
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแนะนําตนเอง        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๓.๑ ป. ๑/๔  พูด สื่อสารไดตามวัตถุประสงค  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถพูดแนะนําตนเองได 

๒. นักเรียนสามารถบอกช่ือครูประจําช้ันได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด  
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูแนะนําตัวเอง บอกช่ือครู ๒-๓ ครั้ง ใหนักเรียนพูดตาม 

๒. ครูกลาวตอนรับนักเรียน ถามช่ือนักเรียน เปนรายบุคคล โดยใหรองเพลง “ช่ือของเธอ”  

เพลงชื่อของเธอ 

   ช่ือของเธอฉันไมรูจัก  ครูถามทักนักเรียนเขาใหม 

   ช่ือของเธอฉันจําไมได  ช่ืออะไรขอใหบอกมา 

  (ครูช้ีไปที่ นักเรียนคนหน่ึง นักเรียนบอกเฉพาะช่ือของตนเอง) หรือใชวิธีการอื่นๆ  

๓. สนทนาเกี่ยวกับการมาโรงเรียนของนักเรียน  

๔. บอกช่ือ ช้ัน ครูประจําช้ัน โรงเรียน  

๕. ครูพานักเรียนสํารวจโรงเรียน หองปฏิบัติการตางๆ สนทนาซักถามและแนะนําวิธีการใช 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. เพลง ช่ือของเธอ  

๒. สถานที่ตางๆ ในบริเวณโรงเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  หองเรียนของฉัน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๓.๑ ป. ๑/๑  ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกประโยชนของการมาเรียนได 

๒. นักเรียนสํารวจและบอกสิ่งของในหองเรียนได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด  
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
 

 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนช่ือครูประจําช้ัน และช่ือโรงเรียน 

๒. สนทนาเกี่ยวกับประโยชนของการมาโรงเรียน 

๓. นักเรียนสํารวจหองเรียนและบอกช่ือสิ่งที่มีในหองเรียน เชน โตะครู กระดาน หนังสือ แจกันดอกไม 

เกาอี้ ฯลฯ 

๔. วาดภาพระบายสี สิ่งของในหองเรียนคนละ ๑ อยาง  

๕. ครูสอนวิธีการจับดินสอ และทาน่ังในการเขียนที่ถูกตอง 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หองเรียน 

๒. สิ่งของในหองเรียน 

๓. อุปกรณสําหรับวาดภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ใบงาน การวาดภาพ 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การปฏิบัติตามคําสั่ง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การฟง การดูอยางต้ังใจ และรูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องที่ฟงและดู สามารถนําสิ่งที่ฟง 

และดูถายทอดโดยการพูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปนอยางดี 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๓.๑ ป. ๑/๑  ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม 

 ท ๓.๑ ป. ๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกตําแหนงสิ่งของตางๆ ได 

๒. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด  
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การปฏิบัติตามคําสั่งและพูดแสดงความคิดเห็น 



 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูกลาวทักทายนักเรียน และหาอาสาสมัคร ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ออกมายืนหนาช้ัน และ

ซักถาม  

- ใครเปนผูหญิง 

- ใครเปนผูชาย 

- ผูหญิงแตงกายอยางไร 

- ผูชายแตงการอยางไร 

- นักเรียนเปนผูหญิงหรือผูชาย (ครูใหนักเรียนตอบทีละคน)  

๒. วาดภาพระบายสีเด็กหญิง หรือ เด็กชาย ภาพใดภาพหน่ึงโดยครูแจกบัตรช่ือให นักเรียนทุกคน 

๓. นักเรียนบอกตําแหนง ของสิ่งตางๆ ในหองเรียน (บน – ลาง, ซาย – ขวา, หนา – หลัง, ใกล – ไกล) 

๔. ปฏิบัติตามคําสั่งของคร ู

- ชูมือซาย 

- บอกช่ือเพื่อนที่น่ังดานซายมือของนักเรียน 

- ชูมือขวา  

- บอกช่ือเพื่อนที่น่ังดานขวามือของนักเรียน 

- วาดมือซายลงบนกระดาษใชมือขวา เขียนรูปมือซายโดยลากดินสอไปตามรองน้ิว 

- วาดมือขาวลงบนกระดาษใชมือซาย เขียนรูปมือขวาโดยลากดินสอไปตามรองน้ิว 

- ชวยกันนับน้ิวทีละขาง เรียกช่ือน้ิวใหถูกตอง 

๕. ชวยกันบอกคําตรงขามกับคําที่ครูบอก เชน 

   คร ู    นักเรียน 

   เด็กหญิง   เด็กชาย 

   มือซาย    มือขวา 

  ขางหนา    ขางหลัง 

  ขางบน    ขางลาง 

๖. สนทนาเกี ่ยวกับภาพและระบายสีภาพในแบบฝก เตร ียมความพรอมที ่ ๑ จากแบบฝกหัด

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑  

๗. ฝกลากเสนตรงจากบนลงลางและจากลางข้ึนบนโดยใหนักเรียนลากน้ิวตามครูในอากาศ ๓ – ๔ ครั้ง 

