
 

สระอวั 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 

๒.แนวคดิหลกั 

สระ _ััว มีเสียงยาว เมื่อน าพยญัชนะต้นมาประสมจะได้ค าที่มีความหมายเมื่อมี

ตัวสะกด ไม้หันอากาศจะหายไป 

๓.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

-อธิบายสระอวั  ลกัษณะ  เสียง   ต าแหน่งได้ถูกต้อง 

-ยกตัวอย่างค าที่ใช้สระอวัทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดได้ 

-น าค าที่ประสมสระอวัไปใช้ได้ถูกต้อง 

-สะกดและอ่านค าที่ประสมสระอวัได้ 

๔.สาระการเรียนรู้ 

 สระอวั มีเสียงยาว   เขียนไม้หันอากาศไว้ข้างบน  และ ว ไว้ข้างหลงัพยญัชนะ

ต้น  เมื่อมตีัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไป 

๕.กจิกรรมการเรียนรู้ 



ขั้นสร้างความสนใจ 

๑.ครูติดแผนภูมิภาพเป็นเกมลากเส้นต่อจุด  ซ่ึงเป็นภาพววั   ภาพบัว   ภาพถั่ว   สุ่ม

เรียกตัวแทนนักเรียนออกมาลากเส้นต่อจุด ๑ –  ๒๐ 

 

ขั้นส ารวจและค้นหา 

๒.ครูและนักเรียนร่วมกนัตรวจสอบและอภปิรายค าในภาพ  จากนั้นครูติดบัตรค าใต้

ภาพ 

               ววั                                      ถั่ว                                       บัว 

๓.นักเรียนอ่านสะกดค าตามครู   ครูถามนักเรียนว่าประสมด้วยสระอะไร 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

๔.ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนสระอวัตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นครูสาธิตวธีิการ

เขียนที่ถูกต้องและให้นักเรียนทั้งห้องฝึกเขียนลากนิว้สระอวัที่โต๊ะของตนเอง สามคร้ัง 

๕.ครูและนักเรียนร่วมกนัอภปิรายครูติดแถบประโยคลงกระเป๋าผนัง 

-สระอวัประกอบด้วย.... 



-สระอวัเสียง......  (ทดลองให้นักเรียนออกเสียง) 

-ต าแหน่งของสระอวั 

 

๖.ครูให้นักเรียนยกอย่างค าที่ใช้สระอวัแบบไม่มีตัวสะกดเพิม่เติม 

ขั้นขยายความรู้ 

๗.ครูให้นักเรียนหาค าตรงกนัข้าม 

บวก              ลบ 

อ้วน              ผอม 

รวย              จน 

๘.ครูติดบัตรค าและให้นักเรียนสะกดค าว่า  บวก   อ้วน  ตามครู แล้วถามว่าเหมือนและ

ต่างกบัค าชุดแรกอย่างไรบ้าง 

           สระอวัไม่มีตัวสะกด                                                สระอวัมีตัวสะกด 



                   บัว                                                                             บวก 

                  ถั่ว                                                                             อ้วน 

จากนั้นครูค่อยอธิบายสรุปว่าเป็นค าที่ประสมสระอวัแบบมีตัวสะกด เมื่อมีตวัสะกดไม้

หันอากาศจะลดรูป 

๙.ครูติดแถบประโยคให้นักเรียนเขียนเป็นค าใหม่  เช่น   

 ภาพ  สระอวั        ภาพ        =   

ภาพ           สระอวั      ภาพ    = 

 ภาพปลา    สระอวั   ภาพยกัษ์     ไม้เอก    = 

 

หากเขียนถูกต้องจะได้เล่นเกมบันไดงู 



 

ขั้นวดัประเมินผล 

๑๐.ครูติดแผนภูมิภาพ  ให้นักเรียนช่วยกนัหาค าที่ใช้สระอวัจากภาพแล้วเขียนบน

กระดานโดยแยกเป็นแบบมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกด 



 

๑๑.ครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้องและสรุปบทเรียน 

๖.ส่ือการเรียนรู้ 

 

๗การวดัและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 



 

สระโอ 

๑.ครูติดแผนภูมิปริศนาอกัษรไขว้โดยให้นักเรียนช่วยกนัปล่อยสัตว์ออกจากกรง 

 

๒.ครูติดบัตรค าช่ือสัตว์บนกระดานให้นักเรียนอ่านและสะกดค า 

๓.ครูและนักเรียนร่วมกนัอภปิราย 



-ใช้สระอะไร 

-วธีิการเขียนสระโอ   ครูสุ่มนักเรียนมาเขยนบนกระดาน  จากนั้นครูสาธิตการเขียน

สระโอ  แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนบนหลังเพื่อนโดยเร่ิมจากด้านขวาและสลบัมาด้านซ้าย 

-สระโอเสียง... 

-ต าแหน่งของสระโอ 

๔.ครูให้นักเรียนสังเกตว่าท าไมครูจะติดสระโอแยกเป็นสองฝ่ัง (ไม่มีตัวสะกด   มี

ตัวสะกด) 

๕.ครูสุ่มเรียกนักเรียนประมาณ ๕ คน มาถือแผ่นภาพจากน้ันสลบัต าแหน่งการยนืแล้ว

ให้เพือ่นๆทายว่าใครถือภาพอะไร  จากนั้นน าภาพไปติดบนกระดานให้ถูกฝ่ังได้แก่ค า

ว่า  

                         

                                     โซ่ 

                             

                                    โอ่ง     



 

                  โยน 

 

 

   โกรธ  

 

  โลก 

๕.ครูติดตารางแยกส่วนประกอบของค า ให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของค า  จากนั้น

จึงร่วมอภปิรายว่าเมื่อมีตัวสะกดสระโอไม่มีการเปลีย่นแปลง 



 

ค า พยญัชนะต้น เสียงสระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ 

โซ่     

โลก     

 

