
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การฟง ดู และพูด       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การฟงและดูอยางต้ังใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องที่ฟงและดู สามารถนําสิ่งที่ฟงและดู

ถายทอดโดยการพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดูไดเปนอยางดี 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๓.๑  ป. ๑/๒  ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง 

 ท ๓.๑  ป. ๑/๕  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องได 

๒. นักเรียนอานพยัญชนะและสระได 

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  

๑. การฟง ดู และการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องใบโบก ใบบัว 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนดูภาพจากบทอาน เรื่อง ใบโบกใบบัว 

๒. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน เชน 

- นักเรียนรูจักสัตวเหลาน้ีหรือไม 

- สัตวในภาพอยูที่ใด กินอาหารอะไร 

๓. ครูรองเพลง ชาง ในกิจกรรม ชวนทํา ชวนคิด จากเรื่อง ใบโบก ใบบัว ใหนักเรียนฟงและนักเรียนรอง

เพลง ชาง ตามครู 

๔. นักเรียนรวมกันคิดและแสดงทาทางประกอบเพลง ชาง อาจมีเพลงเกี่ยวกับอวัยวะคนควบคูดวยก็ได 

๕. นักเรียนอานพยัญชนะและสระจาก อธิบายเพิ่มเติมความรูในเรื่อง ใบโบกใบบัว 

๖. นักเรียนวาดภาพชางลงในสมุด แลวนําเสนอผลงานของตน และเพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นตอผลงาน 
 

สื่อ/แหลงเรยีนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. อุปกรณวาดภาพระบายส ี
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคํา        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การออกเสียงพยัญชนะและสระไดถูกตองเปนการสรางพื้นฐานการอานคําไดเร็วข้ึน การอานออกเสียงคํา 

ขอความ  และเขาใจความหมายไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหการอาน เขียน มีประสิทธิภาพ และมีความเขาใจ 

เรื่องราวไดเปนอยางดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ

ปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๒. นักเรียนแจกลูกและอานคําได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานออกเสียงคํา จากเรื่องใบโบก ใบบัว 

๒. มารยาทในการอาน 



 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนบทเรียน โดยใหนักเรียนรองเพลง ชาง และแสดงทาทางประกอบ 

๒. นักเรียนฝกแจกลูกคํา จาก อธิบายเพิ่มเติมความรู ในเรื่อง ใบโบกใบบัว 

๓. ครูนํานักเรียนเลนปริศนาคําทายเกี่ยวกับชาง 

๔. ครูอานบทอานเรื่อง ใบโบกใบบัว ใหนักเรียนฟง 

๕. นําสนทนาเรื่อง ใบโบกใบบัว โดยใหคําถาม เชน 

- เรื่องที่นักเรียนฟงเกี่ยวกับสัตวชนิดใด 

- อวัยวะของสัตวมีอะไรบาง มีประโยชนอยางไร 

- ใบโบกใบบัว คือใคร 

๖. นักเรียนอานคําตามภาพและโยงคํากับภาพใบแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ

ชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑ และ ๒ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 

๓. ปริศนาคําทาย 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การคัดลายมือ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การคัดลายมือใหถูกตอง สวยงาม เปนระเบียบ ทําใหเขาใจขอความที่เขียนไดงาย และเปนการปลูกฝง

ลักษณะนิสัยที่ดี ชวยฝกจิตใจใหแนวแนมีสมาธิ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๒.๑  ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การคัดลายมือ  

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูและนักเรียนรองเพลง “ใบโบก ใบบัว” นักเรียนรองตาม ๒-๓ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับบทเพลง เชน   

- ใบโบกมีอวัยวะใดบาง 

- ใบบัวมีอวัยวะใดบาง 

- อวัยวะใดที่ใบบัวไมมีเพราะเหตุใด 

๓. ครูและนักเรียนรองเพลงใบโบก ใบบัว โดยใหนักเรียนแบงเปน ๒ ฝาย ฝายหน่ึงเปนใบโบก อีกฝาย

หน่ึงเปนใบบัวพรอมรวมคิดทาทางและแสดงประกอบ 

๔. บททวนบทอาน จากเรื่อง ใบโบก ใบบัว โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมการอาน/อานเปนกลุม/อานคู/

อานเด่ียว 

๕. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ขอ ๓.๑ จากกิจกรรมชวนทํา ชวนคิด ขอ ๓ ในเรื่องใบโบก 

ใบบัว 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. เพลง ใบโบก ใบบัว 

๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๓. สมุดแบบฝกหัด 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

 

 

เพลง ใบโบก ใบบัว 

     คํารอง อารมย  เหลืองแดง 

 ใบโบก ใบบัว  ชางสองตัวชางนารกัจงั 

 ใบโบกมีตา  ใบบัวก็มีตา 

 ใบโบกมีขา  ใบบัวก็มีขา 

 ใบโบกมีห ู  ใบบัวก็มหี ู

 ใบโบกมีหาง  ใบบัวก็มหีาง 

 ใบโบกมีงวง  ใบบัวก็มีงวง 

 ใบโบกมีงา  แตใบบัวไมมีงา 

 รูไหมวาเปนเพราะอะไร รูซิวาเปนเพราะอะไร 

 



๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การออกเสียงพยัญชนะและสระไดถูกตองเปนการสรางพื้นฐานการอานคําไดเร็วข้ึน การอานออกเสียงคํา 

ขอความ  และเขาใจความหมายไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหการอาน เขียน มีประสิทธิภาพ และมีความเขาใจ 

เรื่องราวไดเปนอยางดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสับรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ป.๑/๑  อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ  

 ท ๑.๑  ป.๑/๒  บอกความหมายของคําและขอความที่อาน  

 ท ๑.๑  ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอาน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๒. นักเรียนอานเรื่องใบโบก ใบบัวได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 



สาระการเรียนรู  

๑. การอานออกเสียงเรื่องใบโบก ใบบัว 

๒. มารยาทในการอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนทบทวนการอานบทอาน เรื่อง ใบโบกใบบัว โดยอานพรอมกัน หรืออานตามครู หรืออานจับคู

กันอาน 

๒. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับบทอาน เรื่อง ใบโบกใบบัว เชน 

- ใบโบก ใบบัว มีอวัยวะใดบาง 

- อวัยวะของชางและคน มีความเหมือนและแตดตางกันอยางไร 

๓. นักเรียนวาดภาพตนเอง พรอมช้ีอวัยวะตางๆ ในภาพตามที่ครูบอก 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓-๕ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

- แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียงพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกช่ือพยัญชนะได 

๒. นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะได 

๓. นักเรียนคัดพยัญชนะได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การเขียนพยัญชนะ 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนความรูเดิม โดยใหนักเรียนอานพยัญชนะ สระ จากเรื่อง ใบโบกใบบัว 

๒. นักเรียนดูบัตรพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป อ แลวฝกออกเสียงพยัญชนะตามคร ู

๓. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับคําที่มีพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป อ 

๔. เลนเกมจับคูบัตรภาพกับพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป อ 

๕. นักเรียนฝกคัดพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป อ ประสมสระอา อี อู ลงในสมุด 

๖. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงพยัญชนะที่ฝกคัดตามขอ ๕ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

- บัตรพยัญชนะ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียงพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกช่ือและอานออกเสียงพยัญชนะได 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําได 

๓. นักเรียนคัดพยัญชนะได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การเขียนพยัญชนะ 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทายเกี่ยวกับอวัยวะของชาง เชน หู ทาง ขา หัว  

๒. ครูแนะนําพยัญชนะ ข ห พรอมกับฝกออกเสียงตามครู 

๓. นักเรียนฝกอานคําประกอบภาพ หู หาง ขา หัว และคําอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ข ห เชน เหา หา 

๔. ฝกคัดพยัญชนะ ข ห ลงในสมุด 

๕. นักเรียนนําเสนอผลงานการฝกเขียนพยัญชนะและเพื่อนๆ รวมแสดงความคิดเห็น 

๖. ครูนําเสนอผลงานนักเรียนติดที่ปายนิเทศ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

- บัตรพยัญชนะ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลองรองเลน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานคําได 

๒. นักเรียนคัดพยัญชนะได 

๓. นักเรียนอานบท อานคลองรองเลนได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 

 



สาระการเรียนรู  

๑. การเขียนพยัญชนะ 

๒. บทรองเลน โยกมา โยกไป 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูนํานักเรียนอานบท อานคลอง รองเลน โยกมา โยกไป จากเรื่องใบโบกใบบัว 