แลวจึงใหลากเสนตามลูกศรในแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๑ จากแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. สิ่งของในหองเรียน 

๒. แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑ 

๓. อุปกรณสําหรับวาดภาพ 

 



การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  เสียงรองของสัตว       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การฟง การดูอยางต้ังใจ และรูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องที่ฟงและดู สามารถนําสิ่งที่ฟง 

และดูถายทอดโดยการพูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปนอยางดี 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๓.๑ ป. ๑/๒  ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟง และดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง 

 ท ๓.๑ ป. ๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกเสียงรองของสัตวได 

๒. นักเรียนทําเสียงรองของสัตวได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด  
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- เสียงรองของสัตวตางๆ  



 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูอานคําคลองจอง  ไก ใหนักเรียนพูดตาม  

 ก.เอย ก. ไก เสียงใสปลุกเรา  

 ก.ไกต่ืนเชา ปลุกเรา เอกเอก 

๒. สนทนาเกี่ยวกับเสียงรองของไกและสัตวอื่นๆ  

๓. ครูบอกช่ือสัตวใหนักเรียนรองเสียงสัตว ชนิดน้ันๆ เชน  

 คร ู นักเรียน 

 แมว เหมียวๆ 

 วัว มอๆ 

 หมาเหา โฮงๆ 

๔. ใหนักเรียนออกมาหนาช้ัน ทําเสียงสัตวใหเพื่อนๆทาย 

๕. ครูเลาเรื่องที่ทําใหเกิดเสียงตางๆ 

  คุณแมต่ืนแตเชา ไปเคาะประตูเรียกหนูนิด ใหรีบแตงตัวไปโรงเรียน หนูนิดข้ึนรถไฟ รถไฟแลน

เสียงดัง พอถึงโรงเรียนไดยินเสียงระฆังดัง เด็กๆ เขาแถวเคารพธงชาติ 

๖. นักเรียนพลัดกันทําเสียงตางๆ ใหเพื่อนๆ ทายวาเปนเสียงอะไร 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. คําคลองจอง ไก 

๒. เรื่องหนูนิด 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

  

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การฝกลากเสนเฉียง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การคัดลายมือใหถูกตอง สวยงาม แลเปนระเบียบ ทําใหเขาใจขอความที่เขียนไดงาย เปนการปลูกฝง

ลักษณะนิสัยที่ดีและชวยฝกใหมีสมาธิ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๒.๑ ป. ๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและปฏิบัติตนตอผูใหญได 

๒. นักเรียนสามารถลากเสนเฉียงข้ึนและลงไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การปฏิบัติตนที่ดีตอผูใหญ 

- การลากเสนเฉียงและคัดลายมือ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตอผูใหญ การทําความเคารพผูใหญ การกลาวคําขอบคุณ ขอโทษ และ

ฝกปฏิบัติ ครูกลาวคําชมเมื่อนักเรียนทําไดถูกตอง  

๒. นักเรียนวาดภาพระบายสี “เด็กทําความเคารพผูใหญ”  

๓. ฝกลากเสนเฉียงลงและข้ึน โดยใชน้ิวลากในอากาศกอน เสนละ ๔ – ๕ ครั้ง โดยใหเด็กจินตนาการ 

เชน 

 ฝนตกจากฟา ลากเฉียงลง 

 ลูกโปงลอยข้ึน ลากเฉียงข้ึน 

๔. เขียนตามลูกศรและรอยเสนประ ในแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๒ จากแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑ 

๕. นักเรียนดูภาพจากแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๒ และตอบคําถาม 

- ภาพน้ีเปนภาพอะไร 

- ในสนามมีเครื่องเลนกี่อยาง อะไรบาง  

- ชวยกันสรุปเปนแนวปฏิบัติในการเลนใหปลอดภัย 

๖. ระบายสีภาพ “สนามเด็กเลน” 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู   เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทรองเลน      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงคํา ขอความ และเขาใจความหมายไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียน และ

เขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอาน สรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑ ป. ๑/๑  อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนทองบทรองเลนแมงูได 

๒. นักเรียนรูและจัดหมูพยัญชนะได  

๓. นักเรียนอานคําไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานออกเสียงคํา ขอความ การอานบทรองเลน 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. อานบทรองเลน “แมง”ู ตามคร ู

