
๑ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
...................................................................................................................................................... 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาไทย      รายวิชา   ภาษาไทย            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๑        ภาคเรียนที่ ๑  
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓   เรื่อง  ภูผา                      เวลา ๒๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง ภูผา       เวลา     ๒    ชัว่โมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
สาระส าคัญ 

การอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าคัทที่จะช่วยห้้มนุษย์ได้รับ
ความรู้ ความคิด และความบันเทิงหจ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๑.๑  หช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปหช้ตัดสินหจแก้ปัท้าหนการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารทาณและพูดแสดงความรู้  ความคิดและความรู้สึก 
หนโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณทาณและสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑.๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
ท ๑.๑.๘  มีมารยาทหนการอ่าน 
ท ๓.๑.๒  ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนอา่นคล่องร้องเล่น โยกมา โยกไป ได้ถูกต้อง 

๒. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพหนบทเรียนได้ 

๓. นักเรียนตอบค าถามปากเปล่าได้ 

๔. นักเรียนอ่านค าหนบทเรียนได้ถูกต้อง 

๕. นักเรียนอ่านประโยคได้ถูกต้อง 

 

สาระการเรียนรู้ 
๑. การอ่านออกเสียง 

๒. มารยาทหนการอ่าน 

๓. การจับหจความและพูดแสดงความคิดเ้็น 

Teacher
Textbox
สำนักงานเขตพ้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒



๒ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
...................................................................................................................................................... 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถหนการสื่อสาร 

๒. มีความสามารถหนการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 

๒. หฝ่เรียนรู้ 

๓. มุ่งม่ันหนการท างาน 

 
การจัดการเรียนรู ้

๑.  ห้้นักเรียนอ่านคล่องร้องเล่น โยกมา โยกไป และแสดงท่าทางประกอบ 
๒.  ห้้นักเรียนดูภาพจากบทเรียนแล้วสนทนาเก่ียวกับภาพ 
๓.  ครูอ่านบทเรียน้รือเล่าเรื่องห้้นักเรียนฟังโดยหช้รูปภาพประกอบ 
๔. ห้้นักเรียนตอบค าถามปากเปล่า  เช่น 
 -  ที่บ้านภูผามีหครบ้าง 

- พ่อห้้ภูผาท าอะไร 
๕. ครูเขียนค าตอบบนกระดาน   แล้วห้้นักเรียนอ่านข้อความบนกระดานจนคล่อง 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖.  นักเรียนฝึกอ่านค าหนบทเรียนจากบัตรค าจนจ าค าได้แม่นย า  
๗.  ครูน าแถบประโยคและบัตรค าห้้นักเรียนฝึกอ่าน 
๘.  ห้้นักเรียนเล่นบทบาทสมมุติเป็นพ่อ   แม่   ภูผา   หบโบก   หบบัว  

 ๙.  ห้้นักเรียนท าแบบฝึก้ัดที่ ๒ ข้อ ๑-๔ ้น้า ๓๗-๓๙  จากแบบฝึก้ัด รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. บทอ่านคล่องร้องเล่น โยกมา โยกไป  

ภูผา    มี       พ่อ 
ภูผา    มี       แม่ 
พ่อ     ให้     ภูผา     มาหา 
พ่อ     ให้     ภูผา     ดูแล     ใบโบก 
พ่อ     ให้     ภูผา     ดูแล     ใบบัว 
 

 

 

Teacher
Textbox
สำนักงานเขตพ้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒



๓ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
...................................................................................................................................................... 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑ 
 

๒. ภาพหนบทเรียน บทที่ ๒ 

๓. แบบฝึกหัด 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑. อ่านค า 

๒. บทบาทสมมุติ 

๓. แบบฝึก้ัด 

 

การวัดผลประเมินผล 
๑. วิธีการวัดและประเมิน 

    ๑)  ตรวจแบบฝึกทักษะ 
    ๒) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 ๓) สังเกตพฤติกรรมการฟัง ดู พูด 
    ๒. เครื่องมือวัดและประเมิน 
    ๑)  แบบฝึกทักษะ 
    ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการฟังดูพูด 
 
    ๓. เกณฑ์การวัดและประเมิน 

๑) แบบฝึกทักษะ 
   เกณฑ์การผ่าน    ได้คะแนนร้อยละ ๗๐  ขึ้นไป 
                   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ  ๓  ้มายถึง ดี  คะแนน        ๙ – ๑๒ 
ระดับคุณภาพ  ๒  ้มายถึง พอหช้   คะแนน        ๕ – ๘ 

      ระดับคุณภาพ  ๑  ้มายถึง ควรปรับปรุง    คะแนน       ๐ – ๔  
                                          เกณฑ์การผ่าน    มากกว่า้รือเท่ากับระดับคุณภาพ  ๒ ขึ้นไป  
                     ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง ดู พูด 

ระดับคุณภาพ  ๓  ้มายถึง ดี  คะแนน        ๙ – ๑๒ 
ระดับคุณภาพ  ๒  ้มายถึง พอหช้   คะแนน        ๕ – ๘ 

      ระดับคุณภาพ  ๑  ้มายถึง ควรปรับปรุง    คะแนน       ๐ – ๔  
                                          เกณฑ์การผ่าน    มากกว่า้รือเท่ากับระดับคุณภาพ  ๒ ขึ้นไป  

Teacher
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สำนักงานเขตพ้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒




