๑ /๘  มีมารยาทในการอาน 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคํานําเรื่องได  

๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง  การอานและเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- การอานคํา เรื่อง  เพื่อนรูใจ 

  



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลนเกมจับคู (ทายแผน) 

๒. นักเรียนอานคําจากบัตรคําที่เกมในขอที่ ๑   

๓. ครูอานนําบทอานเรื่อง เพื่อนรูใจ  นักเรียนอานตาม  สนทนาและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง พรอมทั้ง

ดูภาพประกอบ 

๔. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน ทําแผนภาพโครงเรื่อง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลมที่ ๒ 

แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๑ และขอ  ๒ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. เกม 

๒. บัตรคํา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอาน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน  ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและ

สรุปเรื่องจากเรื่องการอานได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

           ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๑ /๑  อานออกเสียงคํา  คําคลองจองและขอความสั้นๆ    

ท ๑.๑ ป.๑ /๒  บอกความหมายของคําและขอความที่อาน 

ท ๑.๑ ป.๑ /๘  มีมารยาทในการอาน 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคํานําเรื่องได  

๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง  การอานและเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- การอาน  การผันวรรณยุกต   

  



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานทบทวนเรื่อง “เพื่อนรูใจ” โดยนักเรียนที่อานคลองเปนคนอานนําคนอื่นๆ อานตาม 

จากน้ันใหอานคูและอานเด่ียว 

๒. นักเรียนอานผันวรรณยุกต อานสะกดคําตามครูใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง เพื่อนรูใจ  

๓. นักเรียนเลนเกม  ตอคําจําความหมาย 

๔. นักเรียนอานคําจากการเลนเกมในขอ ๓ บนกระเปาผนังพรอมกัน และคัดคําลงในสมุด 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๒. เกม  

๓. กระเปาผนัง 
  

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลอง  รองเลน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน  ชวยผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและ

สรุปเรื่องจากเรื่องการอานได 

มารยาทในการอานเปนการอานที่อานรวมกับผูอื่น  ไมสงเสียงดัง  ไมเลนขณะที่อาน  ไมทําลายหนังสือ  

ไมนําอาหารเขาไปรับประทานระหวางการอาน  ซึ่งสงผลใหทุกคนอานรวมกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๑ /๑  อานออกเสียงคํา  คําคลองจองและขอความสัน้ๆ    

ท ๑.๑ ป.๑ /๓  ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ท ๑.๑ ป.๑ /๘  มีมารยาทในการอาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานนํา บทอานคลอง  ดินโปงได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๓. นักเรียนตอบคําถามและเลาเรือ่งได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔.  มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 



สาระการเรยีนรู 

- การอานคลอง รองเลน ดินโปง จากเรื่อง เพื่อนรูใจ 
  

กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครอูานนําบท อานคลอง รองเลน ดินโปง จากเรื่อง เพื่อนรูใจ นักเรียนอานตามพรอมกัน 

๒. นักเรียนอานบท อานคลอง รองเลน ดินโปง จากเรื่อง เพื่อนรูใจ นักเรียนอานตามพรอมกันจากน้ัน

จับคูอาน และอานเด่ียว 

๓. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเรื่องที่อานในขอ ๒ และชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนชวยกันบอกขอคิดที่ไดในขอ ๓ และนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร เชน การเปนเพื่อนกัน

ตองชวยกันดูแลชวยเหลือกัน, สัตวทุกชนิดเปนเพื่อนรวมโลกไมควรรังแกสัตว 

๕. ทบทวนบทอาน เรื่อง เพื่อนรูใจ โดยแบงกลุมนักเรียนกลุมละ ๔-๕ คน ใหแตละกลุมเลาเรื่องตอๆ กัน

จนจบ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลมที่ ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๓ และ ขอ ๔  
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา 
  

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

   

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  การพูดเลาเรื่อง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

 สาระสําคัญ 

การฟง  การดู  และการพูด  อยางต้ังใจ  มีสมาธิ  และรูจักสังเกต  จะชวยใหเกิดความรู  ความเขาใจเรื่อง