๖.ครูแจกกระดาน  ปากกาให้นักเรียนหัวแถวแต่ละแถว เพือ่ให้เขียนค าตอบค าที่ใช้สระ

โอให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดหากเขียนเสร็จให้ยกแผ่นป้ายขึน้  กลุ่มไหนเขียน

ถูกต้องจะได้คะแนน ข้อต่อไปส่งแผ่นกระดานต่อเพื่อนคนต่อไป เวยีนท าจนครบ   

เช่น  ........เรียน       กระ........     ส้ม.......     ข้าว........      .........ด ี



 

๗. ครูเปิด POWER  POINT  ให้นักเรียนอ่านข้อความ  ”สิงโตตัวหนึ่งถูกล่ามโซ่ใน

สวนสัตว์ เดก็ ๆ โยนข้าวโพด ส้มโอ ให้มันกนิมันโมโห และโกรธมาก เมื่อปลาโลมาและ

จิงโจ้ รู้ข่าวจึงไปช่วยพามันไปอยู่ที่โล่งหลงัโรงเรียน และเดนิทางกลบัป่า ซ่ึงเป็นที่อยู่

อาศัยของมัน”    มีค าที่ประสมสระโอ  กีค่ า  ค าว่าอะไรบ้าง 

”สิงโตตัวหนึ่งถูกล่ามโซ่ในสวนสัตว์ เดก็ ๆ โยนข้าวโพด ส้มโอ ให้มันกนิมันโมโห และ

โกรธมาก เมื่อโลมาและจิงโจ้ รู้ข่าวจึงไปช่วยพามันไปอยู่ที่โล่งหลงัโรงเรียน และ

เดนิทางกลบัป่า ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของมัน” 

๘.ครูให้นักเรียนช่วยกนัยกตัวอย่างที่ใช้สระโอเพิม่เติม   

๙.ครูติดบัตรค าตามที่ต่างๆของห้องเรียน  เรียกตัวแทนชาย หญิง ไปหยบิบัตรค าที่เป็น

ค าตอบ   

-คุณแม่ขับรถมาส่งฉันที ่ ............ ทุกวนั 

-ผกั ผลไม้ มี......................... ต่อร่างกาย 



-น้องชอบกนิ ....................... ต้ม 

-ป้าของฉัน ...................... ถูกรางวลัที่ ๑ 

๑๐.ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 

 

 

 

 

 

สระโอะ 

๑.ครูเล่านิทาน  โก๊ะเป็นเดก็ชอบวิง่เล่นซุกซนชนของหล่นแตกดงัโพละ ซ่ึงโก๊ะไม่ได้

ตั้งใจจึงพยายามแก้ตัวใหม่ด้วยการอาสาช่วยงานผู้ใหญ่ แต่กพ็ลาดทุกทีจึงมุดหนีไป

ร้องไห้อยู่ใต้โต๊ะ เพราะกลวัจะถูกดุ แต่ความรักความเข้าใจของพ่อกช่็วยให้โก๊ะคลาย

กงัวล ในตอนกลางคนืพ่อของโก๊ะมองท้องฟ้า อุทานว่าโอ๊ะโอ๊ะ เห็นลูกโป่งลอยฟ้า บาง

ลูกแตกดงัโป๊ะ แม่ยิม้ชอบใจ ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะ เปิดเพลงฟัง จังหวะโจ๊ะโจ๊ะ พี่สาวพบัผ้า 

ตั้งใจว่าจะโละ เอาไปบริจาค แม่ชมพีว่่ามีน า้ใจมากโอ้โฮะ โก๊ะร้องว่า อ้าฮ้าเป๊ะโชะ

โป๊ะเชะ เยีย่มยอด กอดพีส่าวที่กล้าโละเส้ือผ้า  แม่บอกให้โก๊ะนอนได้แล้วเอือ้มมือไป

ปิดไฟที่โป๊ะไฟ   

๒.ครูถามค าถามจากนิทาน........  



๓.ครูและนักเรียนร่วมกนัอภปิราย 

-ใช้สระประกอบด้วย ......... 

-วธีิการเขียนสระโอะ   ครูสุ่มนักเรียนมาเขยนบนกระดาน  จากนั้นครูสาธิตการเขียน

สระโอะ  แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนบนอากาศ 

-สระโอเสียง... 

-ต าแหน่งของสระโอะ 

๔.ครูให้นักเรียนท าตารางแยกค า 

๕.นักเรียนท ากจิกรรมจิตรกรน้อย   เพือ่นวาดภาพจากค าที่ครูก าหนดให้เพือ่นทาย 

เช่น ร่ม   มด  ธง   รถ   ครก    นก    ฝน   จากนั้นครูเฉลยติดภาพและบัตรค าให้

นักเรียนสะกดตามครู        

๖.นักเรียนร่วมกนัอภปิรายค าที่ใช้สระโอะมีตัวสะกด 

๗.ครูให้นักเรียนท าตารางแยกค า 



๘.ครูให้นักเรียนเขียนเป็นค าใหม่   แข่งขันเป็นชาย หญิงหากท าถูกจะได้ปาเป้าสะสม

คะแนนเช่น   ป   โอะ   ก  = 

ค   ร    โอะ   บ = 

ล   โอะ    ม     = 

 

๙. ครูซ่อนบัตรค าใต้โต๊ะ ให้นักเรียนน าออกมาติดให้ถูกช่องที่ครูก าหนดซ่ึงมี ๓  

ประเภท  คอื  ไม่ใช่สระโอะสระโอะไม่มีตัวสะกด       สระโอะมีตัวสะกด 

๑๐.นักเรียนเล่นเกมส่งของเป็นกะหล า่ปล ี  แต่ละช้ันมีค าส่ัง  ครูเปิดเพลงสระโอะเมื่อ

เพลงหยุดห่อของอยู่ที่ใครต้องแกะห่อกระดาษและตอบค าถามให้ถูกต้อง 

๑๑.ครูให้นักเรียนท าสมุดเล่มเลก็  สระโอะ 

๑๒.ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 

 



