คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำาหรับโรงเรียนปลายทาง

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ อ่านออกเสียงคำา คำาคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ป. ๑/๒ บอกความหมายของคำา และข้อความที่อ่าน
ป. ๑/๓ ตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน
๒. มารยาทการเขียน
๓. นิสัยรักการเขียน
๔. การอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์
๕. คำาใหม่และคำายาก
๖. การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า ที่มี ว สะกด

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. ร่างข้อความที่เขียนด้วยภาษาตนเองได้ถูกต้อง
๒. เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ได้
๓. นักเรียนอ่านและบอกสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ในจังหวัดและในประเทศได้
๔. นักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญ และอธิบาย เขียนเล่าประกอบวาดภาพระบายสีได้
๕. อ่าน เขียน และเข้าใจความหมาย คำาใหม่ ๓๔ คำา
๖. อ่านสะกดคำาและแจกลูก คำาที่มี ว สะกดได้ และผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า ที่มี ว สะกดได้
๗. อ่านออกเสียงคำา คำาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๘. ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
๙. อ่านหนังสือที่สนใจอยู่เสมอ
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๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
๑. ร้องเพลงความซือ่ สัตย์ และเพลงประจำ�ชุมชน/ท้องถิน่ เพือ่ แนะนำ�ท้องถิน่
ของตน (เช่น เพลงที่บรรยายถึงหัวหิน)
เนื้อร้องและทำ�นอง สุเทพ โชคสกุล
ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี หากว่าใครไม่มี ชาตินี้ เอาดีไม่ได้
มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป คดโกง แล้วใคร จะรับไว้ร่วมทำ�งาน
– ประกอบท่าทาง อ่านและสนทนาถึงความหมายของบทเพลง เพื่อนำ�
เข้าสู่บทเรียน
๒. เขียนแผนภาพความคิดเรื่อง เข้าแถวซื้ออาหาร

(อาจเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตามความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งควรอภิปราย)
ให้แต่ละกลุ่ม เขียนเรียบเรียงข้อความหลังจากยกร่าง)
๓. การสร้างประสบการณ์ทางเนื้อหา
เพื่อฟังเรื่องในบทเรียน แล้วเล่าเรื่องตอบคำ�ถาม อ่านและเขียนแผนภูมิ
จากเรื่องที่เล่าได้
(๑) ดูภาพแล้วสนทนาภาพในบทเรียน
(๒) ช่วยกันเล่าเรื่องในบทเรียน
ถาม - ตอบ (ใช้แนวคิดหมวก ๖ ใบ) เพื่อจับใจความสำ�คัญ
(๓) ช่วยกันเล่าเรื่องซํ้า ด้วยคำ�พูดของนักเรียนเอง
(๔) ช่วยกันเขียนเรื่องที่เล่าลงแผนภูมิ ช่วยกันตรวจแก้ไขให้ถูกต้อง
(๕) เขียนแผนภูมิ แล้วรายงานหน้าชัน้ เขียนลงสมุดเรียบเรียงเป็นเรือ่ งราว
(๖) วาดภาพประกอบแผนภูมิ ระบายสี ทำ�เป็นรูปเล่ม ไว้หัดอ่าน
(๗) ทำ�แบบฝึกหัดที่ ๑๘ ข้อ ๑ - ๒ และใบงาน
๔. การสร้างประสบการณ์การสะกดคำ�เพื่อปูพื้นฐาน สะกดคำ�ที่มี ว สะกด
(๑) ช่วยกันเขียนคำ� เดียว แถว หิน ฯลฯ บนกระดาน/แผนภูมิ

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
เหมือนโรงเรียนต้นทาง

– แผนภูมิเพลง

แผนผังความคิด
ฝึกสะกดคำ�ยากในบทเรียน
ครูเขียนให้ดูบนกระดาน
นักเรียนฝึกอ่านและสะกดคำ�
ยาก
– ฝึกประสมสระ เช่น สระอึ
สระเอาะ (ตามภาคผนวก)
– ศึกษา
:- อาคารไทยในท้องถิ่น
:- ภูมิปัญญาไทยใน
อาหารไทย (ผักสด, ปลา,
สมุนไพร ฯลฯ)
–
–
–
–

– แผนภูมิคำ�ถาม
– ประเภทของอาหารไทย

คาว-หวาน อาหารว่าง
ของกินเล่น เครื่องดื่ม
– บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
เกี่ยวกับอาหาร
– มรรยาทในการรับประทาน