ที่ฟงและดู  สามารถนําสิง่ที่ฟงและดูถายทอดโดยการแสดงความคิดเห็น  ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง  และดูไดอยางดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความคิด  และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
  

ตัวชี้วัด 

ท ๓.๑  ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเหน็และความรูสึกจากเรือ่งที่ฟงและดู 

ท ๓.๑  ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่งได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
  

สาระการเรยีนรู 

- การฟง  การดู  การพูดเลาเรือ่ง  และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนบทอานคลอง รองเลน ดินโปง ในเรื่อง เพื่อนรูใจ โดยใหนักเรียนอานพรอมกัน อานคู และ

อานเด่ียว  

๒. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ ๔ คน และใหแสดงโดยเลาเรื่องประกอบทาทาง ซึ่งมีผูอานบท ๑ คน และผู

แสดงบทบาท  ๓ คน คือ ใบโบก ใบบัว และภูผา  ใหกลุมนักเรียนที่เปนผูดูสับเปลี่ยนกันตัดสินกลุมที่แสดงเลาเรื่อง

ประกอบทาทาง 

๓. นักเรียนรวมกันแสดงความรูสึกที่ไดอยูในบรรยากาศของการแสดงเลาเรื่องประกอบทาทาง 

๔. นักเรียนจินตนาการวาดภาพจากบท อานคลอง รองเลน ดินโปง จากเรื่อง เพื่อนรูใจ แลวบรรยาย

ความรูสึก   
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  ทบทวนบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน  ชวยผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและ

สรุปเรื่องจากเรื่องการอานได 

มารยาทในการอานเปนการอานที่อานรวมกับผูอื่น  ไมสงเสียงดัง  ไมเลนขณะที่อาน  ไมทําลายหนังสือ  

ไมนําอาหารเขาไปรับประทานระหวางการอาน  ซึ่งสงผลใหทุกคนอานรวมกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาดําเนินชีวิต  และมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๑ /๔  เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน 

ท ๑.๑ ป.๑ /๘  มีมารยาทในการอาน 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลาเรื่องจากเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๓. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 



 สาระการเรียนรู 

- การทบทวนบทอาน  เรื่อง เพื่อนรูใจ 
 

กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนบทอาน เรื่อง เพื่อนรูใจ  โดยครูแบงเน้ือหาเปน ๓ ตอน คือ ตอนภูผาไปหาชาง ตอน ภูผา

และเพื่อนไปภูเขา และตอน ใบโบก ใบบัวกินอิ่ม 

๒. แบงกลุมนักเรียน ๓ กลุม แตละกลุมสงตัวแทนจับสลาก กลุมใดไดตอนใดตามขอ  แลวแตละกลุมตอง

ลําดับเรื่องเลาในตอนน้ันๆ จนจบ 

๓. ใหนักเรียนแตละคนเลือกคําจากบทอาน เรื่อง เพื่อนรูใจ และคนละ ๕ คํา แตงประโยคลงในสมุด  

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลมที่ ๒ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๕ เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา 
 

  การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  อธิบายเพ่ิมเติมความรู     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การบอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ไดถูกตอง  ชวยใหมีความสามารถในการอานคํา  และ

เขียนคําไดมีประสิทธิภาพและถูกตอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๔.๑ ป.๑ /๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย    
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนฝกผันวรรณยุกตได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๓. นักเรียนตอบคําถามได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒.  ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- การฝกผันวรรณยุกต 
 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทาย ๕ ขอดังน้ี 

- คําหน่ึง ใชแทนตัวเอง (กู) คําสอง  เปลงเสียงยินไดไกล (กู) 

 คําสาม  ขอยืมเงินไวใช (กู) 

- คําหน่ึง ใชเดินไปเดินมา (ขา) คําสอง  ขุดหาหั่นตําใสแกง (ขา) 

 คําสาม  แจงแทนตัวเอง (ขา) 

- คําหน่ึง วัวควายใชขวิด (เขา) คําสอง  หัวชิดใกลขา (เขา) 

