แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การฟง ดู พูด และอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟงการพูด และการอานอยางตั้งใจ ชวยใหเกิดสมาธิทําใหผูฟง ผูดู มีความรูเขาใจเรื่องที่ฟง สามารถ
พูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง ดู และอานไดดี แสดงถึงการมีมารยาทในการฟง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนพูดสนทนาแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนเลาเรื่องและตอบคําถามได
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 พูดและอาน เรื่องไปโรงเรียน
๒. มารยาทในการฟง ดู และพูด
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนรวมกันรองเพลงตามครูในแผนภูมิเพลง โรงเรียนของเรา ๒ ครั้ง
เพลง โรงเรียนของเรา
โรงเรียนของเรานาอยู
คุณครูใจดีทุกคน
เด็ก เด็ก ก็ไมซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมา ชอบมา โรงเรียน
ชอบมา ชอบมา โรงเรียน
๒. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนของนักเรียนและการไปโรงเรียน
๓. นักเรียนดูภาพจากเรื่อง ไปโรงเรียน แลวครูนําสนทนาเกี่ยวกับภาพแลวเชื่อมโยงกับประสบการณของ
นักเรียน
๔. นักเรียนฟงครูอานบทอาน เรื่อง ไปโรงเรียน อยางตั้งใจ เนนการมีสมาธิและมีมารยาทในการฟง
๕. ครูตั้งคําถามจากเรื่องที่ครูอานใหฟง เพื่อกระตุนหรือจุดประกายความคิด เชน ภูผาจะไปไหน ใบบัว
จะไปไหน ใบโบกจะไปไหน เปนตน แลวใหนักเรียนชวยตอบคําถาม ครูเ ขียนคําตอบลงบนกระดาน แลวให
นักเรียนอานพรอมกัน
๖. นักเรียนเขียนคําตอบลงในสมุด
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลง โรงเรียนของเรานาอยู
๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคําประกอบภาพขอความและบทรอยกรอง ชวยใหเขาใจความหมายของสิ่ง ที่จะอานจะทําให
เรียนรูภาษาไดเร็ว และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสับรักการอาน
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
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. อานคําจากรูจักคํานําเรื่องไปโรงเรียน
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงบทอานเรื่อง ไปโรงเรียน พรอมๆ กัน และชวยกันสรุปเนื้อเรื่อง
๒. นักเรียนรองเพลงไปโรงเรียนตามครู ๒ ครั้ง พรอมทําทาประกอบ
เพลง ลาไปโรงเรียน
เนื้อรองอารมย เหลืองแดง

๓.
๔.
๕.
๖.

ลา ลา ลา ลา ลา
ถือหนังสืออานเขียน

เด็กโบกมือลา ลาไปโรงเรียน
กระเปานักเรียน มือหิ้วปนโต

ไปเรียนนั้นดีแสนดี
เด็ก เด็ก สงเสียงโอ โฮ

ทําใหเรามี ความรูไชโย
ชางนอยตัวโต ก็ไปโรงเรียน

นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ จากเรื่องที่อานในขอ ๑
นักเรียนอานคํา รูจักคํานําเรื่อง ในเรื่อง ไปโรงเรียน พรอมกัน ฝกอานเปนกลุม เปนคู หรือเดี่ยว
นักเรียนคัดคําใตภาพที่อานลงในสมุด ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง ฝกอานพยัญชนะ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
การเขียนดวยลายมือตัวบรรจงและถูกตองเปนการฝกเขียนที่ดีทําใหพัฒนาการเขียนเพื่อสื่อสารไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ และรายงานการศึกษา คนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง
๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียง เรื่องไปโรงเรียน
๒. การอานออกเสียงพยัญชนะ
๓. การคัดลายมือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนรองเพลงไปโรงเรียนตามครู ๒ ครั้ง พรอมทําทาประกอบ
เพลง ลาไปโรงเรียน
เนื้อรองอารมย เหลืองแดง