– บัตรคำ�
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
(๒) อ่านคำ�สะกดทีละคำ�
(๓) ฝึกอ่าน และสะกดคำ�จนคล่อง
๕. ร้องเพลง “เข้าแถว”
เนื้อร้อง - ทำ�นอง เตือนใจ ศรีมารุต
เข้าแถว เข้าแถว
อย่าลํ้าแนวยืนเรียงกัน
อย่ามัวแชเชือน
เดินตามเพื่อนให้ทัน
ระวังจะเดินชนกัน
เข้าแถวพลันว่องไว
ทำ�ความเข้าใจความหมายเพลงอ่านเนื้อเพลง
๖. การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง “เข้าแถวซื้ออาหาร”
(๑) ฝึกอ่านในใจ
(๒) ฝึกเปิดหน้าหนังสือโดยใช้สารบัญ
(๓) อ่านคำ�ใหม่ และหาความหมายของคำ�
(๔) อ่านในใจสำ�รวจใจความอย่างคร่าวๆ คำ�ใดอ่านไม่ได้ถามเพื่อน/ครู
(๕) เขียนคำ�ถามบนกระดาน/แผนภูมิให้อ่านเตรียมคำ�ตอบ กำ�หนดเวลา
ให้อ่านในใจ
(๖) ตอบคำ�ถามปากเปล่า
(๗) ช่วยกันสรุปใจความสำ�คัญของเรื่องแล้วคัดลงในสมุด เรียบเรียงเป็น
เรื่องราว
(๘) ทำ�แบบฝึกหัดที่ ๑๘ ข้อ ๓ - ๖
๗. อ่านสะกดคำ�  และแจกลูกในบทเรียนฝึกสะกดคำ�  + แจกลูก ในแบบฝึก
อ่าน
(๑) อ่านสะกดคำ�และแจกลูกคำ�ที่มี ว สะกด
– เขียนคำ� ดาว แถว เดียว หิว แจว ลงกระดาน/แผนภูมิ
– ฝึกสะกดคำ�ตามลำ�ดับ
– ฝึกสะกดคำ�และแจกลูกคำ�ที่มี ว สะกด จากแบบฝึกอ่าน
– อ่านเป็นคำ�และเป็นประโยค  
(๒) ผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง สูง ตํ่า คำ�ที่มี ว สะกด
– ฝึกอ่านผันปากเปล่า
– อ่านเป็นคำ�และเป็นประโยค
– คัดคำ�ที่อ่าน (เมื่อผันและอ่านเป็นคำ�แล้ว) ลงสมุดทุกครั้ง
(๓) ทำ�แบบฝึกหัดที่ ๑๘ ข้อ ๗ - ๘ และใบงานหรือสมุดแบบฝึกหัด  
(๔) เลือกอ่านหนังสือเพื่อฝึกอ่านคำ�ที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกันจาก
ห้องสมุด และมุมหนังสือในห้องเรียน  
(๕) ร้องเพลง ตัวสะกด ตามมาตราต่างๆ
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กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
เพลง
บัตรสะกดคำ�
บทเพลง
แผนภู มิ ผั น วรรณยุ ก ต์ แ ละ
ประสมสระ
– การท่องเที่ยวกับอาหารไทย
และภู มิ ปั ญ ญาไทย (มี ส่ ว น
ส่งเสริมอย่างไร)
–
–
–
–

– บัตรคำ�ใหม่
– แผนภูมิคำ�ถาม
– คำ�อุปมา อุปไมย

หวานเป็นลม ขมเป็นยา
– แผนภูมิสรุปใจความ

–
–
–
–

บัตรคำ�
ฝึกอ่านให้คล่อง
ฝึกเขียนคำ�ใหม่
ครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง

– แถบประโยค

– แบบฝึกหัด
– หนังสือ นิทาน
– บทเพลง
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กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

(๖) เล่นเกม ทบทวน การสะกดคำ�  และการผันวรรณยุกต์ อักษรสูง
กลาง ตํ่า
๘. กิจกรรม คิดตามใจฉัน เพื่อฝึกทักษะคิดคำ�ที่กำ�หนดให้ ฝึกทักษะการอ่าน
การเขียนคำ�ที่กำ�หนดให้
(๑) ครูชี้แจงลักษณะคำ� ที่มี ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ และ ๔ พยางค์
พร้อมให้ดูตัวอย่างคำ�เหล่านั้น  
(๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านและตอบว่าเป็นคำ�ที่มีกี่พยางค์ โดยแจก
บัตรคำ�ไปตามกลุ่ม แล้วส่งบัตรคำ�รอบวงในแต่ละกลุ่ม ฝึกอ่าน
(๓) ให้นักเรียนคิดคำ�ที่กำ�หนด แล้วเขียนลงในกระดาษ เช่น
คำ�ที่มี ๒ พยางค์  คือ ดอกไม้ คำ�นับ วันครู กล้วยแขก โรงเรียน
คำ�ที่มี ๓ พยางค์  คือ ปฏิ บั ติ ประจำ � ตั ว แจกคู ป อง ฉลองยศ
ตลาดโต้รุ่ง
คำ�ที่มี ๔ พยางค์  คือ ระมั ด ระวั ง ปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม พระราชวั ง
ไกลกังวล อำ�เภอ ปราณบุรี  
(๔) นำ�คำ�ทั้งหมดที่นักเรียนคิดมารวมกันแล้วแจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ใหม่ นักเรียนจะได้คำ�ที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งของเพื่อนหรืออาจมีคำ�
ที่กลุ่มตนเองคิด แล้วฝึกอ่านและบอกว่าคำ�ที่ได้มีกี่พยางค์  
(๕) นักเรียนนำ�คำ�ที่ได้รับ ไปกระจายคำ�แยกลงในตาราง ดังนี้
ตัวอย่าง

– แผนภูมิเกม

(๖) นำ�คำ�ที่กำ�หนดให้ไปแต่งเป็นเรื่องให้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน เช่น ได้
คำ�ว่า ดอกไม้ โรงเรียน วิทยุ วันครู
แต่งเรื่อง นักเรียนฟังวิทยุ นำ�ดอกไม้ ไปโรงเรียน ในวันครู
นักเรียนนำ�เสนอผลงานกลุ่ม แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง นำ�รวม
เข้าเล่ม ทำ�เป็นสมุดบัญชีคำ�ในชั้นเรียน
สื่อ   บัตรคำ�   ใบงาน
(จากเอกสารการจั ด กิ จ กรรมภาษาไทย เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร)
๙. ประเมินผล
๑๐. ให้การบ้าน :- อ่านหนังสือ, คัดลายมือ