บทรองเลน แมงู 

    แมงูเอย   กินนํ้าบอไหน 

   กินนํ้าบอทราย    ยายไปก็ยายมา 

   กินนํ้าบอโศก    โยกไปก็โยกมา 

   กินนํ้าบอหิน   บินไปก็บินมา 

   กินหัวกินหาง   กินกลางตลอดตัว 

๒. นักเรียนทองบทรองเลน พรอมกับเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ 

๓. นักเรียนเลนเกม จัดหมูคําตามพยัญชนะเชน 

 ก. ไก กุง กบ 

 ถ. ถุง ถัง ถ่ัว 

 ง. งู งา งอบ 

 จ. จาน จอบ จมูก  

 ว. แหวน วาว ว่ิง 

๔. นักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตองและฝกอานตามครู  

๕. เลือกวาดภาพใดภาพหน่ึงจากคําที่นักเรียนชอบ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บทรองเลนแมงู 

๒. เกมจับหมูคํา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- การวาดภาพ 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป. ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะ 

๒. การเขียนพยัญชนะ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนทองคําคลองจอง ไก พรอมกับปรบมือพรอมเปนจังหวะ  

 ก.เอย ก. ไก เสียงใสปลุกเรา  

 ก.ไกต่ืนเชา ปลุกเรา เอกเอก 

๒. นักเรียนอานคําคลองจอง พรอมกับ เคลื่อนไหวรางกายประกอบจังหวะ 

๓. ครูนําภาพไกประกอบบัตรพยัญชนะ ก.ไก ติดบนกระดาน ใหนักเรียนชวยหา พยัญชนะตัวอื่นที่มี

รูปรางคลาย ก  จากแผนภูมิพยัญชนะ ครูนําภาพ ถุง ประกอบพยัญชนะ  ถ  และภาพเรือสําเภา ประกอบ

พยัญชนะ ภ  ใหนักเรียนบอกความแตกตาง ของพยัญชนะทั้ง ๓ ตัว 

๔. อานออกเสียงพยัญชนะ ก ถ และ ภ จากบัตรพยัญชนะ โดยครูช้ีพยัญชนะ สลับไปมา จนคลอง 

๕. จําแนกเสียงพยัญชนะโดยครูติดบัตรพยัญชนะบนกระดาน ก ถ ครูออกเสียงพยัญชนะ ๒ ครั้ง ให

นักเรียนบอกวา เหมือน หรือ ตางกัน  

๖. ฝกเขียนพยัญชนะ ก ถ ภ ทีละตัว และเขียนทับเสนประในแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๑ จาก

แบบฝกหัดทักษะภาษาเลม ๑  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. คําคลองจอง ก.ไก 

๒. บัตรพยัญชนะ 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษาเลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป. ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะ 

๒. การเขียนพยัญชนะ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูติดบัตรภาพพยัญชนะ งู จาน แหวน  บนกระดาน ใหนักเรียนเลือกบัตร พยัญชนะไปติดคูกับ

บัตรภาพ  

๒. ฝกออกเสียงพยัญชนะ ง จ ว และใสหมายเลข ๑ ที่ ง หมายเลข ๒ ที่ จ หมายเลข ๓ ที่ ว  

- ครูออกเสียงพยัญชนะครั้งละตัว ใหนักเรียนบอกวา ครูออกเสียงหมายเลขใด 

- ครูออกเสียงพยัญชนะครั้งละ ๒ ตัว  

- ครูออกเสียงพยัญชนะครั้งละ ๓ ตัว  

  ตอไปใชเสียงปรบมือแทนหมายเลข 

๓. ฝกเขียนพยัญชนะ ง จ ว ในอากาศทีละตัว  

๔. จับคูกับเพื่อน ชวยกันเรียงวัสดุ เปนตัวพยัญชนะ ง จ ว  

๕. ใชดินสอเขียนพยัญชนะ ง จ ว ทับตัวพยัญชนะ ตามลูกศรเบาๆ และเขียนตามเสนประ  

๖. ฝกเขียนพยัญชนะ ก ถ ภ ง จ ว ในแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๑  จากแบบฝกหัดทักษะภาษาเลม ๑  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บัตรพยัญชนะ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาเลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป. ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะ 

๒. การเขียนพยัญชนะ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานบทรอยกรอง ระฆัง ตามครูทีละวรรค และอานพรอมกัน 