 คําสาม  เดินไปขางในบอกมา (เขา) 

- คําหน่ึง คลายแมวแตตัวใหญ (เสือ) คําสอง ใชปูนอนน่ัง (เสื่อ) 

 คําสาม แปลกจังที่มีแขนยาวบางสั้นบาง (เสื้อ) 

- คําหน่ึง ใชเรียกที่พัก (หอ) คําสอง รูจักหุมของ (หอ) 

 คําสาม ประตูหองหนีบเปนรอยชํ้าจีนรับรองวาใชแลว (หอ) 

๒. นักเรียนฝกผันวรรณยุกตในขอ  ๒  จนคลอง 

๓. นักเรียนฝกผันวรรณยุกตใน  อธิบายเพิ่ม  เติมความรู  จากเรื่อง  เพื่อนรูใจ 

๔. นักเรียนเลือกสลับบรรทัดจากเรื่อง  เพื่อนรูใจ  ลงในสมุด 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด  ทักษะภาษา  เลม  ๒  แบฝกหัดที่  ๑๐  ขอ  ๖ 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. เกม 

๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๓. แบบฝกหัด ทักษะภาษา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑.  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  หลักการใชภาษา     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การเขียนสะกดคําชวยใหเกิดทักษะในการอานคําและเขียนคําไดถูกตองและสามารถเลือกใชคําในการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม  มีความเขาใจชัดเจนระหวางผูพูดกับผูฟง  หรือระหวางผูอานกับผูเขียน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๔.๑ ป.๑ /๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนประสมพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- การอานและการสะกดคํา  

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทายดังน้ี 

- อะไรเอย ตรงขามกับเร็ว  (ชา) 

- อะไรเอย มีหูใหญใตงวงกับงา  (ชาง) 

- ทําอะไรเอย จึงจะเห็น  (มอง) 

- ทําอะไรเอย เอาใจใหอาหาร  (เลี้ยง) 

- อะไรเอย กินเองไมได  แมตองตักใสปากให  (ปอน) 

- ที่ไหนเอย เด็กๆ  ไปเรียนไปเลนวันเปดเรียน  (โรงเรียน) 

๒. ครูเขียนเฉลยปริศนาในขอ  ๑  พรอมกับนักเรียนฝกอานสะกดคํา  ตามแผนภูมิ  ๒–๓  ครั้งจนคลอง 

๓. นักเรียนสะกดคํา  โดยครูอานทีละคํา  ใหนักเรียนสะกดคําดวยปากเปลาพรอมกัน  ดังน้ี 

 กางเกง  เบงบาน  อานเขียน  เรียนรอง  ตองจูง  ฝูงผึ้ง  ดึงดัน  วันน้ี  พี่นอง  จองมอง  รองไห  

ไปสอน  ปอนนอง  ของแม  แหแหน 

๔. นักเรียนสังเกตคําในขอ  ๓  สรุปวาคําทายของคําแรกจะคลองจองกับเสียงแรกของคําถัดไป  จากน้ัน

ใหนักเรียนคัดลายมือตังบรรจงเต็มบรรทัดลงสมุด 

๕. นักเรียนอานคําที่คัดลายมือในขอ ๔  โดยจับกลุมเพื่อน  กลุมละ ๕ คนตามใจชอบ 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง    หลักการใชภาษา   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

แม ก กา  คือ คําหรือพยางคที่ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกด 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๔.๑ ป.๑ /๒  เขียนสะกดคํา  และบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคํา แม ก  กา  ได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- การอานแม ก กา  คําหรือพยางคที่ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกด 
  

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทายปริศนา  เมื่อนักเรียนทายถูกครูเขียนคําไวบนกระดาน 

๒. นักเรียนอานคําในขอ  ๑  บนกระดานพรอมกัน 

๓. นักเรียนทบทวนตัวสะกด  แม  ก  กา  จากเรื่อง  เพื่อนรูใจ  บนกระเปาผนังตามบัตรคํา  ดังน้ี   

  พาไป  ใหดู  รูใจ  ใบบัว  ตัวโต  โออา  มาเชา  เขามา  ชาไป  ใจดี  มีอยู  ชูหู  ภูเขา  เบาตัว 