– แผนภูมิเรื่องที่นักเรียนแต่ง

– บัตรคำ� พยางค์

– บัตรคำ�ที่มี ๒ พยางค์

– บัตรคำ�ใหม่

ที่นักเรียนเขียน
– เพลงสระออ
– เพลงสระไอ

– บัตรคำ� ใบงาน

ข้อทดสอบ

wwwwwwww
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้ว และร้อยกรองสำาหรับเด็ก

๒. สาระการเรียนรู้
๑. มีนิสัยรักการอ่าน-เขียน
๒. การเขียนจดบันทึกความรู้และประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน
๓. มีมารยาทในการอ่าน - เขียน
๔. สระอึ สระเอาะ และคำาประสมสระอึ มี ง สะกด
๕. คำาใหม่

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. เขียน สื่อสาร ได้ชัดเจน สวยงาม สุภาพ ถูกต้อง
๒. อ่านและจดบันทึกอย่างสมำ่าเสมอและเขียนได้ดี พร้อมทั้งฟังคำาแนะนำา, คำาสั่ง และปฏิบัติตาม
๓. อ่านและทัศนศึกษาแล้วบอกเล่าอธิบายเขียนเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
๔. อ่าน เขียน และเข้าใจความหมายคำาใหม่ ๓๔ คำา และบอกสาระสำาคัญของเรื่องได้
๕. อ่านสะกดคำาและแจกลูก สระอึ สระเอาะ อ่านสะกดคำาและแจกลูกคำาที่ประสมสระอึมี ง สะกดได้
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๖. อ่านและเขียนสะกดคำ�และแจกลูกที่มี ง สะกดอักษรกลาง สูง ตํ่า ได้
๗. อ่านแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์ได้
๘. จดบันทึกข้อความสั้นๆ

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
๑. ร้องเพลง “เข้าแถว” และทำ�ท่าทางประกอบเพลง
๒. นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น เขี ย นแผนภาพความคิ ด เรื่ อ ง “แจ๋ ว กั บ จิ๋ ว ไปเที่ ย ว”
ทบทวนความรู้เดิม
๓. เพลงสระออ คำ�ร้อง ปิตินันทน์ สุทธสาร ทำ�นอง Wooden Heart
เด็ก เด็ก จ๋า อย่าหน้างอ
ดูซิออ นั้นคืออะไร
ออนั้นอยู่ที่ใด
ออนั้นไซร้เขียนเอาไว้ไหนเอย
เด็ก เด็ก จ๋า อย่าหน้างอ
ดูซิออ นั้นคือ สระ
หลังพยัญชนะ
คือที่อยู่ของออ แท้เอย
เด็ก เด็ก จ๋า อย่าหน้างอ
หากเสียงออ มี น ตามมา
ออ สนุกเริงร่า
เปล่งวาจา ว่า หนอน หมอน วอน
เด็ก เด็ก จ๋า อย่าหน้างอ
หากเสียง ออ มี ร ตามมา
ออ นั้น อายหลบหน้า
เปล่งวาจา ขอลาลับจร

เหมือนโรงเรียนต้นทาง
– แผนผังความคิด
– การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
●
●
●
●

●

●
●

การจัดค่ายพักแรม
การเดินและขี่จักรยาน
ศึกษาธรรมชาติ-ไม่ท�ำ ลาย
การทำ�ธุรกิจแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
ศึกษาโครงการพระราชดำ�ริ
ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
ดูการทำ�มาหากินในชนบท

พว.
– สนทนาเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพความคิด
– แต่งเรื่องไปเที่ยว
– เรียบเรียงเรือ่ งไปเที่ยวเป็นภาษาของนักเรียนเอง (ควรให้เขียนเที่ยว

ทั่วไทยหลายสถานที่ ตามประสบการณ์ เริ่มจากหัวหิน ... ฯลฯ)
– คัดลงสมุด ด้วยลายมือสวยงาม ถูกต้องและใช้ภาษาสุภาพ
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การเที่ยวทั่วไทย
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๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานหน้าชั้น เกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ประจำ�วัน/
สัปดาห์และสรุปเขียนผังความคิด

– เทป วิทยุ การรายงานข่าว

ต่างๆ เช่น ข่าวในพระราชสำ�นัก ข่าวรัฐบาล ข่าวการ
ศึกษา ข่าวการท่องเทีย่ ว ฯลฯ

พว.
(ครูควรสั่งให้เตรียมมาล่วงหน้า และควรให้มีการรายงานข่าวสัปดาห์ละ
๒ ครั้ง) เริ่มจากข่าวท้องถิ่น
– นักเรียนช่วยกันซักถาม และตรวจสอบข้อมูล ใช้คำ�ถามตามแนวคิด
หมวก ๖ ใบ
– กลุ่มที่รายงานเป็นผู้ตอบ ช่วยกันตอบ
– แต่ละกลุ่มเรียบเรียงข่าวและเหตุการณ์แล้วเขียนลงแผนภูมิ
– ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจแก้ไข
– จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์
๕. อ่านออกเสียงบทเรียนเรื่อง “เข้าแถวซื้ออาหาร” ได้ถูกต้อง อ่านได้คล่อง
แคล่วแม่นยำ�และจำ�คำ�ได้
(๑) ฝึกอ่านบัตรคำ�ใหม่และแถบประโยค
(๒) กลุ่มฝึกอ่านออกเสียง, จับคู่, รายคน
ครูคอยดูแลและแก้ไขคำ�ผิด (อาจใช้เทปช่วย)
๖. ฝึกการใช้ภาษา ฟัง พูด และการแต่งประโยค
(๑) การพูดการฟังและการเขียน
– แต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการเข้าแถว “เข้าแถวอย่างไรจึงจะ
เรียบร้อย” การเข้าแถวเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไร
– ช่วยกันถามและตอบ
– เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปรียบเทียบ

– หนังสืออ่านประกอบ

หนังสือพิมพ์ที่มีภาพ
ประกอบ
– แผนภูมิแนวคิดหมวก
๖ ใบ
– แผนภูมิคำ�ถาม
– ป้ายนิเทศ
– บัตรคำ�ใหม่
–
–
–
–

แถบประโยค
เทปการออกเสียงที่ถูกต้อง
เทป/วิดีโอ ข่าว
แผนภูมิคำ�ถาม

– การอ่านสะกดคำ�และแจกลูก

ฝึกสะกดคำ�และแจกลูก
(๑) อ่านสระอึ สระเอาะ บน
กระดาน / บัตรคำ�จนคล่อง
และจำ�รูปสระได้
(๒) ทบทวนการสะกดคำ�ตึ
อึ หึ เกาะ เจาะ ฯลฯ แล้ว
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พว.
– ช่วยกันเรียบเรียงข้อความ
– ผู้แทนกลุ่มรายงานปากเปล่าหน้าชั้น
– นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปราย ถ้าได้คำ�ตอบไม่ตรงกัน ให้ร่วม

กันอภิปรายอีกครั้ง
– เรียบเรียงเป็นข้อความเขียนลงแผนภูมิ
(๒) การแต่งประโยค ช่วยกันอภิปรายแล้วช่วยกันเขียนลงแผนภูมิ เช่น
– เมื่อถึงเวลา
– นักเรียนทุกคน
– กินอาหารกลางวัน
– ต้องล้างมือ
– ให้สะอาดก่อน
หรือเขียนคำ�คล้องจอง
เมืองไทยนี้ดี
มีที่ท่องเที่ยว
ภาคเหนือภาคใต้
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ถึงเวลาอาหาร
พวกชอบรับประทาน
รีบมาเร็วไว
ต่างรีบหยิบถาด
กวาดกับใส่จาน
ของกินคาวหวาน
รวมไว้คนเดียว
เพื่อนมาทีหลัง
หมดหวังหน้าเซียว
คอยเพื่อนประเดี๋ยว
จะได้กินด้วยกัน

ฝึกสะกดคำ�
(๓) อ่านสะกดคำ�และแจกลูก
คำ � ที่ ป ระสมสระอึ และ
สระเอาะ อ่านเป็นกลุ่มและ
รายคน
(๔) อ่ า นสะกดคำ � และแจก
ลู ก คำ � ที่ ป ระสมสระอึ มี ง
สะกด
– ครู เ ขี ย น จึ ง ตึ ง ดึ ง ให้
นักเรียนสะกดจนคล่อง
– ฝึกสะกดคำ�ในกลุ่ม
– ให้กลุ่มอ่านสะกดคำ�กับ
ครู แล้วฝึกอ่านเป็นคำ�  เป็น
รายคน
(๕) อ่านสะกดคำ�  และแจก
ลูกที่มี น สะกด จาน พาน
ฯลฯ
(๖) อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษร
สูง ไม่มีตัวสะกด
(๗) อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษร
กลาง คำ�ที่มี ง สะกด เช่น
บึง บึ่ง บึ้ง บึ๊ง บึ๋ง
– ครูทำ�แผนภูมิให้นักเรียน
ฝึกผัน
(๘) อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษร
สู ง คำ � ที่ มี ง สะกด คำ � ว่ า
ผึ ง ผึ่ ง ผึ้ ง จนคล่ อ ง ครู
เขี ย นแผนภู มิ ใ ห้ นั ก เรี ย น
ฝึกผัน
(๙) อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษร
ต่ำ �  คำ � ที่ มี ง สะกด คำ � ว่ า
พึ ง พึ่ ง พึ้ ง จนคล่ อ ง ครู
เขี ย นแผนภู มิ ใ ห้ นั ก เรี ย น
ฝึกฝน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
ใกล้ไกลอีสาน
วัฒนธรรมยาวนาน
สืบสานบ้านเรา
ภาคเหนือภูเขา
ภาคใต้ทะเล
ภาคกลางเมืองหลวง
ของปวงชาวไทย
หัวหินถิ่นใกล้
มีพระราชวัง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
(๑๐) อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษร
กลาง ที่มี น สะกด
(๑๑) อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษร
ตํ่าที่มี น สะกด

(สุทธาสินี วิเวกานนท์)

– นักเรียนอ่านข้อความในแผนภูมิ แล้วเรียงข้อความให้เป็นประโยค

แล้วคัดลงสมุด
– ทำ�แบบฝึกหัดที่ ๑๘ ข้อ ๙ - ๑๐ และใบงาน
– ฝึกเขียนคำ�คล้องจองง่าย แล้วเขียนลงแผนภูมิ
๗. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษา
(๑) การเล่นเกมจับคู่ ประโยคกับภาพ เพื่อฝึกอ่านในใจและการเข้าใจ
ความหมายของประโยค
สื่อ
: รูปภาพ, แถบประโยค, กระดานป้ายสำ�ลี
วิธีเล่น : นำ � ภาพมาติ ด พร้ อ มแถบประโยค กลุ่ ม ใดจั ด ภาพกั บ
แถบประโยค ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ชนะ
(๒) แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกข้อความ      ผลไม้       ขนม       อาหาร
ช่วยกันแต่งประโยค ใครชอบกินอะไร แล้วเขียนลงกระดาษ เช่น
เดชาชอบกิน      ก๋วยเตี๋ยว
คำ�ใดเขียนไม่ได้ ครูแจกบัตรคำ�ให้วาดภาพประกอบ แล้วแลกเปลี่ยน
กันอ่าน ช่วยกันเขียนแผนภูมิการอ่าน
(๓) กิจกรรมผันวรรณยุกต์
ดูคำ�ในแผนภูมิหรือแถบประโยค
เช่น       หมา  มี.............     (เขียว, เขี่ยว, เขี้ยว)
แล้วเลือกบัตรคำ�เติมให้ตรงความหมาย ฝึกทำ�แบบฝึกหัดปากเปล่า
แล้วเขียนลงสมุดให้ถูกต้อง
๘. ใช้แนวคิดหมวก ๖ ใบ คิดเกี่ยวกับบทเรียน ช่วยกันตั้งคำ�ถาม เช่น
– ทำ�ไมคนขายก๋วยเตี๋ยว จึงไม่ยอมขายก๋วยเตี๋ยวให้เดชา

