แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง การฟง การดู และการพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง การดู และการพูด การฟงและการดูอยางตั้งใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
ที่ฟงและดู สามารถถายทอดโดยการพูดเลาเรื่อง แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปน
อยางดี
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวก ราบรื่นและไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนตอบคําถาม สนทนาและตอบคําถามได
๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การฟง ดู และการพูดแสดงความคิดเห็นจากบทอานเรื่อง พูดเพราะ
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําสนทนาจากภาพในบทอาน เรื่อง พูดเพราะ เชน
- ใครทําอะไรในภาพ
- นักเรียนคิดวาชางจะไปไหน
- นักเรียนสังเกตหนาของชางวามีความรูสึกอยางไร
๒. นัก เรียนแตละคนพูดสิ่ง ที่เห็นในภาพตามจินตนาการ คนละ ๑ ประโยค โดยใชตัวละครในเรื่อง
กําหนดเปนประโยค เชน แดงเตะฟุตบอลกับชาง ชางเลนกับเด็กๆ เปนตน
๓. นักเรียนอานชื่อบทอาน เรื่องพูดเพราะ พรอมๆ กันแลวนําสนทนาเกี่ยวกับชื่อเรื่อง
๔. นักเรียนวาดภาพระบายสีตามจินตนาการในหัวขอเลนกับชาง
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูท ี่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง การฟง การดู และการพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง การดู และการพูด การฟงและการดูอยางตั้งใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
ที่ฟงและดู สามารถถายทอดโดยการพูดเลาเรื่อง แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปน
อยางดี
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวก ราบรื่นและไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๒. นักเรียนอานคําได
๓. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การฟง ดู และการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง พูดเพราะ
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทายปริศนาคําทาย เชน
- อะไรเอย มีลักษณะกลมลาย เด็กทั้งหลายชอบเตะ (ฟุตบอล)
- อะไรเอย มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม อยูในบาน ทะลุผานทั้งนอกและใน บานใหญใชเปดปด (ประตู)
๒. นักเรี ยนดูภาพใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง พูดเพราะ พรอมถามวา มีสิ่งที่ท ายกันได ห รือไม
และใหดูรูปภาพ ลองฝกอานดวย
๓. นักเรียนฝกสังเกตคําใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่องพูดเพราะ โดยครูอานคําใหนักเรียนฟง สนทนา
ซักถามนักเรียน เชน นักเรียนอานดวยตัวเองถูกกี่คํา แตละคํามีความหมายอยางไร ใหแสดงทาทางประกอบได
๔. นักเรียนอานคําทีละคํา ทีละคน เมื่อจบวนกลับมาเริ่มใหมจนครบทุกคน รอบที่สองถาคําเหลือให
อานเปนกลุม
๕. นั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด รายวิ ช าพื้ น ฐาน ภาษาไทย ชุ ด ภาษาเพื่ อ ชี วิ ต ทั ก ษะภาษา เล ม ๒
แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๓ และ ขอ ๔
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. คําทายปริศนา
๒. รูปภาพ
๓. แบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูท ี่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง การฟง การดู และการพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง การดู และการพูด การฟงและการดูอยางตั้งใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
ที่ฟงและดู สามารถถายทอดโดยการพูดเลาเรื่อง แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปน
อยางดี
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวก ราบรื่นและไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟงคําแนะนํา คํางายๆ และปฏิบัติตาม
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําได
๒. นักเรียนตอบคําถามจาดเรื่องได
๓. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การฟง การดู และการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง พูดเพราะ
๒. มารยาทในการฟง การดู การพูด และการอาน
กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนโดยใหสังเกตคําและฝกอานคํา
๒. ครูสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน
๓. ครูอานบทเรื่อง พูดเพราะ ใหนักเรียนฟงและซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๘ ขอ ๑ และ๒
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคํา ขอความ ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคํา ขอความไดถูกตองเปนการสงเสริมให
ผูอานเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไป ใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความและขอความสัน้ ๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําได
๒. นักเรียนมีมารยาทในอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานแจกลูกและอานสะกดคํา การออกเสียงคํา การอานในใจ
๒. มารยาทในการอานและเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนอานคําใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง พูดเพราะ พรอมกัน
๒. นักเรียนฝกอานเนื้อเรื่อง โดยจัดกิจกรรม อานกลุมใหญ อานเปนคู และอานเดี่ยว
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา ซักถามจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนคัดขอความหรือประโยคที่ประทับใจ จากเรื่อง พูดเพราะ ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง การดู และการพูด การฟงและการดูอยางตั้งใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
ที่ฟงและดู สามารถถายทอดโดยการพูดเลาเรื่อง แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปน
อยางดี
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวก ราบรื่นและไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องได