  บทรอยกรอง ระฆัง 

 ระฆังดัง หงาง หงาง  

 ฆองใหญกวางดังคราง หึ่ง หึ่ง  

 กลองหนังดังตึง ตึง 

 ตีกระดึงดัง กริ่ง กริ่ง 

 (ตัดตอนจาก ประถม ก กา ฉบับ หอสมุดแหงชาติ)  

๒.  นักเรียนบอกช่ือ สิ่งที่ทําใหเกิดเสียงในคําคลองจอง ครูอธิบายโดยใชภาพประกอบ ระฆัง  ฆอง  

กลองหนัง  กระดึง 

๓. ครูติดภาพพยัญชนะ ฆ ธ ร  อานออกเสียงทีละตัว 

๔. ฝกเขียนพยัญชนะตามลูกศรในอากาศ และคัดตามเสนประ 

๕. ฝกสังเกตพยัญชนะที่คลายกัน ผ ฝ พ และ ฟ ใหนักเรียนบอกสวนที่ตางกัน 

๖. ฝกคัดพยัญชนะ ค ด ต ฆ ธ ร ผ ฝ พ ฟ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บทรอยกรอง ระฆัง 

๒. บัตรพยัญชนะ 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป. ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะ 

๒. การเขียนพยัญชนะ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. สนทนาเกี่ยวกับรถไฟจากประสบการณของนักเรียน 

- ใครเคยเห็นรถไฟบาง 

- ลักษณะรถไฟเปนอยางไร 

- ใครเคยข้ึนรถไฟบาง รูสึกอยางไร  

- เวลารถไฟจอด เสียงดังอยางไร 

- ที่สถานีรถไฟ มีอะไรบาง 

๓. แสดงบทบาทสมมุติ เหตุการณบริเวณสถานีรถไฟ  

๔. สนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะในแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๓ จากแบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑  

๕. สังเกตพยัญชนะที่คลายกัน คือ บ ป ญ ฌ น  

๖. คัดพยัญชนะ บ ป ญ ฌ น ตามแบบ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บัตรพยัญชนะ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะ 

๒. การเขียนพยัญชนะ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. รองเพลง หนูกลอย แลวสนทนาเกี่ยวกับเน้ือเพลง 

  เพลงหนูกลอย 

  หนูกลอยน้ันกิริยานารัก  

  พบคนรูจักก็ทักทายปราศรัย 

  ผูใหญกวาก็พนมมือไหว 

  เพื่อนกันก็ย้ิมใหแลวกลาวคําสวัสดี 

  สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี 

๒. ฝกเขียนเสนโคงรูปครึ่งวงกลมตามลูกศร 

๓. ซักถามจินตนาการของนักเรียนวาเสนโคงน้ีลักษณะเหมือนอะไรเชน กบกระโดด จิงโจกระโดด 

๔. สนทนาเกี่ยวกับภาพตลาด ในแบบฝกเตรียมความพรอมที่ ๔ จากแบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 

- ในภาพมีรานขายของกี่ราน 

- รานไหนขายผัก 

- รานไหนขายผลไม 

- นัดเรียนเคยไปตลาดหรือไม กับ ใคร 

- ตลาดที่นักเรียนเคยไปมีของขายอยางอื่น นอกเหนือจากในภาพหรือไม อะไรบาง 

- ระบายสีภาพตลาด 

๕. ฝกอานและเขียนพยัญชนะในแบบฝกเตรียมความพรอม ๔ จากแบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. เพลง หนูกลอย 

๒. บัตรพยัญชนะ 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป. ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะ 

๒. การเขียนพยัญชนะ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูเลานิทานเรื่องกระตายกับเตาและสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ฟง 

- เรื่องน้ีกลาวถึงสัตวอะไร 

- ใครเปนผูหัวเราะเยาะวา เตาขาสั้น 

- ใครไปถึงหลักชัยกอน 

- ใครเปนผูมีความพยายาม 

- นิทานเรื่องน้ีสอนอะไรแกเรา 

๒. รองเพลงเตาและกระตาย พรอมทําทาทางประกอบเพลง 

 เพลงกระตาย 

ฉันเปนกระตายกายสีขาว 

ลูกตาวาวสีแดงแสงฉาบฉาย  

อาศัยอยูในปาละเมาะเหมาะสบาย 

ยามเดือนหงายว่ิงเลนเย็นใจเอย 

(จากหนังสือขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน) 

๓. ใหนักเรียนบอกช่ือ สิ่งของที่เปนรูปวงกลม เชน ลูกบอล นาฬิกา ลอรถ ฯลฯ  

๔. เขียนวงกลมตามลูกศรในอากาศ และเขียนใน แบบฝกเตรียมความพรอม ๕ จากแบบฝกหัดทักษะ

ภาษา เลม ๑ 

๕. ฝกอานและเขียนพยัญชนะ ย ฅ น ม ห  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. นิทาน กระตายกับเตา 