– แผนภูมิคำ�คล้องจอง

– แผนภูมิเกม

– รูปภาพ แถบประโยค
– กระดานป้ายสำ�ลี

– บัตรคำ�
– แถบประโยค

– แผนภูมิ

– แผนภูมิหมวก ๖ ใบ

89

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

– ถ้าคนขายก๋วยเตี๋ยว ยอมขายก๋วยเตี๋ยวให้เดชาจะเป็นอย่างไร

ฯลฯ
๙. ส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกรายวัน เริ่มเป็นข้อความสั้นๆ แล้วค่อยๆ
ยาวขึ้น เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักเรียนหรือจากการจินตนาการ
– นำ�มาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าชั้น
– จับคู่ช่วยกันคิด จดบันทึก และวาดภาพประกอบ
– ใครจดบันทึกประจำ�วันได้ถูกต้องและสมํ่าเสมอ ครูควรให้รางวัล
๑๐. กิจกรรม โครงการ “ยอดนักอ่าน” และโครงการ “หยุดทุกงาน อ่านทุก
เล่ม” วางโครงการร่วมกัน โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมคิดด้วย เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือทั้งบ้านและโรงเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ บริจาคหนังสือ จัดมุมหนังสือ และ
ส่งเสริมการเข้าห้องสมุด
ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ และติดป้ายนิเทศ
รายงานผู้ปกครอง, ผู้บริหารโรงเรียนทราบ ให้รางวัลชมเชยเป็นประจำ�
ครูขอบริจาคหนังสือ จัดมุมอ่านหนังสือ และรวบรวมรายชื่อหนังสือ
ที่ต้องการให้อ่าน แจ้งผู้ปกครองทราบ
๑๑. ทบทวน
– คัดลายมือ
๑๒. สอนซ่อมเสริม
๑๓. ประเมินผล
๑๔. ให้การบ้าน ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์และข่าวประจำ�วัน, อ่านหนังสือ
wwwwwwww
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– แผนภูมิแบบฟอร์ม

จดบันทึก

– แผนภูมิ

– สมุดบันทึกพฤติกรรม

นักเรียน

ข้อสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๑๐ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ ตอบคำาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้ และความบันเทิง
ป. ๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้ว และร้อยกรองสำาหรับเด็ก

๒. สาระการเรียนรู้

๑. มีนิสัยรักการอ่าน - เขียน
๒. การพูดแสดงความคิดเห็น
๓. การเขียนจดบันทึกความรู้และประสบการณ์
๔. มีมารยาทในการอ่าน - เขียน
๕. คำาใหม่

๓. จุดประสงคการเรียนรู้

๑. พูด เขียน ตอบคำาถาม เล่าเรื่องจากสื่อและเรื่องที่กำาหนดได้ถูกต้อง
๒. แสดงบทบาทสมมติ เล่นละครตามเรื่องที่กำาหนดได้ถูกต้องเหมาะสม
๓. อธิบายและเขียนเล่าเรื่องได้
๔. อ่าน-เขียนและเข้าใจความหมายคำาใหม่ ๓๔ คำา, เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทยได้
๕. อ่านและเขียนสะกดคำาและแจกลูกคำาที่มี ม สะกด และอ่านผันวรรณยุกต์กลาง สูง ตำ่า
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๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
๑. นักเรียนผู้แทนกลุ่มรายงานข่าวประจำ�วัน จากที่คุณครูให้ไปเตรียมมา
พร้อมแสดงผังความคิด

เหมือนโรงเรียนต้นทาง
– แผนภูมิ

พว.
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รายงานข่าวหน้าชั้น พร้อมแสดงผังความคิด
ของข่าวที่รายงาน เช่น (ตัวอย่าง)