* แผนการสอนจะต้องม ีขั้นน า ทีม่จุีดเน้นอยู่ทีก่ารทบทวนบทเรียนเก่า   หรือการสร้าง

ความสนใจกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน     ขั้นสอน เป็นการอธิบายขยายความรู้   และขั้นสรุป 

เป็นการประเมนิการเรียนรู้ ทั้งนีเ้ป็นการใช้กจิกรรมและส่ือการเรียนรู้มาช่วย  ซ่ึงกจิกรรมทีใ่ช้

อาจเป็นเกมทีส่อดแทรกเนื้อหาความรู้อยู่ในเกม   หรือเกมอกีแบบเป็นการใช้ประกอบการ

แข่งขนัจากการตอบถูกต้องทีส่ าคญัครูต้องรู้จกัเทคนิคการตั้งค าถาม  ให้นักเรียนสังเกตและลง

มามอืคดิท าด้วยตนเอง     

* การเรียนจากของจริง   รูปภาพ      ค า    ประโยค   หรือ   ไม่มตีัวสะกด   มตีัวสะกด 

* เนือ้หาทางภาษาไทยมกีารเปลีย่นแปลงครูต้องศึกษาข้อมูลจากหนังสือ  หรือ

อนิเตอร์เน็ต 

 

ตัวอย่างกจิกรรม 

- ปริศนาค าทาย อะไรเอ่ยเช่น   อะไรเอ่ยมแีต่ลดไม่มเีพิม่     อะไรเอ่ยเกดิขึน้หลงัฝนตก 

- การทายส่ิงของจากการคล าส่ิงของ 

- การใช้รูปภาพ 



 

- นิทาน 

- การใบ้ค า 

- การขายของ 

- การจบัคู่    

 

 



 

- การต่อภาพ

 



 
- การทายเงาภาพ 



- การใช้เพลง 

- การเล่นพรายกระซิบ 

- การส่งของโดยใช้เพลง 

- การทายของหรือภาพทีเ่พือ่นถอื 

- ปริศนาอกัษรภาพ

 
- เกมแขวนคอ 

- บิงโก 

- การหาความแตกต่างของภาพ 



 



- เกมยีสิ่บค าถาม 

- เกมตกปลา            

 
- เกมโดมโิน           

- หาค าตรงกนัข้าม 

- การเรียงอกัษรเป็นค าใหม่ 

- เกมจติรกรน้อย 

- เกมจ่ายตลาด 

- เลอืกค าตามค าส่ัง 

- ส่งชอล์กต่อเขยีนค า 

- การท างานกลุ่มช่วยกนัคดิค า 



- การท าหนังสือเล่มจิ๋ว

 

 

 

-เล่นบันไดงู    ทอยลกูเต๋า     เปิดป้ายคะแนน   ปาเป้า     OX 

 



ปัญหาการอ่านไม่ออกของนกัเรียน จะส่งผลต่อการเขียนและความเขา้ใจเชิงภาษา ทั้งดา้น

ไวยากรณ์และค าศพัทต่์างๆ ซ่ึงสาเหตุท่ีนกัเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องเน่ืองจาก 

1. จ ารูปพยญัชนะและสระไม่ได ้

2. จ าเสียงสระไม่ได ้

3. แจกลูกสะกดค าไม่ได ้

4. แปลเสียงค าท่ีมีตวัสะกดไม่ได ้

พฤติกรรมท่ีแสดงว่าเดก็บกพร่องดา้นการอ่าน  

1. จ าตวัอกัษรไม่ได ้

2. จ าตวัอกัษรไดบ้า้งแต่อ่านเป็นค าไม่ได ้

3. อ่านชา้ มีความยากล าบากในการอ่าน 

4. อ่านผดิค า อ่านในประโยคผดิต าแหน่ง 

5. อ่านขา้มค า อ่านเพิ่มค า ลดพยญัชนะในค าอ่านฉีกค า 

6. อ่านค าสลบัตวัอกัษรหรือสลบัตวั 

7. อ่านเดาค าจากตวัอกัษรบางค าท่ีมีอยูใ่นค า 

8. อ่านเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 

9. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้

10. เล่าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้

11. บอกใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้



การสอนอ่านเป็นค า 

 การสอนอ่านเป็นค า คือใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงเป็นค าๆ ไป เรียนรู้ดว้ยการจ า โดยฟัง

เสียงอ่านของครู แต่ผูเ้รียนอาจไม่สามารถบอกไดว้่าค  าเหล่านั้นประกอบดว้ยพยญัชนะตน้อะไร 

สระอะไร ตวัสะกดอะไร การสอนเป็นค าควรสอนคู่กบัความหมายของค า เช่น การดูของจริง 

รูปภาพ ท ากริยาท่าทาง หรือการใชส่ื้อการเรียนรู้ จะช่วยใหผู้เ้รียนอ่านค าไดดี้ข้ึน 

การสอนอ่านแบบแจกลูก 

การแจกลูก คือ การออกเสียงค าท่ีประสมเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด โดยมีเสียง

พยญัชนะตน้เป็นเสียงหลกั แลว้เปล่ียนเป็นสระหรือเปล่ียนเสียงตวัสะกดไปทีละมาตรา หรือ

การออกเสียงค าท่ีประสมดว้ยพยญัชนะ สระ ตวัสะกด วรรณยกุต ์โดยมีเสียงสระเป็นหลกัการ

สอนแบบแจกลูก เป็นเพียงวิธีหน่ึงของการสอนอ่านค า ซ่ึงค าท่ีแจกลูกควรเป็นค าท่ีมีความหมาย  