ลา ลา ลา ลา ลา

เด็กโบกมือลา ลาไปโรงเรียน

ถือหนังสืออานเขียน
ไปเรียนนั้นดีแสนดี

กระเปานักเรียน มือหิ้วปนโต
ทําใหเรามี ความรูไชโย

เด็ก เด็ก สงเสียงโอ โฮ

ชางนอยตัวโต ก็ไปโรงเรียน

๒. นักเรียนอานออกเสียงบทอานเรื่อง ไปโรงเรียน เปนการทบทวน
๓. ครูนําบัตรพยัญชนะ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห เสียบกระเปาผนัง นักเรียนฝกอานออกเสียงพยัญชนะ
ดังกลาวใหถูกตอง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด
๕. นักเรียนคัดพยัญชนะในขอ ๓ ซึ่งระบายสีตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดใหถูกตองสวยงาม
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง
๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงเรื่อง ไปโรงเรียน
๒. การอานออกเสียงพยัญชนะ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนรองเพลงไปโรงเรียนตามครู ๒ ครั้ง พรอมทําทาประกอบ
เพลง ลาไปโรงเรียน
เนื้อรองอารมย เหลืองแดง

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ลา ลา ลา ลา ลา
ถือหนังสืออานเขียน

เด็กโบกมือลา ลาไปโรงเรียน
กระเปานักเรียน มือหิ้วปนโต

ไปเรียนนั้นดีแสนดี

ทําใหเรามี ความรูไชโย

เด็ก เด็ก สงเสียงโอ โฮ

ชางนอยตัวโต ก็ไปโรงเรียน

นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห จากบัตรพยัญชนะ
นักเรียนทบทวนการอาน รูจักคํานําเรื่อง ในเรื่อง ไปโรงเรียน โดยอานพรอมกัน
นักเรียนอานทบทวนเรื่อง ไปโรงเรียน เปนกลุม และอานเดี่ยว
นักเรียนแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดานดํา
นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๒

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรพยัญชนะ
๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานแจกลูกคําสระอือ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลัก เกณฑ ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และสรุป
เรื่องราวที่อานไดดี
การอานออกเสียงและเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกตชวยใหอานคําและเขียนคําถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําที่ประสมสระอือได
๒. นักเรียนอานแจกลูกคําที่ประสมสระอือได
๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระอือได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานและการเขียนคํา ที่ประสมสระอือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนดูบัตรสระอือ แลวสังเกตวารูปรางลักษณะของสระอือเปนเชนใด รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
๒. ครูใหนักเรียนทองบทรองเลน สระอือ พรอมกัน ๒-๓ ครั้ง
บทรองเลน สระอือ
เจาอือ เจาอือ
สองขีดอันใหญ

ฮือ ฮือ รองไห
หลนใสทายรม
(อารมย เหลืองแดง)

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นักเรียนฝกหัดอาน เขียน สระอือ ใน อธิบายเพิ่มเติมความรู จากเรื่อง ไปโรงเรียน โดยอานแจกลูก
นักเรียนเลนปริศนาคําทาย สระอือ
ใหนักเรียนเรียนรูวรรณยุกต ไมเอก และ ไมโท
นักเรียนฝกอานสะกดคําจาก อธิบายเพิ่มเติมความรู ในเรื่องไปโรงเรียน
ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๓

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานแจกลูกคําที่ประสมสระอือ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลัก เกณฑ ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และสรุป
เรื่องราวที่อานไดดี
การอานออกเสียงและเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกตชวยใหอานคําและเขียนคําถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชก ระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญ หาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําที่ประสมสระอือได
๒. นักเรียนอานแจกลูกคําที่ประสมสระอือได
๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระอือได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและการเขียนคําที่ประสมสระอือ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูอานแผนภูมิเพลง มือของใครใหนักเรียนฟง ๑ ครั้ง แลวใหรองเพลงประกอบทาทาง ๑-๒ ครั้ง
เพลง มือของใคร
ทํานอง นิ้วมืออยูไหน