– แผนภูมิ
– คำ�ถาม
– การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
●

●

●
●

พว.
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ดูแลทรัพยากรการทองเที
่ ย่ ว
ให้ทั่วถึงชั่วลูกชั่วหลาน
ลดปริมาณของเสีย
(เริม่ จากบ้านและโรงเรียน)
กระจายรายได้
วางแผนการท่องเที่ยว
ให้พัฒนาท้องถิ่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
๒. ร้องเพลง “ใครหนอ” (เพลงวิทยุโรงเรียน)
ใครหนอรักเราเท่าชีวี
ใครหนอปรานีไม่มีเสื่อมคลาย
ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย
รักเขามิหน่ายมิคิดทำ�ลายใครหนอ
ใครหนอเห็นเราเศร้าทรวงใน ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา
ใครหนอรักเราดังดวงแก้วตา
รักเขากว้างกว่าพื้นพสุธานภากาศ
จะเอาโลกมาแทนปากกา
แล้วเอานภามาแทนกระดาษ
เอานํ้าหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ
ใครหนอรักเราเท่าชีวัน
ใครหนอใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อคุณแม่)
ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณ
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเรื่อง  คุณพ่อคุณแม่ ความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว และอาชีพการทำ�มาหากิน
๔. แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนคำ�คล้องจองเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ ชุมชน และ
ครอบครัว เช่น
ชุมชนของเราน่าอยู่
ทุกหมู่ช่วยกันหากิน
หัวหินเป็นถิ่นสวยงาม
ทุกบ้านปลูกดอกไม้แยกขยะ
หน้าเขา เราขายท่องเที่ยว
หลังเขา เก็บเกี่ยวพืชผล
ทุกบ้าน มีงานทุกคน
ห่างไกล ความยากจนเอย
(สุทธาสินี วิเวกานนท์)
๕. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการทำ�มาหากินในชุมชน
โดยให้แต่ละกลุ่มผลัดกันแสดงตามลำ�ดับ (สอดแทรกข่าวและเหตุการณ์)
ให้เพื่อนจดข้อสังเกตการพูดจา แสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ เป็นการ
ช่วยกันประเมินผลเพื่อสร้างสรรค์ และฝึกให้ยอมรับความจริง
๖. ครูเล่านิทาน “เรื่องความรักของแม่ลิง”
ครั้งหนึ่งบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายจัดงานประกวดลูกสัตว์ขึ้นในป่า ลูกสัตว์
ตัวใดสวย...
เล่าจบ ซักถามความคิดเห็นจากนักเรียนดังนี้
– ความคิดของแม่ ที่มีต่อลูกของตนเป็นเช่นไร
– นักเรียนคิดว่า แม่ลิงคิดถูกและพูดถูกหรือไม่

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– แผนภูมิ
– คำ�ถาม
– การอ่านออกเสียง

(๑) อ่านบัตรคำ�ใหม่และบอก
ความหมาย
(๒) อ่านบทเพลงคนละวรรค
ต่อกันจนจบ
(๓) จับคู่ผลัดกันอ่าน
(๔) อ่านกับครูรายกลุ่มและ
รายคน
(๕) ฝึกอ่านที่บ้าน
– ภาพ
– วิดีโอ
– ภาพ + วิดีโอ
– แผนภูมิ
การใช้ภาษา
ฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด
และแต่งประโยค
๑) การแต่งประโยค ครูให้
– นักเรียนอ่านบัตรคำ�ใหม่ แล้ว
ให้แต่งประโยคปากเปล่า
๒) ครูเขียนประโยคที่แต่งบน
กระดาน
– นักเรียนอ่าน
– ลอกลงสมุด
– ฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและการอ่านรายคน
– เล่นเกมแข่งขันการเรียงลำ�ดับ
เหตุการณ์
– เกมแข่งขันเขียนคำ�
– แผนภูมิ
– คำ�ถาม
– การคิดเกี่ยวกับบทเรียน
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กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

– ใครที่หวังดีต่อเรามากที่สุด
– ใครที่เราสมควรเชื่อฟัง
๗. ให้แต่ละกลุ่ม เขียนผังความคิด ให้มีทั้งภาพความคิดหลักและความคิด
รอง เช่น

– ช่วยกันคิด
– เขียนผังความคิดบนกระดาน

– แผนภูมิ
– เขียนแผนภูมิที่ช่วยกันคิด ลง
–
–
–
–

พว.
หนุ่มคำ�ดำ�สนิท
หนุ่มแก้วขาวนิด
หนุ่มชนบทคาม
หนุ่มคำ�ลือแนว
หนุ่มแก้วลือนาม
หนุ่มสาวเล่าถาม
หนุ่มคำ�แก้วสหาย

– แผนภูมิ
– บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เช่น

พว.
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สมุด
เขี ย นแผนภู มิ ต ามความคิ ด
ของนักเรียนเอง
อธิบายให้เพื่อนและครูฟังถึง
ความหมาย
ครูตรวจและชมเชยผลงาน
“เพื่อน”
สองเกลอเกลียวกลม
สองรักนิยม
สองชมนิสัย
สองสุขร่วมสุข
สองทุกข์ร่วมภัย
สองลูกทุ่งไทย
สองไมตรีงาม