ตะ ตา ติ ตี 

ยงุ ยาง  ยงิ  แยง 

กดั มดั ซดั ตดั 

หาย หาด หาบ หาร 

การสอนอ่านแบบสะกดค า 

 การสะกดค าหมายถึง การออกเสียงตามพยญัชนะและสระท่ีประสมกนัเป็นค า เป็นวิธี

สอนแบบดัง่เดิมของไทยโดยมีแนวทางการสอนดงัน้ี 

- แยกตวัอ่านทีละขั้นตอน เช่น มาก สะกดว่า มอ อา มา – มา กอ มาก 

- ใชว้ิธีผสมพยญัชนะและสระใหเ้สร็จในตวัแลว้จึงประสมตวัสะกด เช่น มาก สะกดวา่ 

มอ อา กอ = มาก 



- ใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการจ าแนกค าใหย้ดึเสียงสระและตวัสะกด ออกเสียงท่ีประสมเสร็จ

แลว้และแจกพยญัชนะตน้ เลือกค าท่ีมีความหมายมาฝึก 



 



ขอ้ดีของการสอนแบบสะกดค า  

1. ท าใหก้ารอ่านกบัการเขียนสัมพนัธ์กนั 

2. ท าใหผู้เ้รียนไดห้ลกัเกณฑใ์นการอ่านค า สามารถสะกดค าไทยไดเ้อง 

3. เหมาะสมกบัลกัษณะภาษาไทย 

ขอ้จ ากดัของการสอนแบบสะกดค า 

1. การสอนแบบสะกดค า นกัเรียนจะตอ้งฝึกอ่านและจ าพยญัชนะ สระ ไดค้รบทุกตวั จะท า

ใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย  

2. การสอนแบบสะกดค า จะท าใหน้กัเรียนอ่านไดแ้ต่จะไม่เขา้ใจความหมายของค าศพัท ์ 

เพราะเป็นการอ่านออกเท่านั้น 

 

การสอนซ่อมเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานและแบบฝึกหัด 

- ระยะแรกท าพร้อมกนั เพือ่ให้คุ้นชิน และครูสามารถยกตัวอย่าง อธิบายเพิม่ได้ 



 



 



การวดัและประเมินผล 

1.การสอบย่อย 

2.การสอบประจ าภาค 

ตัวอย่าง 

ก.เขียนเคร่ืองหมาย  X ทับตัวอกัษรที่ถูกต้อง 

๑.สระในข้อใดเป็นสระเสียงส้ัน 

ก.สระอู 

ข.สระอวั 

ค.สระเอะ 

๒.ข้อใดประสมด้วยสระเอยี และไม่มตีวัสะกด 

ก.เพลยี 

ข.เลย 

ค.เสียง 

๓.ข้อใดใช้สระ ไ_   ได้ถูกต้อง 

ก.จิตไจ 

ข.รักไคร่ 

ค.ล าไย 



๔.ค าในข้อใดใช้สระแอะ และมีตัวสะกด 

ก.แผลบ็ 

ข.เกบ็ 

ค.แพะ 

๕.ค าว่า  “ร้ัว”   ใช้สระเหมือนค าใด 

ก.หลกั 

ข.มวย 

ค.รุ้ง 

๖.”นักมวยนวดน า้มันก่อนขึน้ชกที่ข้างร้ัว”  ประโยคนีม้ีสระอวั กีค่ า 

ก.   ๒   ค า 

ข.   ๓   ค า 

ค.    ๔   ค า 

ข.บอกเสียงสระของค าต่อไปนี ้

๑.ปืน    เสียงสระ   ................................... 

๒.นั่ง     เสียงสระ  ................................... 

ค. เติมสระ  พยญัชนะต้น   หรือตัวสะกด 

             ลูกแม.......         ท่งนา 



 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                     รหสัวชิา................................ เร่ือง

สระ   ััว   จ านวน   ๑  ช่ัวโมง 

 ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๑                                         ภาคต้น 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและ

พลงัของภาษา ภูมปัิญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 

๒.แนวคดิหลกั 

สระ _ััว มเีสียงยาว เมือ่น าพยญัชนะต้นมาประสมจะได้ค าทีม่คีวามหมาย 

๓.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมือ่เรียนจบบทเรียนนี ้นักเรียนสามารถ 

๑. เขยีนสระ_ััว ได้ถูกต้อง 



๒. บอกคุณสมบัติของสระ_ััว ได้ถูกต้อง 

๓. เขยีนค าประสมสระ_ััว ได้ถูกต้อง 

๔. สะกดและอ่านค าประสมสระ_ััว ได้ถูกต้อง  

๕. ท าแบบฝึกหัดสระ ััว ได้ถูกต้อง 

๔.สาระการเรียนรู้ 

สระ_ััว มเีสียงยาว เขยีน _ัั ไว้ข้างบน และ ว ไว้ข้างหลงัพยญัชนะต้น เมือ่มตีัวสะกด _ัั จะ

ลดรูปหายไป 

นิทานเร่ืองแหวนเพือ่นรักตอนที ่๑ 

 เจ้าตะเกยีงคู่ออกตามหาเพือ่น ๆ มาอยู่บ้านร้าง และได้พรจากนางฟ้าว่า ถ้าพาเพือ่นมา

คร้ังละ ๒ คน จะกลายเป็นนกน้ัน วันหน่ึงเจ้านกบาดเจบ็ พอดแีหวนเดนิผ่านมาจงึช่วยชีวติเจ้า

นกไว้ทนัเวลา นางฟ้าประทบัใจในความด ีจงึเสกให้เจ้าแหวนคอยติดตามเจ้านกน้อยเพือ่

คุ้มครองตลอดไป 

รูปภาพจากกจิกรรมที ่๓ 

รูปบัว ถัว่ หัว ววั 

นิทานเร่ืองแหวนเพือ่นรักตอนที ่๒ 

   หลงัจากทีน่กและแหวนไปด้วยกนัตลอด แหวนกม็คีวามรัก และซ่ือสัตย์ให้กบันก

เร่ือยมา อยู่มาวันหน่ึงนกรู้สึกเบื่อแหวน และอยากมเีพือ่นมาก ๆ จงึชวนลงิและงูมาอยู่ด้วย 