๒. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะของชางและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะของชาง 

๓. นักเรียนอานบัตรคํา มี งวง งา 

๔. นักเรียนฝกสังเกตพยัญชนะจากบัตรคํา มี งวง งา 

๕. นักเรียนฝกเขียนพยัญชนะ ง ม ที่ประสมสระอา อี อู ลงในสมุด 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- บัตรพยัญชนะ 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

- แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนสระ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงสระได 

๒. นักเรียนเขียนสระได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานและเขียนสระ 

๒. การอานคําที่ประสมสระ อา อี อู 



 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูและนักเรียนเลนปริศนาคําทาย เกี่ยวกับคําที่ประสมดวยสระอา อี อู 

๒. นักเรียนอานบัตรภาพคําเฉลยในปริศนาคําทาย 

๓. ครูแนะนํา สระอา อี อู โดยใชบัตรสระ 

๔. นักเรียนฝกอานออกเสียงสระจากบัตรสระ และบัตรคําที่ประสมดวยสระอา อี อู เชน กา มา ดู งู มี ดี 

เปนตน 

๕. นักเรียนฝกเขียนสระอา อี อู โดยเขียนบนอากาศ 

๖. นักเรียนฝกคัดสระอา อู อี ลงในสมุด 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- บัตรสระ 

- บัตรคํา 

- ปริศนาคําทาย 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนคํา      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

 ท ๔.๑  ป.๑/๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําที่ประสมสระอาได 

๒. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระอาได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและเขียนคําที่ประสมสระ อา  
  



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนรองเพลง กา ตามครู และแสดงทาทางประกอบ 

๒. นักเรียนหาคําที่ประสมดวยสระอา จากแผนภูมิเพลง เพลง กา และฝกออกเสียง 

๓. ใหนักเรียนหาคําประสมดวยสระอา จากแผนพลิกประสมคําหรือสื่ออื่นๆ ฝกอานและเขียนคําประสม

สระอา 

๔. นักเรียนนําคําที่ประสมดวยสระอามาฝกแตงประโยคสั้นๆ ดวยปากเปลา 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- เพลง กา 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

- แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนคํา      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

 ท ๔.๑  ป.๑/๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําที่ประสมสระอา อี ได 

๒. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระอา อี ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและเขียนคําที่ประสมสระ อา อี 
  



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนคําที่ประสมดวยสระอา ดวยเพลง สระอา อี 

 เพลง สระอาอี 

 ลา มะลิ ลา ข้ึนตนอะไรก็ได ขอใหลงทายดวยสระอา (สรอย) 

 มอ อี เราอานวา มี (ซ้ํา) แตกอ อา น้ีตองอานวา .. กา 

 พอเราชอบดอกจําป (ซ้ํา) แตแมเราน้ีชอบดอก ... จําปา 

๒. นักเรียนสนทนาคําที่ใชสระอา อี ที่มีในชีวิตประจําวัน 

๓. ครูชวยเขียนคําที่นักเรียนแตละคนบอก ลงบนกระดานเพื่อใหนักเรียนสังเกตการเขียน 

๔. นักเรียนอานคําที่ชวยกันบอกครูเกี่ยวกับคําสระอา อี บนกระดานพรอมกัน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- เพลง สระ อา อี 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

- แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนสะกดคํา      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

 ท ๔.๑  ป.๑/๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําที่ประสมสระอู 

๒. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระอู 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและเขียนคําที่ประสมสระอู 
  



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนคําที่ประสมดวยสระอี โดยการเลนเกมแขงขันเขียนตามคําบอก 

๒. นักเรียนรวมกันทองบทรองเลน ปูดํา และเพลง จับปูดํา 

 เพลง จับปูดํา 

 จับปูดํา  ขยําปูนา  จับปูมา  ควาปูทะเล  

 สนุกจริงเอยแลวเลยนอนเปล  

 ชะโอละเห นอนในเปลหลับไป 

๓. นักเรียนฝกอานแจกลูกและอานสะกดคําที่ประสมดวยสระ อ ู

๔. นักเรียนเลือกคําที่ประสมดวยสระอู มาฝกแตงประโยคปากเปลา 

๕. นักเรียนฝกอานรอยกรอง งู และ ปู 

 บทรอยกรอง งู และ ปู 

 งู  ปู อยู คู นา ปู งู มา ใน รู 

 รู ปู มี งู อยู งู ใน รู ดู ปู นา 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- เพลง จับปูดํา 