คํารอง วรรณี ชาญชิต

นี่มือของใคร นี่มือของใคร
จับและถือไดวองไว
มือเกงจริง

ของเธอซิ ของฉันซิ
มีประโยชนทุกอยางไป
มือเกงจริง

๒. นักเรียนอานแจกลูกตามครู จากแผนภูมิแจกลูก ดังนี้
พยัญชนะ
ค
ถ
ม
ล
ฮ

สระ อือ
อือ
อือ
อือ
อือ
อือ

อานวา
คือ
ถือ
มือ
ลือ
ฮือ

๓. นักเรียนฝกประสมคําดวยสระ อือ กับพยัญชนะ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ท ห และฝกแจกลูกจนคลอง
และแมนยํา
๔. ฝกอานแจกลูกจาก อธิบายเพิ่ม เติมความรู ในเรื่อง ไปโรงเรียน
๕. แบงกลุมนักเรียน ๓ กลุม และจับสลากเพื่อเลาเรื่อง ๓ ตอน (ตอนออกเดินทาง ถึง โรงเรียนลูกชาง
และตอนแยกทางเขาโรงเรียน) โดยกลุมสงตัวแทนมาเลาเรื่องเพื่อทบทวนเรื่องไปโรงเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๔ และขอ ๕
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชัน้ ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานแจกลูกคําที่ประสมสระอือ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลัก เกณฑ ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และสรุป
เรื่องราวที่อานไดดี
การอานออกเสียงและเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกตชวยใหอานคําและเขียนคําถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชก ระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญ หาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําที่ประสมสระอือได
๒. นักเรียนอานแจกลูกคําที่ประสมสระอือได
๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระอือได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและการเขียนคําที่ประสมสระอือ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนความรูเรื่อง สระอือ จากบทเรียน โดนอานออกเสียงจากบัตรคํา
๒. ครูอานนิทานรอยกรอง “นิ้วมือเกี่ยงงาน” ใหนักเรียนฟง และชวยกันตั้งคําถามและตอบคําถาม สรุป
ขอคิดที่ไดจากเรื่องที่ฟง
๓. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ ๓-๕ คน ใหชวยกันหาคําที่ประสมดวยสระอือ กลุมที่ไดคํามากเปนกลุมที่
ชนะ พรอมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๔. ใหกลุมนักเรียนตามขอ ๓ รวมจัดทําสมุดสะสมคําที่ประสมดวยสระอือ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๖ เปนการบาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด เขียนประโยคใหสมบูรณเปนการบาน
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานคําที่ประสมดวยวรรณยุกต

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การบอกและการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตถูกตอง ชวยใหมีความสามารถในการอานคํา เขียนคํา
เขาใจความหมายของคําไดดี สงผลใหการสื่อความหมาย มีประสิทธิภาพ
การอานสะกดคําชวยใหสามารถอานคําตางๆ ควบคูกับการอานแจกลูกไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคํา และบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกรูปวรรณยุกตเอกโทได
๒. นักเรียนอานคําที่ประสมดวยวรรณยุกตเอกโทได
๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมดวยวรรณยุกตเอกโทได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนคําที่ประสมดวยวรรณยุกตเอกโท

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนสังเกตรูปวรรณยุกตและอานออกเสียงตามครู
๒. นักเรียนอานคําที่ประสมดวย วรรณยุกต เอก โท ใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากหนังสือเรียนภาษา
พาที ชั้น ป.๑ เรื่องไปโรงเรียน
๓. ครูเลือกคําที่อานในขอ ๑ ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา
๔. นักเรียนแขงขันกันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดหาคําที่ประสมดวยรูปวรรณยุกตเอกและโท
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานบทรอยกรอง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การทองจําบทอาขยาน รอยกรองหรือบทรองเลนทําใหเกิดความเพลิดเพลิน รักภาษาไทยและเห็นคุณคา
ความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานบทรอยกรองได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากบทรอยกรองได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนบทรอยกรอง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนรองเพลงหรือทองบทรอยกรองที่เกี่ยวกับไก และแสดงทาทางประกอบ
๒. นักเรียนอานเพลงรองเลน กุก กุก ไก ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา บทที่ ๒ เรื่อง มาเลนกันไหม ตามครู แลวอานเองพรอมกัน ๑ ครั้ง จากนั้นใหรองเพลงนี้ประกอบ
ทาทาง
๓. นักเรียนฝกอานสะกดคําจากบัตรคํา เชน ไกแจ แหดู ปูบา ปานา
ไกแจ