นางฟ้าได้รู้จงึเสกให้เจ้านกหายไปทุกคร้ังทีเ่จอเพือ่นคร้ังละ ๒ คน ส่วนเจ้าแหวนผู้ซ่ือสัตย์กใ็ห้

คงอยู่และมเีพือ่นไปด้วยกนั ได้ทั้งเดนิหน้าและตามหลงั นับแต่น้ันมาชาวบ้านมกัจะมองเห็นเจ้า

นกน้อยกบัแหวนตามหาเพือ่นคร้ังละ ๑ คน หรือบางคร้ังกเ็ห็นเจ้าแหวนควงแขนเพือ่น ๒ คน 



แต่ทุกคนต่างสรรเสริญในความเป็นเพือ่นที่ดขีองเจ้าแหวนตลอดไป 

ค าจากกจิกรรมที ่๘ 

ตัว กลวั มัว ทัว่ ร้ัว ขวด ช่วย กล้วย ดวง บวก 

๕.กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑.ครูเล่านิทานเร่ือง “แหวนเพือ่นรัก” ตอนที ่๑ ให้นักเรียนฟัง จากน้ันครูเลอืกตัวแทนนักเรียน ๑ 

คนออกมาเขยีนสัญลกัษณ์แทนรูปภาพสุดท้ายในนิทาน แล้วครูติดบัตรค า สระ_ััว บนกระดาน 

ขั้นสอน 

๒. ครูอธิบายวิธีเขยีนสระ_ััว จากแผนภูมิ และสาธิตวธีิเขยีน แล้วให้นักเรียนฝึกเขยีนโดยใช้นิว้

เขยีนบนโต๊ะ 

๓. ครูติดรูปภาพบนกระดานคร้ังละ ๑ ภาพ แล้วเลอืกตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ ๑ คน เขียนค าจาก

ภาพบนกระดาน จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้นักเรียนสะกด

และอ่านตามครู 

๔. ครูให้นักเรียนออกเสียงค าในกจิกรรมที ่๓ ค าละ ๒ คร้ัง จากน้ันถามนักเรียนว่าค าที่ใช้

สระ_ััว มเีสียงส้ันหรือยาว (ยาว) ครูติดแถบประโยค มเีสียงยาว บนกระดานให้นักเรียนอ่าน

พร้อมกนั 

๕. ครูติดบัตรค า _ััว จ านวน ๘ ใบ บนกระดานซ่ึงเจาะช่องว่างตรงพยญัชนะต้นไว้ แล้วครู

เลอืกตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ ๒ คน มาเขยีนพยญัชนะต้น โดยอาจเติมวรรณยุกต์ด้วยกไ็ด้ 

เพือ่ให้เกดิค าทีม่คีวามหมาย จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้

นักเรียนสะกดและอ่านค าพร้อมกนั 



๖. ครูให้นักเรียนสังเกตค าจากกจิกรรมที ่๕ อกีคร้ัง แล้วถามนักเรียนว่าสระ _ััว เขยีนไว้ทีใ่ด 

จากน้ันครูติดแถบประโยคบนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมกนั เขยีน_ััว ไว้ข้างบนและเขยีน 

ว ไว้ข้างหลงัพยญัชนะต้น 

๗. ครูเล่านิทานเร่ือง “แหวนเพือ่นรัก” ตอนที ่๒ ให้นักเรียนฟัง จากน้ันครูเลอืกตัวแทนนักเรียน

เขยีนค าจากภาพ แล้วให้นักเรียนสังเกตค าว่ามลีกัษณะอย่างไร จากน้ันครูสรุปและติดแถบ

ประโยคบนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมกนัเมือ่มตีัวสะกด _ััว จะลดรูปหายไป 

๘. ครูแจกบัตรค าให้ตัวแทนน ามาติดในบ้าน ๒ หลงั เป็นบ้านมตีัวสะกด ๑ หลงั ไม่มตีัวสะกด ๑ 

หลงั จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้นักเรียนสะกดและอ่านพร้อม

กนั 

๙. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น พร้อมอปุกรณ์ ให้นักเรียนวาดรูปค าทีใ่ช้สระ _ััว 

และตกแต่งกระดาษให้สวยงามภายในเวลาทีก่ าหนด จากน้ันครูติดผลงานของกลุ่มแต่ละกลุ่มบน

กระดาน แล้วให้กลุ่มส่งตัวแทนน าเสนออธิบายภาพน้ันทลีะกลุ่ม 

ขั้นสรุป 

๑๐. ครูและนักเรียนช่วยกนัอภปิรายสรุปเร่ืองสระ _ััว จากแถบประโยค 

๑๑. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเร่ืองสระ_ััว ในสมุดวชิาการของโรงเรียน 

๖.ส่ือการเรียนรู้ 

 บัตรค าและแถบประโยค 

     บ้าน ๒ หลงั 

   แผนภูมกิารเขยีนสระ _ััว 

  รูปภาพ นก แหวน นางฟ้า ลงิ งู 



  กระดาษ สีเมจกิ กาว นิตยสาร 

๗.การวดัและประเมนิผล 

๑.ความสนใจ และตั้งใจเรียน 

 ๒.การตอบค าถาม 

๓.ความร่วมมือท ากจิกรรมต่างๆ 

๔.ความถูกต้องในการท าแบบฝึกหัด 

๕.การอ่านสะกดค า 

๖.ผลงานนักเรียน 

๗.ทกัษะการท างานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 
บันทกึหลงัสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           รหัสวชิา................................ 
เร่ือง...........................                                         จ านวน   ๒  ช่ัวโมง 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๑                                                              ภาคต้น 
ผลการจดัการเรียนการสอน 
 ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอปุสรรค 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
แนวทางในการแก้ไข 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................................... 
(...................................................................) 