๔. นักเรียนรองเพลง  แม  ก  กา  

๕. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเพลงในขอ  ๔  พรอมสรุปประเด็นสําคัญ  คือ  คําใน  แม  ก  กา  ไม

มีสะกด 

๖. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  คําในขอ  ๓  และใหสังเกตแตละคําเปนคลองจอง 
 

 สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. บัตรคํา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑.  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง    หลักการใชภาษา   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

แมกง พยัญชนะที่เปนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม กง คือ อานอยางเสียง ง 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๔.๑ ป.๑ /๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสรุปสาระสําคัญของ  แมกง  ได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- มาตราแม กง มีพยัญชนะ  ง  เปนตัวสะกด  

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลง แมกง  

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเน้ือเพลง พรอมสรุปสาระสําคัญ คือ คําในมาตรา แมกง มี ง เปน

ตัวสะกด 

๓. นักเรียนเลือกคําที่มี ง เปนตัวสะกดจากเพลงมา ๕  คํา แลวแตงประโยคดวยปากเปลาพรอมกัน 

๔. นักเรียนทบทวนคํา มาตราแม กง โดยชวยกันบอกจากเรื่อง  เพื่อนรูใจ เชน ชาง หาง จูง สองขาง 

ของ  เสียงรอง  ว่ิงแขง  แข็งแรง  ตะแคง ฯ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๗ และขอ ๘  
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. เพลง 

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา 

๓. หนังสือเรียน ภาษาพาที 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑.  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒.   เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง    หลักการใชภาษา   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

แมกน มีตัวสะกดที่ไมตรงมาตราทั้งหมด ๕ ตัว คือ ญ ณ ร ล  ฬ เวลาอานจะออกเสียงเหมือนมีตัว “น”  

สะกด  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๔.๑ ป.๑ /๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสรุปสาระสําคัญของ  แมกน  ได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- พยัญชนะตัวสะกด   ญ ณ ร ล  ฬ เวลาอานจะออกเสียงเหมือนมีตัว “น” สะกด  

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลงมาตราแม กน   

๒. นักเรียนสังเกตเน้ือเพลงที่มีคํา  แม กน ไดแก เดิน  เวียนวน  ปนกล  จราจร  สราญ ปลาวาฬ  

บุญคุณ  พากเพียร  บุคคล 

๓. จากการสังเกตของนักเรียนในขอ ๒  ครูช้ีแนะใหนักเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับคําที่มี  ร ล  ณ ญ  น ฬ  

ตองออกเสียงเหมือน น สะกด 

๔. นักเรียนอานบัตรคําบนกระเปาผนัง ดังน้ี 

กินดี ยินดี มีคุณ จุนเจือ เรือแลน แขนฉัน 

คันเดิน เชิญมา ปลาวาฬ กาลกอน นอนนาน การบาน 

๕. ใหนักเรียนเลือกคําในขอ ๔  ที่ไมใช  น  เปนตัวสะกดไดแก  มีคุณ  เชิญมา  ปลาวาฬ  กาลกอน  

การบาน  สังเกตการออกเสียงเหมือน น สะกดทุกคํา 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดเขียนคําใตภาพและแตงประโยค 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด  ทักษะภาษาเลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๙  เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แผนภูมิ เพลง 

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑.  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

     

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง    หลักการใชภาษา   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานและจําแนกคํา ในมาตราตัวสะกด แมกง  กับ  แมกน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๔.๑ ป.๑ /๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

ท ๔.๑ ป.๑ /๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําในมาตราตัวสะกด แมกง  กับ  แมกนได 

๒. นักเรียนแยกคําในมาตราตัวสะกด แมกง  กับ  แมกนได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานคําในมาตราตัวสะกด  มาตราแมกง กับ มาตราแมกน 

  

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมเลนเกม สะกดคํา  

๒. นักเรียนชวยกันจําแนกคําใน มาตราแมกง กับ มาตราแมกน จากการเลนเกม ในขอ ๑ ซึ่งไดตาม