สะกด

กอ – ไอ – ไก – ไมเอก ไก จอ – แอ – แจ – ไมโท แจ

๔. แบงกลุมฝกอานคําใน เพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ไปโรงเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ
สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
- แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

ไกแจ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานบทรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การทองจําบทอาขยาน รอยกรองหรือบทรองเลนทําใหเกิดความเพลิดเพลิน รักภาษาไทยและเห็นคุณคา
ความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานบทรองเลนได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากบทรองเลนได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนบทรองเลน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูอานบทรองเลนในเรื่อง มาเลนกันไหมใหนักเรียนฟง ๑-๒ ครั้ง
๒. นักเรียนอานออกเสียง มาเลนกันไหม พรอมกัน จนคลอง
๓. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามบทรองเลน เรื่อง มาเลนกันไหม
๔. นักเรียนทองจําเพลง กุก กุก ไก ในเรื่อง มาเลนกันไหมและทําจังหวะประกอบ
๕. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเพลง กุก กุก ไก
สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
- แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานหนังสือเพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
วรรณกรรมที่ดีมีคุณคา ยอมใหขอคิดแกผูฟง ผูดู และผูอาน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟง และดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงได
๒. นักเรียนสรุปเรื่องและหาขอคิดจากเรื่องที่ฟงได
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
- การฟง ดู พูด และอานหนังสือเพิ่มเติม
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพในหนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง แมไกสีแดง หรือหนังสืออื่นๆ ที่มีความหมายใกลเคียง
กัน แลวใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องตามจินตนาการ
๒. ครูเลาเรื่อง แมไกสีแดง ประกอบภาพทีละหนา แลวเนนมารยาทในการฟง
๓. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง เชน
- มีสัตวกี่ชนิด อะไรบาง
- ชาวนาเกี่ยวของกับแมไกสีแดงอยางไร
- จากเรื่องที่ฟง สัตวชนิดใดมีนิสัยดี เพราะอะไร
๔. นักเรียนเลาเรื่อง แมไกสีแดง ตอๆ กันจนจบ
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องและหาขอคิดที่ไดจากเรื่อง แมไกสีแดง
๖. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ ๕ คน แสดงบทบาทสมมติ
๗. กลุมนักเรียนในขอ ๖ รวมกันจัดทําหนังสือนิทาน เรื่อง แมไกสีแดง สงครู
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือสงเสริมการอาน
๒. อุปกรณในการทําหนังสือนิทาน
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงเปนการอานที่ไดยินเสียงอาน ทําใหรูวาคําคลองจอง ขอความ ที่อานถูกตองหรือไม
อยางไรการฝกอานออกเสียงไดถูกตอง ชวยใหการสื่อความหมายบรรลุจุดประสงคและการอานอยางตั้งใจ ทําให
เกิดสมาธิ ชวยใหเขาใจเรื่องที่อานอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยดําและประโยคงายๆ
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ไปโรงเรียนได
๒. นักเรียนเรียงประโยคจากคําไดถูกตอง
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงเรื่องไปโรงเรียนและบทอานคลองรองเลน
๒. การคัดลายมือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนคําใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง ไปโรงเรียน
๒. นักเรียนอานออกเสียงบทอานเรื่อง ไปโรงเรียน พรอมๆ กัน
๓. ครูเลือกคําจากเรื่องที่นักเรียนอานในขอ ๒ มาทําบัตรคํา
๔. นําบัตรคํา (สลับที่) เสียบกระเปาหนัง ใหนักเรียนแขงขันเรียงประโยค
๕. ครูอานนําบท อานคลอง รองเลน ลากันไปโรงเรียน ในเรื่อง ไปโรงเรียน ใหนักเรียนอานตามพรอมกัน
๖. นักเรียนคัดบท อานคลอง รองเลน ลากันไปโรงเรียน ในเรื่อง ไปโรงเรียน ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๘
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง คําคลองจอง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคําคลองจอง คําคลองจองเปนคําที่มีเสียงทายของคําแรกสัมผัสกับเสียงตนของคําถัดๆ ไป ถาฝก
สม่ําเสมอจะชวยใหสามารถหาคําที่สัมผัสไดคลองมากขึ้น อันเปนพื้นฐานของการเขียนรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยดําและประโยคงายๆ
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําคลองจองได
๒. นักเรียนบอกลักษณะของคําคลองจองไดถูกตอง
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การอานและเขียนคําคลองจอง
๒. การอานบทรองเลนและบอกความหมายของคํา
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ดูและทบทวนการอานคําใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ไปโรงเรียน ดังนี้
ไกแจ