                                                                                                                           อาจารย์ผู้สอน 



 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           รหัสวชิา................................ 

เร่ืองสระ                                                                                            จ านวน   ๑  ช่ัวโมง 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๑                                                              ภาคต้น 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและ

พลงัของภาษา ภูมปัิญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 

๒.แนวคดิหลกั 

สระโ_   มเีสียงยาว เมือ่น าพยญัชนะต้นมาประสมจะได้ค าทีม่คีวามหมาย 

๓.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมือ่เรียนจบบทเรียนนี ้นักเรียนสามารถ 

๑. เขยีนค าประสมสระโ_ จากปริศนาค าทายได้ถูกต้อง 



๒. เขยีนสระโ_ ได้ถูกต้อง 

๓. บอกคุณสมบัติของสระโ_ ได้ถูกต้อง 

๔. เขยีนสะกดค าประสมสระโ_ ได้ถูกต้อง 

๕. อ่านค าประสมสระโ_ ได้ถูกต้อง 

๔.สาระการเรียนรู้ 

สระโ_ มเีสียงยาว เขยีนไว้ข้างหน้าพยญัชนะต้น ค าทีใ่ช้สระโ_ มตีัวสะกดได้ 

นิทานจากกจิกรรมที ่๙ 

   สิงโตตัวหน่ึงถูกล่ามโซ่ในสวนสัตว์ เดก็ ๆ โยนข้าวโพด ส้มโอ ให้มนักนิมันโมโห และโกรธมาก 

เมือ่ปลาโลมาและจงิโจ้ รู้ข่าวจงึไปช่วยพามนัไปอยู่ทีโ่ล่งหลงัโรงเรียน และเดนิทางกลบัป่า ซ่ึง

เป็นทีอ่ยู่อาศัยของมนั 

๕.กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูให้นักเรียนทายปริศนาค าทาย และครูจะเฉลยค าตอบโดยการติดภาพบนกระดาน แล้วเลอืก

ตัวแทนนักเรียนออกมาเขยีนค าจากภาพบนกระดาน จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบ

ความถูกต้อง แล้วครูถามนักเรียนว่าทั้ง ๓ ค านีม้ส่ิีงใดเหมอืนกนั (สระโ_) จากน้ันครูติดบัตรค า

สระโ_ บนกระดาน ปริศนาค าทายมดีงันี้ 

  ก. สัตว์อะไรเอ่ย มกีระเป๋าหน้าทอง ใคร ใคร ชอบมอง มนัชอบกระโดดไปมา (จงิโจ้) 

  ข. สัตว์อะไรเอ่ย มตี าแหน่งใหญ่ เจ้าป่าน่ันไง ดุร้าย กนิเนื้อ (สิงโต) 

  ค. ผลไม้อะไรเอ่ย เปลอืกสีเขยีว เมด็เลก็นิดเดยีว เนือ้สวยสีแดง (แตงโม) 



๒. ครูอธิบายวิธีเขยีนสระโ_ จากแผนภูมิการเขยีนสระโ_ และสาธิตวธีิเขยีน แล้วให้นักเรียนฝึก

เขยีนโดยใช้นิ้วเขยีนในอากาศ 

๓. ครูให้นักเรียนสังเกตค าทีป่ระสมสระโ_ จากกจิกรรมที ่๑ แล้วให้นักเรียนออกเสียงค าทั้ง ๓ ค า 

ค าละ ๒ คร้ัง และให้บอกว่าสระโ_ มเีสียงอย่างไร (ยาว) ครูติดแถบประโยคบนกระดานให้

นักเรียนอ่านพร้อมกนั มเีสียงยาว 

๔. ครูให้นักเรียนสังเกตค าจากกจิกรรมที ่๑ อกีคร้ัง แล้วถามว่าสระโ_ เขยีนไว้ทีใ่ด จากน้ันครูติด

แถบประโยคเขยีนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น บนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมกนั 

๕. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น ให้สมาชิกช่วยกนัเขยีนค าประสมสระโ_ ไม่มี

ตัวสะกด ให้ได้มากทีสุ่ดในเวลาทีก่ าหนด จากน้ันครูตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนนกลุ่ม 

๖. ครูแจกบัตรค าให้นักเรียนคนละใบโดนการสุ่มจบัไม้เรียกช่ือ ให้ออกมาหน้าช้ันเข้าแถวหน้า

กระดาน หันหน้าเข้าหาเพือ่น ชูบัตรค าให้เพือ่นในห้องสะกดและอ่านพร้อมกนั แล้วครูติด

ประโยคไม่สมบูรณ์บนกระดาน ๖ ประโยค ให้นักเรียนทีถ่ือบัตรค าน้ัน ๆ ไปเติมประโยคให้

สมบูรณ์แล้วให้นักเรียนอ่านประโยคพร้อมกนั 

๗. ครูติดบัตรค าจากกจิกรรมที ่๗ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนสังเกตว่า ค าเหล่านีแ้ตกต่างจาก

ค าในกจิกรรมที ่๑ อย่างไร จากน้ัน ครูติดแถบประโยคมตีัวสะกดได้ บนกระดานให้นักเรียนอ่าน

พร้อมกนั 

๘. ครูแจกนิทานกลุ่มละ ๑ เร่ือง ให้สมาชิกช่วยกนัวงกลมล้อมรอบค าทีใ่ช้สระโ_ แล้วส่งตัวแทน

ออกมาเขยีนค าบนกระดาน จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้อง 

๙. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น ให้สมาชิกช่วยกนัวงกลมล้อรอบค าทีใ่ช้สระโ_ 

จากน้ันครูน าผลงานของแต่ละกลุ่มติดบนกระดาน ครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูก

ต้องและสรุปเร่ืองสระโ_ อกีคร้ัง 



๑๐. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในสมุดวิชาการของโรงเรียน 

๖.ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

- บัตรค าและแถบประโยค 

- รูปภาพ 

-กระดาษ 

- แผนภูมกิารเขยีนสระโ_ 

๗.การวดัและประเมนิผล 

๑.ความสนใจ และตั้งใจเรียน 

 ๒.การตอบค าถาม 

๓.การสรุปบทเรียน 

๔.ความถูกต้องในการท าแบบฝึกหัด 

๕.ความร่วมมือท ากจิกรรมต่างๆ 

๖.ผลงานนักเรียน 

๗.ทกัษะการท างานกลุ่ม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           รหัสวชิา

................................ 