เพื่อกินสิ้นทรัพย์แล้ว
แหนงหนี
บ้านคำ�ทำ�สวน
บ้านแก้วนาล้วน
บ้านเรือนเรียงราย
บ้านน้องบ้านพี่
บ้านมีมากมาย
บ้านนั้นเลี้ยงควาย
บ้านโน้นเลี้ยงวัว
(จากเพื่อนแก้วคำ�กาพย์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
๘. กิจกรรมเกี่ยวกับความคิดต้องใช้เวลาหลังกล้องช่วยด้วยเพื่อให้นักเรียน
มี เ วลาคิ ด อ่ า น และเขี ย น ด้ ว ยการกระตุ้ น ของครู ถ้ า นั ก เรี ย นขาด
ประสบการณ์ ตรง ครูต้องใช้สื่อ เช่น ภาพ วิดีโอ หนังสือหลายเล่ม
กระตุ้นให้เด็กอ่านมากๆ
เมื่อนักเรียนสามารถคิด เขียน แสดงความคิดเห็นได้ จึงควรจัดทำ�
รวมเล่มไว้ เพื่อได้ทราบพัฒนาการไว้ทบทวน เมื่อจะเรียนขั้นต่อไป
๙. หลังจากให้นักเรียนอ่านหนังสือหลายๆ เล่ม (นิทานสั้นๆ) ครูจึงให้ทำ�
กิจกรรมที่ชอบ เช่น วาดภาพ กิจกรรมต่างๆ ที่ชอบทำ�ร่วมกับเพื่อนแล้ว
ให้คิดคำ�หรือวลี บอกกิจกรรมที่ชอบทำ�กับเพื่อน เช่น ขี่จักรยาน เล่น
ฟุ ต บอล ฯลฯ ขณะที่ เ ด็ ก บอกกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น ขี่ จั ก รยาน เล่ น
ฟุตบอล แล้วให้แต่ละกลุ่มหยิบกิจกรรมเหล่านั้นมา เขียนเล่าเหตุการณ์
ประกอบรูปภาพที่ช่วยกันวาด
๑๐. ให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่อง บทที่ ๑๙ “อ่านมาก เก่งมาก” (ครูอาจสั่งให้
นักเรียนไปอ่านมาล่วงหน้า) โดยครูตั้งคำ�ถาม ให้นักเรียนตอบ เช่น
– ทำ�ไมเด็กบางคน ไม่อยากมาโรงเรียน?
– นักเรียนชอบอ่านหนังสือหรือไม่
– ถ้าอ่านไม่ออก นักเรียนอยากให้ครูช่วยอย่างไร
– ถ้านักเรียนอ่านหนังสือเก่ง (เหมือน กล้า กับ จอม) นักเรียนควรทำ�
อย่างไร
– ถ้านักเรียนอยากให้ครูรัก และครูชมต้องทำ�อย่างไร?
– ครูที่นักเรียนรักควรเป็นอย่างไร?
๑๑. กิจกรรมอ่าน อ่านจับคู่ อ่านเป็นกลุ่มและอ่านพร้อมกัน ควรฝึกหลังกล้อง
เป็นรายคนและจับคู่
ให้ มี ก ารบั น ทึ ก พฤติ ก รรม การอ่ า นของทุ ก คน และฝึ ก การอ่ า น
ออกเสียงให้ชัดเจน
๑๒. เล่นเกมฝึกอ่านคำ�ใหม่ในบทเรียน เช่น เกม แข่งขันตกปลา ขิงก็รา ข่า
ก็แรง เก็บดอกไม้ตามเสียงสระ ฯลฯ
๑๓. อ่านสะกดคำ�และแจกลูกคำ�ที่มี ก สะกดและร้องเพลง สะกดคำ�
๑๔. สาธิตการถือหนังสือ การเปิด-ปิดและการเก็บรักษาหนังสือ ให้ทุกคนฝึก
๑๕. ฝึกการอ่านจับใจความ ให้สามารถเข้าใจได้เร็ว โดยหาหนังสือนิทาน
หลายๆ เล่มมาฝึกอ่าน และครูตั้งคำ�ถาม เช่น นิทานอีสป ฯลฯ
๑๖. ฝึกเคลื่อนสายตาให้สายตาแยกรูปทรงได้ถูกต้อง แผนภูมิรูปร่าง เช่น
วิธีสอน

– ควรฝึกจับคู่ ให้เพื่อนช่วยดู-ประเมิน
– ให้ดูภาพและเคลื่อนสายตาตามลูกศร

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– ภาพ วิดีโอ

– กระดาษ สี

– นิทาน

หนังสืออ่านประกอบ

แผนภูมิ กิจกรรม + เกม

– บัตรข้อความ
– บัตรคำ�
– แผนภูมินิทาน
– แผนภูมิภาพ
– อ่านสะกดคำ�และแจกลูก
– ฝึกอ่านไม้ยมก
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กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

นับว่ามีภาพ          กี่ภาพ
เคลื่อนสายตาตามลูกศร
นับว่ามีภาพ          กี่ภาพ
เคลื่อนสายตาตามลูกศร
นับว่ามี          กี่ภาพ
เคลื่อนสายตาตามลูกศร
นับว่ามี          กี่ภาพ
สื่อ
(๑) แบบฝึกเคลื่อนสายตา ชุดที่มีภาพ
(๒) บัตรภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
การวัดผล (๑) สังเกตการเคลื่อนสายตาของนักเรียน
(๒) ตรวจความถูกต้องจากตอบคำ�ถาม/แบบฝึกหัด
๑๗. เมื่อฝึกเคลื่อนสายตาแล้ว ให้ฝึกอ่าน โดยกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา แล้ว
ผู้ตั้งคำ�ถามสลับกันไป
๑๘. เกม ส่งเสริมการอ่านจับใจความ (จากนิทานอีสป) เช่น เกมสนุกกับการ
ต่อภาพ, เรื่องลูกแพะกับหมาป่า เกมหนอนหนังสือ เรื่อง กระต่ายป่ากับ
กบ เกมใครเอ่ย เรื่องราชสีห์กับหนู
๑๙. ทำ�แบบฝึกในหนังสือเรียนภาษาไทย และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม (ควรให้คำ�
หลั ง กล้ อ งและทำ � เป็ น การบ้ า นด้ ว ย) และให้ อ่ า นนิ ท านเป็ น การบ้ า น
กลุ่มละ ๒ เรื่อง หรือมากกว่านั้น
๒๐. เขียนผังความคิด

– ผันอักษรตํ่าไม่มีตัวสะกด
– สะกดคำ � และแจกลู ก คำ � ที่ มี

–
–
–
–
–
–
–
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ม สะกด
– ผันอักษรกลาง สูง ตํ่า คำ�ที่มี
ม สะกด
๑) อ่านสระและพยัญชนะ
– สระ อัวะ เอือะ เอียะ
– ฝึกอ่านคำ�ที่มีพยัญชนะ
ซ ในบทเรียน
๒) อ่านไม้ยมก “ๆ” เป็น
ดำ�ๆ ดีๆ ไวๆ มากๆ
– แผนภูมินิทาน

