
๑๕ 
 

 
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 ๔  เรื่อง ค าที่ประสมด้วยสระ อา อี อู    เวลา     ๒    ชั่วโมง 
........................................................................................................................................................................................... 

สาระส าคัญ 
การเขียนสะกดค านั้น จ าเป็นต้องรู้เรื่องตัวสะกด ซึ่งเป็นพยัญชนะท่ีประสมอยู่ท้ายพยางค์หรือท้ายค า 

แล้วท าให้เสียงของค าเปลี่ยนไป ตัวสะกดแบ่งออกเป็น 8 มาตราด้วยกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารญาณและพูดแสดงความรู้  ความคิดและความรู้สึก 

ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑.๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
ท ๑.๑.๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ท ๒.๑.๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ท ๓.๑.๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  
ท ๔.๑.๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนอ่านสะกดค าได้ 

๒. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าได้ 

๓. นักเรียนคัดลายมือได้ถูกต้อง 

๔. นักเรียนเล่นเกม ลมเพลมพัด ได้ถูกต้อง 
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สำนักงานเขตพ้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
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สาระการเรียนรู้ 
- การอ่านออกเสียงค าและบอกความหมายค า 

- การคัดลายมือ 

- พยัญชนะ สระ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
๑. มีความสามารถในการสื่อสาร 

๒. มีความสามารถในการคิด 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 

๒. ใฝ่เรียนรู้ 

๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
การจัดการเรียนรู ้

๑. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดค า 
 

  อา   มี   นา   นา   มี   ง ู  นา   มี   ป ู
  กา   ดู   ปู  งู   ดู   ป ู มานี   มา   นา  อา 
    

(อ่านว่า  ออ – อา – อา     มอ – อี – มี     นอ – อา นา) 
 ๒.  ให้นักเรียนสังเกตการวางรูปสระและพยัญชนะให้ถูกต้อง  เช่น   สระอา วางไว้ข้างหลังพยัญชนะ    
สระอี วางไว้ด้านบน    สระอู วางไว้ด้านล่าง   เป็นต้น 
 ๓.  ให้นักเรียนอ่านสะกดค าพร้อมกันทั้งชั้น อ่านเป็นกลุ่ม และอ่านเป็นรายบุคคล 

๔.  ให้นักเรียนดูภาพเพ่ือให้เข้าใจความหมายของค า 
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อา   มี   นา   นา   มี   ง ู  นา   มี   ป ู
กา   ดู   ปู  งู   ดู   ป ู มานี   มา   นา  อา 

๕.  ให้นักเรียนอ่านเป็นค าพร้อมกัน อ่านเป็นกลุ่ม และอ่านเป็นรายบุคคล 
๖.  ให้นักเรียนคัดค าจากข้อ ๑  ลงในสมุดและวาดภาพประกอบ 
๗.  ให้นักเรียนเล่น เกม “ลมเพลมพัด” โดยอธิบายวิธีเล่นให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนเล่นเกมเพ่ือ

ส่งเสริมการจ าค าและการสะกดค า 
 อุปกรณ์      บัตรค าต่างๆ  เช่น หู  ภ ู รู  งู  ขา  ตา  กา  ดี  ปี  อี  เจาะผูกเชือกห้อยคอ 

ผู้เล่นแต่ละคน 
 วิธีเล่น    ๑)  นักเรียนนั่งเป็นวงกลม 

๒)   ครูแจกบัตรค าให้นักเรียนห้อยคอไว้ 
๓)   ครูเริ่มเล่นโดยพูดว่า  “ลมเพลมพัด”  นักเรียนจะถามว่า   “พัดอะไร”   

ครูบอกในสิ่งที่ครูต้องการ   เช่น  ครูพูดว่า   “ พัดค าว่า หอ-อู”   ผู้ที่มีบัตรค าว่า  ห ู(๒-๓ คน)  
ต้องวิ่งเปลี่ยนที่กัน  ใครนั่งช้าที่สุด ต้องออกมาท าตามค าสั่งของเพ่ือน 

๔)   ด าเนินการเล่นต่อไปเรื่อยๆ  จนนักเรียนได้ฝึกอย่างคล่องแคล่ว และทั่วถึง 
โดยการสลับเปลี่ยนบัตรค ากัน ในแต่ละรอบด้วย 

๔. ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ ๑-๒ เป็นการบ้าน   
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียน 

๒. แบบฝึกทักษะ 

๓. เกม “ลมเพ ลมพัด” 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑. เล่นเกม 

๒. อ่านค า 

๓. แบบฝึกทักษะ 

 
การวัดผลประเมินผล 

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

๑) แบบฝึกทักษะ 
   เกณฑ์การผ่าน    ได้คะแนนร้อยละ ๗๐  ขึ้นไป 
                        ๓) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  คะแนน        ๙ – ๑๒ 
ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช้   คะแนน        ๕ – ๘ 

      ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง    คะแนน       ๐ – ๔  
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