ตาราง ดังน้ี 
 

คํามาตรา   แมกน คํามาตราแม  กง 

       กิน  แขน   ดัน  ดิน   เดิน  งาน  เรียน 

       ปอน  ไหน   สวน  นอน  ยืน  ต่ืน  เพื่อน 

       คน  บาน 

    ชาง  ลอง  ยัง  หลัง  เสียง  แกวง  ทั้ง  ทาง  

    ชาง  งวง   หาง  ว่ิง   ดึง  แข็งแรง 

 

๓. เลือกคําในมาตราแม กง  และแม  กน  มาตราละ  ๓  คํา เชน  

มาตราแมกง    เสียง  แกวง  สอง   

มาตราแมกน    กิน  ดัน  เพื่อน  

๔. นักเรียนนําคําในขอ ๓ ชวยกันแตงประโยคปากเปลา และครูเขียนประโยคที่นักเรียนแตงบนกระดาน 

เชน  เสียงกระพรวนดังกรุงกริ๋ง  ชางกินดินโปง  ใบบัวแกวงงวงไปมา  ชางใชหัวดันหลังภูผา  ชางมีหูสองหู   เธอ

เปนเพื่อนฉัน   

๕. นักเรียนอานประโยคในขอ ๔  พรอมกัน  แลวเขียนลงในสมุด 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. เกมบัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานวรรณกรรม เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานวรรณกรรมทั้งรองแกวและรอยกรอง  เปนการอานงานเขียนที่มีคุณคาซึ่งผูอานจะไดขอคิดทั้งดาน

ความรูและคุณธรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๕.๑ ป.๑ /๑  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทรอยกรองเรื่อง  แมว  เอย  แมว  เหมียว  ได 

๒. นักเรียนบอกขอคิดจากบทรอยกรองที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
  

สาระการเรียนรู 

- การอานบทรอยกรองเรื่อง  แมว  เอย  แมว  เหมียว   

  

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลงฉันและแมว  พรอมปรบมือตามจังหวะ  

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือเพลงในขอ ๑ เนนความรักที่ชวยใหเกิดความสุข 

๓. นักเรียนฟงอานบทรอยกรอง บทที่ ๗ เรื่อง  แมว เอย แมว เหมียว  จากหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ๑ ครั้ง  

๔. นักเรียนอานบทรอยกรองเรื่อง แมว  เอย แมว  เหมียว  เปนกลุม ๕ คน เปนคูและอานเด่ียว 

๕. ครูซักถามเพื่อใหเกิดขอคิด ตัวอยาง เชน 

- จากบทรอยกรองเรื่อง แมว เอย แมว เหมียว  ไดกลาวถึงความรักของเพื่อนอยางไร 

- เปนเพื่อนกันตองชวยเหลือกันอยางไร 

- แมวมีประโยชนอยางไร 

- เหตุใดแมวจึงมีความกตัญู 

- ถานักเรียนมีแมวจะเลี้ยงแมวอยางไร 

๖. นักเรียนบันทึกขอคิดที่ไดจากขอ ๖ ลงสมุด 

๗. นักเรียนวาดรูปหนาแมว  ในชวนคิด อาน  เขียน  เรียน  รอง  เลน  จากบทรอยกรอง  แมว  เอย  

แมว  เหมียว   

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๑๐  
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แผนภูมิ เพลง 

๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที 

๓. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานรอยกรอง   เวลา     ๒   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง  เปนการอานงานเขียนที่มีคุณคาซึ่งผูอานจะไดขอคิดทั้ง

ดานความรูและคุณธรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจรงิ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๕.๑ ป.๑ /๑  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทรอยกรองเรื่อง  แมว  เอย  แมว  เหมียว  ได 

๒. นักเรียนบอกขอคิดจากบทรอยกรองที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 สาระการเรียนรู 

- การอานบทรอยกรองเรื่อง  แมว  เอย  แมว  เหมียว   

  

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเรื่องการอานบทรอยกรอง แมว เอย แมว เหมียว โดยนักเรียนอานรอยกรองพรอมกัน และ

ทบทวนสรุปขอคิดที่ไดจากการอาน เนนใหมีการนําไปปฏิบัติจริง 

๒. ครูอานบทอาขยาน แมวเหมียว ใหนักเรียนฟง  ๑  ครั้ง  

๓. ใหนักเรียนอานตามครูทีละวรรคจนจบ ๑ ครั้ง  

๔. นักเรียนอานพรอมกันอีก ๑ จบ  

๕. แบงนักเรียนเปน ๒ กลุม แลวสลับกันอานกลุมละวรรค 

๖. นักเรียนอานกิจกรรม ชวนคิด อาน เขียน เรียน  รอง  เลน  ขอ ๓ บทรอยกรอง แมว เอย แมว 

เหมียว  อานเรื่องตางๆ เกี่ยวกับแมวเพิ่มเติม ตามครู 

๗. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาจากเรื่องที่อาน สรุปขอคิดที่ได 

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่  ๑๐ ขอ ๑๑ และ ๑๒  

๙. นักเรียนทองบทอาขยาน แมวเหมียว เปนการบาน  
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา 

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง เพ่ือนรูใจ เวลา   ๑๖   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การทองบทอาขยาน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานวรรณกรรมทั้งรองแกวและรอยกรอง  เปนการอานงานเขียนที่มีคุณคาซึ่งผูอานจะไดขอคิดทั้งดาน

ความรูและคุณธรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๕.๑ ป.๑ /๑  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 

ท ๕.๑ ป.๑ /๒  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและรอยกรองตามสนใจ 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทอาขยาน  แมวเหมียวได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การทองจําบทอาขยาน  แมวเหมียว 

  

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเรื่องที่เกี่ยวกับแมว ดวยการใชปริศนาคําทาย ดังน้ี  

- อะไรเอย ช่ือคํานําหนาเหมือนแมว  อยูตามแนวทะเลหนาว ขาไมยาวแตเหมือนพาย

(แมวนํ้า) 

- อะไรเอย  ช่ือคํานําหนาเหมือนแมว   ดูแลวตัวยาวไมมีขา นากลัวเพราะมีพิษ ตัวเล็กนิดชอบ

ขูฟู ฟู (งูแมวเซา) 

๒. นักเรียนรวมกันรองเพลง เพื่อนรักของฉัน  ตามครูทีละวรรค  จาก ชวน คิด อาน เขียน รองเลนขอ ๔  

ในจากบทรอยกรอง แมวเอยแมวเหมียว 

๓. นักเรียนรองเพลง  เพื่อนรักของฉัน พรอมกัน ๒–๓ ครั้ง    

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงที่รอง โดยใชคําถามใหคิด ดังน้ี 

- คนดีมีนํ้าใจ มีลักษณะอยางไร 

- ถาเพื่อนของนักเรียนมีความทุกขจะชวยเพื่อนอยางไร 

- ถาเพื่อนของนักเรียนมีความสุข เชนไดรับรางวัลเรียนดี จัดงานวันเกิด ฯลฯ  นักเรียนควร

ปฏิบัติตนอยางไร ฯลฯ 

๕. นักเรียนออกมาเลาเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนที่นักเรียนรักพรอมทั้งบอกเหตุผลวาทําไมจึงรัก 

๖. ทบทวนเหตุผลที่นักเรียนทําไมรักเพื่อน ขอ ๕  พรอมกับครูจดลงในกระดานอาจไดเหตุผลตาม

ตัวอยางเชน รักเพื่อนเพราะนิสัยดี ไมแกลงแกลงเพื่อน ชวยสอนการบาน  พูดจาไพเราะ  เรียนหนังสือเกง  เปน

เด็กเรียบรอย  ทํางานสะอาด  มีระเบียบ  มีนํ้าใจชวยเหลือเพื่อน 

๗. นักเรียนอานเหตุผลที่รักเพื่อนตามที่ครูจดบนกระดานแลวเขียนลงสมุด 

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๒  แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๑๓ 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แผนภูมิ เพลง 

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 
  

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 