แหดู

ปูยา

ปาไผ

ใสยา

บาใบ

ใชดี

ปนี้

๒. นักเรียนสังเกตคําแตละคํา และสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของคําคลองจอง
ชี้มือ

ถือไม

ใหมา

ผาสี

สี่หา

สาคู

ถูไถ

๓. นักเรียนอานคําประสมสระ อือ ตอไปนี้
ตัวอยาง
มีมือ

ถือมา

หารือ

มื้อนี้

มีสื่อ

ซื้อขาย

ปายชื่อ

รื้อของ

๔. ครูอานนําบทรองเลน กุก กุก ไก เรื่อง มาเลนกันไหม ใหนักเรียนอานตามพรอมกัน จากนั้น นักเรียน
อานและแสดงทาทางประกอบ
๕. นักเรียนฝกอานคําในบทเรียน บอกความหมายของคําและใชคําแตงประโยคปากเปลา โดยครุเขียน
ประโยคตามที่นักเรียนบอกบนกระดานดํา
๖. นักเรียนคัดประโยคในหอง ๕ ลงในสมุด
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑๐ เปนการบาน
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การอานบทรองเลน แมงูเอย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การทองจําบทอาขยาน รองกรองหรือบทรองเลนทําใหเกิดความเพลิดเพลิน รักภาษาไทยและเห็นคุณคา
ความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกว และรอยกรองสําหรับเด็ก
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานบทรองเลนได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากบทรองเลนได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนบทรองเลน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเรื่อง สัตวเลื้อยคลานที่นักเรียนรูจัก แลวเชื่อมโยงสูการละเลนพื้นบาน
งูกินหาง
๒. นักเรียนอานออกเสียง บทรองเลน แมงูเอย ในเรื่อง มาเลนกันไหม ตามครู ๒-๓ ครั้ง
๓. ครูอธิบายการเลน งูกินหาง ใหนักเรียน จากนั้นใหนักเรียนเลนจริง
๔. ใหนักเรียนแสงความรูสึกและการไดขอคิดจากการเลนในขอ ๓
๕. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑๑ และ ๑๒
สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
- แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
เรื่อง การแตงประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงประโยคตองเรียบเรียงใหถูกตอง เพื่อชวยใหเขาใจความหมายไดตรงกัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงบทรองเลนงูกินหางได
๒. นักเรียนลําดับเหตุการณจากบทรองเลนได
๓. นักเรียนแตงประโยคจากคําที่กําหนดใหได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การอานบทรองเลนงูกินหาง
๒. การแตงประโยค
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนการละเลนพื้นบาน งูกินหาง
๒. นักเรียนชวยกันลําดับสถานที่ที่งูไปกินน้ํา พรอมสังเกต บอน้ํา กับ อาหาร ที่จะแสดงจะคลองจองกัน
เชน บอหิน = บินไป บินมา บอโศก = โยกไป โยกมา บอทราย = ยายไป ยายมา
๓. นักเรียนอานออกเสียง บทอานเรื่อง ไปโรงเรียน เพื่อทบทวนพรอมกัน
๔. ใหนักเรียนชวยกันเลือกคําจากเรื่องที่อานในขอ ๓ มา ๕ คํา แลวชวยกันแตงประโยคปากเปลา ครู
เขียนประโยคบนกระดานดํา
๕. นักเรียนเขียนประโยคที่ชวยกันแตงในขอ ๔ ลงในสมุด
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑๓
สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
- แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