- บทรองกรอง งู และ ปู 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตงประโยค       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

 ท ๔.๑  ป.๑/๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําจาก รูจักคํานําเรื่อง ได 

๒. นักเรียนแตงประโยคจาก รูจักคํานําเรื่อง ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

๑. การอานคําจาก รูจักคํานําเรื่อง 

๒. การแตงประโยคจาก รูจักคํานําเรื่อง 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูทบทวนโดยสนทนากับนักเรียน จากบทอาน เรื่อง ใบโบกใบบัว พรอมดูภาพประกอบ 

๒. ครูสุมตัวอยางนักเรียนเปนตัวแทนอานนํา และเพื่อนๆ อานตาม 

๓. นักเรียนฝกอานเปนกลุม 

๔. นักเรียนจับคู ฝกอานคํา 

๕. นักเรียนเลือกคํา จากเรื่อง ใบโบกใบบัวมาแตงประโยคสั้นๆ ดวยปากเปลา 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนคํา       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได 

๒. นักเรียนเขียนคําได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและเขียนคํา 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนคําโดยการเลนเกม คนหาคํา หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๒. นักเรียนฝกอานคํารวมกันจากบัตรคําประกอบกิจกรรมเกมคนหาคํา 

๓. นักเรียนฝกจําคําโดยเขียนตามคําบอก เชน มา ดู ใบโบก ใบบัว หัว หู หาง เปนตน 

๔. นักเรียนสงผลงานที่เขียนถูกตองมาที่สุด นําเสนอผลงานโดยการอานคําใหเพื่อนฟง 

๕. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดในแบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- บัตรคํา 

- แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลองรองเลน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๔  ตอคําคลองจองงายๆ 

 ท ๔.๑  ป.๑/๕  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานบท อานคลองรองเลน โยกมา โยกไป ได 

๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากบทรองเลนได 

๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- อานบท อานคลองรองเลน โยกมา โยกไป 
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูอานบท อานคลอง รองเลน โยกมา โยกไป ในเรื่อง ใบโบกใบบัว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน 

ป.๑ ใหนักเรียนฟง 

๒. นักเรียนฝกอานบท อานคลอง รองเลน โยกมา โยกไป ในเรื่อง ใบโบกใบบัว พรอมแสดงทาประกอบ 

๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทาทางของชาง 

๔. นักเรียนคัดลายมือจากคําในบท อานคลอง รองเลน โยกมา โยกไป ในเรื่อง ใบโบกใบบัว 

๕. นักเรียนรวมกันอานผลงานการคัดลายมือของตนเอง แลวสรุปเรื่องจากที่อาน 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑  

- แบบฝกหัดภาษาพาที ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๒. ๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง ใบโบก ใบบัว     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตงประโยค       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดอยางถูกตอง มีลายมือที่สวยงาม จะชวยใหเขียนคําและเขาใจ

สวนประกอบของคํา สามารถนําไปเขียนสื่อความหมายและใชในชีวิตประจําวันได 

 การเรียนรูลักษณะคําคลองจอง ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และจําคําไดอยางแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

 ท ๔.๑  ป.๑/๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําจากบทเรียนได 

๒. นักเรียนแตงประโยคจากคําในบทเรียนได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและแตงประโยคจากคําในบทเรียน 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนทบทวนคําโดยฝกอานคําจากบัตรคํา เชน ใบโบก ใบบัว มา มี งวง งา ขา หู 

๒. นักเรียนเลือกคํามาแตงประโยคดวยปากเปลาใหเพื่อนฟง คนละ ๑ ประโยค 

๓. ครูนําเสนอหนังสือดีมีประโยชน มาอานใหนักเรียนฟง หรือ สรุปเรื่องใหฟง โดยดูภาพและขอความ

ตาม รวมทั้งถามเรื่องที่นักเรียนสนใจ 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหนังสือที่นักเรียนเลือก 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- บัตรคํา 

- หนังสือภาษาพาที ช้ัน ป. ๑ 

- หนังสือตางๆ ในหองสมุด 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  
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