๒. นักเรียนอานและเขียนคําได
๓. นักเรียนมีมารยาทในการพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การพูดในการแสดงความคิดเห็น
๒. มารยาทในการอานและเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวขอ การพูดดีมีประโยชนอยางไร
๒. นักเรียนฝกสังเกตและอานคําจากเรื่อง โดยคนหาคําที่มีพยัญชนะตน เหมือนคําวา เพราะ โดยยกมือ
บอกทีละคน ครูเขียนคําที่นักเรียนบอกบนกระดานดํา
๓. นักเรียนอานคําที่เขียนบนกระดานดํา พรอมกันแลวเขียนคําดังกลาวลงในสมุด
๔. นักเรียนรวมกันอานคําใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง พูดเพราะ และตอบคําถามจากสิ่งที่อาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาพาที
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง การเขียนพยัญชนะ สระ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดถูกตองและสวยงามจะชวยใหเขาใจสวนประกอบของคํา สามารถ
เขียนคํา เขียนสื่อความใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การเขียนพยัญชนะ สระ ไมยมก คํา ขอความ ประโยค การคัดลายมือ คําคลองจอง
๒. มารยาทในการอานและการเขียน
กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนรวมกันอานบัตรคําที่มี ส ห พ ค เปนพยัญชนะตน
๒. ครูจับฉลากหมายเลขตามเลขที่ เพื่ออานออกเสียงเนื้อเรื่องใหเพื่อนๆ ฟง
๓. นักเรียนฝกเขียน พยัญชนะ และสระ
- ฝกเขียนพยัญชนะ
- ฝกเขียนสระ เอะ เอา อํา และ แอะ
- ฝกเขียนรูปวรรณยุกต
- ฝกเขียนเครื่องหมาย ๆ (ไมยมก)
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๙, ๑๐ และ๑๑
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
๓. ฉลากหมายเลข
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง อานคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคํา ขอความ ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคํา ขอความไดถูกตองเปนการสงเสริมให
ผูอานเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก ระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญ หาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคํา แจกลูกได
๒. นักเรียนมีมารยาทในอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวนิ ัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานแจกลูกและอานสะกดคํา การออกเสียงคํา การอานในใจ
๒. มารยาทในการอานและการเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทายปริศนาคําทาย ดังนี้
- อะไรเอย เล็กใหญตั้งไว กอไฟหุงอาหาร (เตาไฟ)
- อะไรเอย ไดจากขาวเปลือก เลือกเปนอาหารหมู (รําขาว)
- อะไรเอย เปนคํากิริยา เห็นอะไรขวางหนา ใชบาทาเหวี่ยงแรงๆ (เตะ)
๒. นักเรียนอานบัตรคําเฉลย เตา รําขาว เตะ
๓. นักเรียนฝกอานแจกลูกและอานสะกดคํา ใน อธิบายเพิ่มเติมความรู จากเรื่อง พูดเพราะ
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๘
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง อานแจกลูกสะกดคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอาน การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง ชวยใหเขาใจสวนประกอบของคํา
สามารถเขียนคํา เขียนสื่อความใชในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูแ ละความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําได
๒. นักเรียนมีมารยาทในอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานแจกลูกและอานสะกดคํา การออกเสียงคํา การอานในใจ
๒. การเขียนพยัญชนะ สระ ไมยมก คํา ขอความ ประโยค การคัดลายมือ คําคลองจอง
๓. มารยาทในการอานและการเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานแจกลูกและอานสะกดคํา สระเอะ เอา อํา และแอะ จากบัตรคํา
๒. นักเรียนฝกอานคําตอไปนี้
เละเทะ เกะกะ ปะแปะ เอะอะ ในเตา เกาหัว ตัวเบา เสาบาน
ลูกแกะ แวะมา หาแพะ แนะนํา กํายํา ทําดี สีดํา จําใจ
๓. นักเรียนเลือกคําที่ฝกอานในขอ ๒ แตงประโยคดวยปากเปลา
๔. นักเรียนคัดคําจากขอ ๒ ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๙
กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง การเขียนตามคําบอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดถูกตองและสวยงามจะชวยใหเขาใจสวนประกอบของคํา สามารถ
เขียนคํา เขียนสื่อความใชในชีวิตประจําวัน
การอาน การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง ชวยใหการนําภาษาไปใชสื่อความตรง
ตามจุดประสงค
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญ
 ญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนหาคําตามที่กําหนดได
๒. นักเรียนเขียนคําตามคําบอกได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานเขียนคําที่ใช สระเอะ เอา อํา และแอะ

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกอานและเขียนคํา ใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง พูดเพราะ พรอมกัน
๒. นักเรียนเขียนตามคําบอกโดยคําที่ใช สระเอะ เอา อํา และแอะ และคําที่ใชวรรณยุกต
๓. นักเรียนหาคําที่มีวรรณยุกตกํากับจากหนังสือเรียน ภาษาพาที หรือหนังสืออื่นๆ
๔. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงานการคนคําและอานใหเพื่อนฟง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๗
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรู ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง อานคลอง รองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคํา ขอความ ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคํา ขอความไดถูกตองเปนการสงเสริมให
ผูอานเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคํา และขอความที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําและบอกความหมายของคําได
๒. นักเรียนอานบท อานคลองรองเลนได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อานบท อานคลองรองเลน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนรองเพลงชางที่เคยรอง
๒. นักเรียนดูภาพในบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ จากเรื่อง พูดเพราะ และรวมกันสนทนา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
๓. ครูอานบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ จากเรื่อง พูดเพราะ เปนจังหวะใหนักเรียนฟงและ
ซักถามเรื่องราวที่ฟง
๔. นักเรียนฝกอานบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ พรอมกัน
๕. นักเรียนทุกคนชวยกันสรุปแนวคิดจากเรื่องที่อาน
๖. นักเรียนฝก คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม บรรทัดในบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ จากเรื่อง
พูดเพราะ ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาพาที
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง เขียนตามคําบอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง ชวยใหก ารนําภาษาไปใชสื่อความตรงตาม
จุดประสงค
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมปิ ญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของคําได
๒. นักเรียนเขียนตามคําบอกได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- มารยาทในการอานและการเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม ชวนทํา ชวนคิด เลนทายปริศนา จากเรื่อง พูดเพราะ
๒. นักเรียนฝกอานคํา ทําทาทางเกี่ยวกับความหมายของคําใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง พูดเพราะ
๓. นักเรียนฝกเขียนตามคําบอกตามความเหมะสม
๔. นักเรียนรวมกันทองบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ จากเรื่อง พูดเพราะ เพื่อสรุปบทเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๖
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง อานคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคํา ขอความ ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคํา ขอความไดถูกตองเปนการสงเสริมให
ผูอานเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคํางายๆ ได
๒. นักเรียนมีมารยาทในอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- มารยาทในการอานและการเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกสังเกตและอานคํา จากเรื่อง พูดเพราะ ตามขั้นตอนดังนี้
- ใหนักเรียนดู สังเกตคําจากบทอานเรื่อง พูดเพราะ
- นักเรียนสังเกตและฟงเสียงครูอานคําในเรื่อง ๑ คํา นักเรียนอานคําถัดไป ๑ คํา
- ครูอาน ๓ คํา นักเรียนอานคําถัดไป ๓ คํา
- ครูอานทีละบรรทัด นักเรียนอานถัดไป ๑ บรรทัด
- นักเรียนชวยกันตอบครูวา คําใดที่ยากที่สุด และทําอยางไรจึงจะอานได
๒. นักเรียนฝกอานในใจบทอาน เรื่อง พูดเพราะ แลวสนทนา ซักถาม
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาพาที
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง ฝกเขียนแตงประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงคําใหเปนประโยคที่ถูกตองทําใหรูวาใครทําอะไร ที่ไหน จะชวยใหผูอานเขาใจแจมชัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๑ /๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง
๒. นักเรียนเขียนคํางายๆ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- มารยาทในการอานและการเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนรวมกันอานบัตรคําจากเรื่อง พูดเพราะ เชน ลูกบอล ฟุตบอล หัวเราะ แยง ตลิ่ง ควาญ
พูดเพราะ เปนตน
๒. นักเรียนแตงประโยคปากเปลาจากคําที่อาน ครูชวยเขียนประโยคที่แตงบนกระดานดํา
๓. นักเรียนอานออกเสียงประโยคบนกระดานดําพรอมกัน
๔. นักเรียนคัดประโยคบนกระดานดําลงในสมุด
๕. นักเรียนอานออกเสียง กิจกรรม ฝกอาน เขียนคํา ฝกอาน เขียนประโยคจากเรื่อง พูดเพราะ
เพื่อสรุปการเรียน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- บัตรคํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานอยางคิดวิเคราะห จะชวยใหเกิดแนวคิดและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
การทองบทอาขยานชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน จําคําและขอความไดแมนยํา
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานและฟงวรรณกรรม
๒. การทองบทอาขยาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับ ภาพในบทที่ ๕ เรื่อง เรารัก เมืองไทย จากหนัง สือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา
๒. ครูอานบทรอยกรอง เรารักเมืองไทย ใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนฝกอานจนคลอง
๓. ครูถามเกี่ยวกับประเทศไทยวาทั้งหมดมีกี่ภาค ภาคอะไรบาง นักเรียนเคยไปภาคไหนบาง
๔. นักเรียนรวมจับมือประสานกันโยกตัวเปนจังหวะพรอมกับทองบทรอยกรอง เรารักเมืองไทย
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานอยางคิดวิเคราะหจะชวยใหเกิดแนวคิดและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
การทองบทอาขยานชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน จําคําและขอความไดแมนยํา
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานและฟงวรรณกรรม
๒. การทองบทอาขยาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูติดแผนภูมิเพลง ไตรรงคธงไทย แลวนํานักเรียนรองเพลง สนทนาเกี่ยวกับเพลง นักเรียนรองเพลง
ไตรรงคธงไทย พรอมกัน
๒. นักเรียนทํากิจกรรม ชวนคิด อาน เขียน เรียน รอง เลน ใน เรื่องเรารักเมืองไทย
๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๑๓ และ ๑๔
๔. นักเรียนฝกอานบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ พรอมกัน
๕. นักเรียนทุกคนชวยกันสรุปแนวคิดจากเรื่องที่อาน
๖. นักเรียนฝก คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม บรรทัดในบท อานคลอง รองเลน ชางก็มีหัวใจ จากเรื่อง
พูดเพราะ ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
๓. เพลง ไตรรงคธงไทย
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