๒. บัตรพยัญชนะ 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนพยัญชนะสระ     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงพยัญชนะ สระ ไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ ไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานพยัญชนะและสระ 

๒. การเขียนพยัญชนะและสระ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. รองเพลงสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู 

๒. สังเกตรูปสระแตละตัว และการวางตําแหนงของสระจากบัตรคําโดยใชสีสระคนละสีกับพยัญชนะ 

๓. ฝกอานและเขียนสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อูตามลูกศร 

๔. ฝกเติมสระตามตําแหนงในคํา และหัดอานสะกดคํา 

๕. นักเรียนทายปริศนา 

- อะไรเอยชอบรองเสียงดังหลังฝนตก ไมคางคก ช่ือ มี อ สองตัว ( อึ่งอาง) 

- อะไรเอยมีสองขาง ชางมีประโยชนหยิบจับสิ่งของลองโบกไปมา (มือ)  

- อะไรเอย แหวนกับแหวนชนกันที่หันอากาศ เกิดเปนสัตวประหลาดชอบกินหญา (วัว)  

๖. ครุเขียนคําเฉลยบนกระดาน นักเรียนบอกสระในแตละคํา 

๗. ฝกเขียน โ ไ ใ  ในอากาศตามลูกศร และเขียนสระ โ ไ ใ ตามเสนประในแบบฝกเตรียมความพรอม

ที่ ๖ จากแบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. เพลง สระ 

๒. บัตรสระ 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การผันวรรณยุกต       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกและออกเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนวรรณยุกตไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานและผันวรรณยุกต 

๒. การเขียนวรรณยุกต 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูเขียนคําวา ปา ปา ปา ปา ปา  บนกระดานใหนักเรียนอานคําทั ้ง ๕ คํา ครูถามนักเรียนวา 

ออกเสียงเหมือนกันหรือไม ตอไปครูเติมวรรณยุกต เอก ที่คําที่ ๒ วรรณยุกต โท ที่คําที่ ๓ วรรณยุกต ตรี ที่คําที่ ๔ 

และ วรรณยุกตจัตวา ที่คําที่ ๕ ใหนักเรียนออกเสียงใหมตามครูทีละคํา ถามนักเรียนวาเสียงของคําเหมือนเดิม

หรือไม 

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา เครื่องหมายที่ทําใหเสียงสูง สูง ตํ่า ตํ่า เรียกวา วรรณยุกต นอกจากทําใหเสียง

ของคําเปลี่ยนแลวความหมายก็เปลี่ยนไปดวย ใหนักเรียนบอกความหมายของคํา ปา ปา ปา ปาปา 

๓. นักเรียนฝกเขียนวรรณยุกตบนคําตางๆ  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บัตรวรรณยุกต 

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษาเลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเตรียมความพรอม    เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนเลขไทย       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไดถูกตอง มีลายมือที่สวยงามจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เขียนคํา และเขาใจสวนประกอบของคํา นําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกตัวเลขไทยไดถูกตอง 

๒. นักเรียนอานเลขไทยไดถูกตอง 

๓. นักเรียนเขียนเลขไทยไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและเขียนเลขไทย 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครู 

 หน่ึงสอง มือตีกลอง ตะล็อก ปอกแปก 

สามสี่ดูใหดี หาหก สองกระจก 

เจ็ดแปดถือปนแฝด  

เกาสิบ กินกลวยดิบ 

ปวดทองรองโอย 

 ครูติดตัวเลขอารบิก 1 2 3 4 5 บนกระดาน  

๒. ครูบอกนักเรียนวาตัวเลขน้ีเปนของชาติอื่น ประเทศไทยมีตัวอักษรเปนของเราเองและมีตัวเลขไทย

ดวย ครูติดบัตรเลขไทย ใตเลขอารบิกและอานตัวเลขพรอมกัน 

๓. ฝกเขียนตัวเลขไทยตามลูกศรและเสนประ 

๔. ครูบอกตัวเลขใหนักเรียนแขงขันออกไปช้ีตัวเลขไทย ๑-๕  

๕. ครูเขียนตัวเลขไทย ๕ บรรทัด ซึ่งอาจมีตัวเขซ้ํากันบางใหนักเรียนอานตามที่ครูช้ี เพื่อฝกการเคลื่อน

สายตา ซายไปขวา เมื่ออานไดแลว จึงเปลี่ยนเปนตัวพยัญชนะ สระ หรือ คํางายๆ  
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บัตรตัวเลขไทย 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 
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