เร่ืองสระ โอะ                                                                                     จ านวน   ๑  ช่ัวโมง 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๑                                                              ภาคต้น 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและ

พลงัของภาษา ภูมปัิญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 

๒.แนวคดิหลกั 

สระโ_ะมเีสียงส้ัน เมือ่น าพยญัชนะมาประสมจะได้ค าทีม่คีวามหมายเมือ่มตีัวสะกดสะโ_ะ จะ

ลดรูปหายไป 

๓.จุดประสงค์การเรียนรู้ 



เมือ่เรียนจบบทเรียนนี ้นักเรียนสามารถ 

๑. เขยีนสระโ_ะ ได้ถูกต้อง 

๒. ออกเสียงสระโ_ะ ได้ถูกต้อง 

๓. บอกคุณสมบัติของสระโ_ะ ได้ถูกต้อง 

๔. เขยีนและสะกดค าประสมค าสระโ_ะ ไม่มตีัวสะกดและมตีัวสะกดได้ถูกต้อง 

๕. กระจายค าประสมสระโ_ะ ได้ถูกต้อง 

๖. ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 

๔.สาระการเรียนรู้ 

สระโ_ะ มเีสียงส้ัน เขยีนพยญัชนะต้นไว้ตรงกลางระหว่างโ_ และ _ะ เมือ่มตีัวสะกดสระโ_ะ จะ

ลดรูปหายไป 

นิทานเร่ือง ช่ืออะไรดนีะ ตอนที ่๑ 

  ณ เมอืงชลนคร มเีจ้าชายผู้ปกครองเมอืงช่ือเจ้าชายปรเมษฐ มมีเหสี ช่ือ เจ้าหญงิ กรกช เจ้าชาย

คดิว่าควรมอีงครักษ์คอยดูแล จงึเลอืกทหาร ๓ คนมาเป็นองครักษ์ คนแรกมีรูปร่างสามารถออก

เสียงได้นานมาก พระองค์จงึให้ทหารคนนีเ้ดนิน าหน้าเวลาทีจ่ะไปไหนมาไหน ส่วนอกีสองคน

เป็นฝาแฝด กส็ามารถไปไหนมาไหนด้วยกนัไม่ห่าง และมเีสียงแหลมเลก็พดูแต่ค าส้ัน ๆ ไม่พดู

มาก พระองค์จงึให้ทั้งสองคอยดูแลด้านหลงัของพระองค์ และมกัจะมอีงครักษ์ทั้งสามเสดจ็ตาม

ไปด้วยทุกแห่งเสมอ 

นิทานเร่ือง ช่ืออะไรดนีะ ตอนที ่๒ 

  อยู่ต่อมาเจ้าชายปรเมษฐ สงสัยว่า ท าไมเจ้าหญงิกรกช จงึยังไม่ตั้งครรภ์เสียท ีจงึได้ปรึกษากบั

องครักษ์ทั้งสาม ขณะน้ันเองเจ้าหญงิกรกชได้มาเข้าเฝ้าเจ้าชาย องครักษ์ทั้งสามจงึทูลลาเจ้าชาย



และเจ้าหญงิให้อยู่กนัเพยีงสองพระองค์โดยไม่ต้องมีองครักษ์  เจ้าหญงิกรกชได้ทูลเจ้าชายว่า

ก าลงัจะให้ก าเนิดรัชทายาทแล้ว เจ้าชายปรเมษฐดใีจมากตะโกนว่า “ไชโยเราก าลงัจะมีลกู เอ... 

แล้วเราจะตั้งช่ือลูกว่าอะไรดีนะ” เจ้าหญงิกรกชพดูว่า “ตามประเพณลีกูของกษัตริย์จะได้ช่ือจาก

พระบิดา และพระมารดา โดยน าพยญัชนะตัวแรกของพระบิดาและพระมารดามารวมกนั” 

เจ้าชายปรเมษฐคดิแล้วพดูว่า “จริงสิแล้วลูกเราจะช่ืออะไรดีนะ” 

  นักเรียนลองช่วยกนัตั้งช่ือรัชทายาทคนใหม่ทีก่ าลงัจะเกดิกนัดกีว่า 

๕.กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูเล่านิทาน (มฉีากและตัวละครเป็นโรงละครเลก็ ๆ )เร่ือง “ช่ืออะไรดนีะ” ตอนที ่๑ ให้

นักเรียนฟัง จากน้ันครูถามนักเรียนว่า องครักษ์ของเจ้าชายปรเมษฐมลีกัษณะอย่างไรบ้าง โดย

ครูให้นักเรียนดูภาพขณะทีเ่จ้าชายก าลงัเดนิออกมาจากพระราชวังและมอีงครักษ์คอยคุ้มกนั 

จากน้ันครูถามนักเรียนว่าสัญลกัษณ์บนเส้ือขององครักษ์ทั้งสาม คล้ายกบัสระอะไรในภาษาไทย 

(สระโ_ และ _ะ) รวมกนัเรียว่า สระอะไร (สระโ_ะ) ครูติดป้าย ค าสระโ_ะ บนกระดาน 

๒. ครูแสดงแผนภูมกิารเขียนสระโ_ะ ให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วให้นักเรียนลากมือในอากาศ

เป็นสระโ_ะ พร้อมกนั จากน้ันครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขยีนสระโ_ะ ในบัตรสระทีฉ่ลเุป็น

ตัวสะโ_ะ บนกระดาน 

๓. ครูให้นักเรียนสังเกตว่าสระโ_ะ ประกอบด้วยสระอะไรบ้าง (โ_ และ _ะ) เมือ่รวมกนัแล้วเสียง

จะเป็นอย่างไร (เสียงส้ัน) ครูติดแถบประโยค มเีสียงส้ัน บนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมกนั 

๔. ครูน าภาพห้อง ๆ หน่ึงทีม่โีต๊ะ และโป๊ไฟ ซ่ึงจะปิดด้วยกระดาษจ านวน ๓ แผ่น โดยกระดาษ

แต่ละแผ่นจะมโีจทย์คณติศาสตร์การบวกดงันี้ 

  ก. ๒ + ๒ + ๖  =   

  ข. ๓ + ๕ + ๗  =   



  ค. ๔ + ๑ + ๙   =  

  จากน้ันครูให้นักเรียนช่วยกนัคดิหาผลลพัธ์ของโจทย์ ทั้งสามดงักล่าว หากนักเรียนคนใด

สามารถค าตอบได้ให้นักเรียนคนน้ันออกมาเปิดกระดาษทีปิ่ดภาพไว้ ท าเช่นนีจ้นกระทั่งภาพ

ปรากฏสมบูรณ์ จากน้ันครูถามนักเรียนว่า ในห้องนีม้ีอะไรอยู่บ้าง (โต๊ะ ๑ ตัว โป๊ะ ๑ ดวง บน

โต๊ะ) แล้วครูถามนักเรียนว่า ค าว่าโต๊ะ และ โป๊ะ มเีสียงสระอะไรเหมอืนกนั (สระโ_ะ) จากน้ันให้

ตัวแทนนักเรียนออกมาเขยีนค าทั้งสองบนกระดาน แล้วให้นักเรียนสะกดและอ่านพร้อมกนั 

๕. ครูถามนักเรียนว่า ค าว่า โต๊ะ และ โป๊ะ น้ัน พยญัชนะต้นอยู่ทีใ่ดของค า (ระหว่าง สระ โ_ และ

สระ _ะ) ครูติดแถบประโยคบนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมกนั พยญัชนะต้นอยู่ระหว่าง 

สระโ_ และสระ _ะ) 

๖. ครูเล่านิทานเร่ือง “ช่ืออะไรดีนะ” ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนฟัง จากน้ันครูให้นักเรียนช่วยกนัตั้ง

ช่ือลูกของเจ้าชายปรเมษฐ และเจ้าหญงิกรกช โดยน าพยญัชนะตัวแรกของช่ือเจ้าชาย คอื ป ปลา 

และพยญัชนะตนของช่ือเจ้าหญงิ คอื ก ไก่ มารวมกนั จะได้ค าว่า ปก ครูให้นักเรียนสะกดค าทีไ่ด้

พร้อมกนั จากน้ันให้นักเรียนสังเกตว่าเวลาสะกดค าเราจะต้องออกเสียงสระอะไรด้วย (สระโ_ะ) 

โดยให้นักเรียนสะกดดงันี ้“ปอ โอะ กอ ปก) 

๗. ครูชูดาบเขยีนกระจายค าว่า ปก เป็น ป โ_ะ ก จากน้ันครูให้นักเรียนสะกดค าที่อยู่ในดาบ 

พร้อมกนั โดยครูเลือ่นภาพให้ส้ันลง จนเหลอื ป กบั ก แล้วอธิบายว่า เมือ่เจ้าชายปรเมษฐอยู่กบั

เจ้าหญงิกรกชตามล าพงัองครักษ์ทั้งสามต้องหลบหาย หรืออยู่ห่าง ๆ ออกไป จากน้ัน ครูชูดาบ

เล่นอืน่ ๆ ทีม่กีารกระจายค าดงันี้ 

  ก. กร โ_ะ น       ข. น โ_ะ ก                 ค. พ โ_ะ บ 

แล้วให้นักเรียนสะกดค าดงักล่าวพร้อมกนั จากน้ันครูติดแถบประโยคบนกระดานให้นักเรียน

อ่านพร้อมกนั เมือ่มตีัวสะกดสระโ_ะ จะลดรูปหายไป 



๘. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ จากน้ันครูน าบัตรพยญัชนะ ซ่ึงมพียญัชนะ

ดงัต่อไปนี ้ก ข ง ด น บ ม ค ไปติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนแต่ละฝ่าย ส่งตัวแทนออกมาฝ่าย

ละ ๕ คน จากน้ันครูให้นักเรียนแต่ละฝ่าย ผลดักนัออกมาเขยีนค าจากการเลอืกพยญัชนะทีอ่ยู่

บนกระดาน มาสร้างค าทีป่ระสมสระโ_ะ และมตีัวสะกด ภายในเวลาทีก่ าหนด 

๙. ครูและนักเรียนช่วยกนัตรวจแก้ไขค าต่าง ๆ ในกจิกรรมที ่๘ แล้วสะกดและอ่านพร้อมกนั และ

กระจายค าบางค าลงในตารางกระจายค าบนกระดาน 

๑๐. ให้นักเรียนสรุปเร่ืองสระโ_ะ พร้อมกนั โดยดูจากแถบประโยคบนกระดาน 

๑๑. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเร่ืองสระโ_ะ ในสมุดวชิาการของโรงเรียน 

๖.ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

-บัตรค า และแถบประโยค 

- โรงละคร และตัวละคร 

- แผนภูมกิารเขยีนสระโ_ะ 

- ตารางกระจายค า 

๗.การวดัและประเมนิผล 

๑.ความสนใจ และตั้งใจเรียน 

 ๒.การตอบค าถาม 

๓.การสรุปบทเรียน 

๔.ความถูกต้องในการท าแบบฝึกหัด 

๕.ความร่วมมือท ากจิกรรมต่างๆ 



๖.ผลงานนักเรียน 

 

 

 

 