– แบบฝึกหัด

๓) อ่านผันวรรณยุกต์ตํ่า (ซ)
คำ�ไม่มีตัวสะกด เช่น
ซา  ซ่า  ซ้า
โซ  โซ่  โซ้
เซา  เซ่า  เซ้า
๔) อ่านสะกดคำ�และแจกลูก
คำ�ที่มี ม สะกด เช่น จาม
คีม ยืม เจียม กุม แกม
๕) อ่านผันวรรณยุกต์อักษร
กลาง คำ�ที่มี ม สะกด เช่น
ก้าม จิ้ม ... ป้อม อ้อม
๖) อ่านผันวรรณยุกต์อักษร
สูง คำ�ที่มี ม สะกด เช่น
ห่าม ห้าม ... สุ่ม สุ้ม
๗) อ่านผันวรรณยุกต์อักษร
ตํ่า คำ�ที่มี ม สะกด เช่น
ม้าม ฟาม ฯลฯ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

๒๑. สอนซ่อมเสริม
๒๒. ประเมินผล
๒๓. ให้การบ้าน ให้อ่านนิทานที่ชอบ ฯลฯ

– ข้อทดสอบ

wwwwwwww

ภาคผนวก
จุดประสงคของบทเรียน
(๑) ฟังแล้วสามารถเล่าเรื่องและตอบคำาถามได้
(๒) เขียนและอ่านแผนภูมิ ผังความคิดจากเรื่องที่ฟังได้
(๓) มีมารยาทในการฟังและการพูดที่ดี
(๔) อ่านสะกดคำาและแจกลูกคำาที่มี ก สะกดได้
(๕) อ่าน เขียนคำาใหม่และบอกความหมายได้
(๖) อ่านในใจแล้วตอบคำาถามได้
(๗) อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
(๘) แต่งประโยคโดยใช้คำาใหม่ได้
(๙) เล่นเกม กิจกรรมที่กำาหนดให้ได้
(๑๐) ร้องเพลงและอภิปรายความหมายของเนื้อเพลงได้
(๑๑) คำาใหม่และคำายาก
(๑๒) การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า ที่มี ง สะกด
(๑๓) อภิปรายเนื้อเรื่องและสรุปข้อคิดได้

จากคู่มือครู ชั้นประถมปที่ ๑ เล่ม ๒
ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)

wwwwwwww

97

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำาหรับโรงเรียนปลายทาง

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ ตอบคำาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้ และความบันเทิง
ป. ๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การแสดงทรรศนะ เกี่ยวกับความรู้และนิทาน อย่างมีวิจารณญาณในการฟังและดู
๒. มรรยาท การฟัง และการดู
๓. การสะกดคำาและแจกลูกที่มี ย สะกด
๔. คำาใหม่

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่กำาหนดให้ดู, อ่าน, ฟัง อย่างมีเหตุผล และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
๒. อภิปรายได้อย่างมีวิจารณญาณ
๓. อ่าน เขียน และเข้าใจคำาใหม่ ๓๔ คำา
๔. ฝึกสะกดคำาและแจกลูก คำาที่มี ย สะกด และอ่านเขียนได้ถูกต้อง
๕. แต่งคำาคล้องจอง และคำาขวัญได้อย่างง่ายๆ ได้
๖. ท่องบทอาขยานได้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
๑. ผู้แทนกลุ่มเล่านิทานที่อ่านมาหน้าชั้น ตอบปัญหาที่เพื่อน และครูถาม
ทุกกล่มุ มีสอ่ื คือ
– ภาพนิทาน
– ผังความคิดเกี่ยวกับนิทานที่เล่า เช่น เรื่องกระต่ายกับเต่า

แต่ละกลุ่มควรเล่าแตกต่างกันไป จะได้เห็นผังความคิดที่นักเรียนเขียน
มาหลายรูปแบบ อาจเล่าเรื่องการท่องเที่ยวตามความคิดของนักเรียน
๒. อภิปรายเกี่ยวกับผังความคิดที่แต่ละกลุ่มเขียน ช่วยกันปรับความคิดให้
เข้าใจ ความคิดหลักและความคิดรอง โดยให้ยึดหลักโยนิโสมนสิการ
ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ ส่วนคือ
๑) คิดอย่างเข้าถึงความจริง
๒) คิดอย่างมีลำ�ดับขั้นตอน
๓) คิดอย่างมีเหตุผล
๔) คิดอย่างมีเป้าหมาย คิดให้เกิดผล ฝึกให้นักเรียน ใช้โยนิโสมนสิการ
โดยควบคุมความคิดในแนวทางที่ดีงาม ตามที่ได้รับการอบรมสั่ง
สอนจากกัลยาณมิตร
– คิดพิจารณา เห็นความจริง รู้ว่าคำ�แนะนำ�สั่งสอนนั้นถูกต้อง ดีงาม
มีประโยชน์ ทำ�ให้เกิดความมั่นใจ เกิดศรัทธา
ถ้านักเรียนจะไปเที่ยว นักเรียนจะเขียนผังความคิดเพื่อเตรียมการอย่างไร
๓. กิจกรรมแข่งขันถาม - ตอบ นิทาน
– ตั้งคำ�ถามจากนิทานการท่องเที่ยว หรือเรื่องที่นักเรียนจินตนาการ
– เขียนผังความคิดจากนิทาน
– อภิปรายข้อคิดเห็นจากนิทาน
* ให้ทำ�งานเป็นกลุ่มแจกนิทานเรื่องละกลุ่ม
– ให้แต่ละกลุ่มคิดคำ�ถาม กลุ่มละ ๕ - ๖ ข้อ

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– แผนภูมิเพลง
– กิจกรรมพัฒนาทางภาษา
– ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน

๑) การเล่นเกม
– เกมการอ่านและเขียน
– วาดภาพตัวละคร
– เขียนข้อความที่
ตัวอักษรพูด
– นักเรียนแสดงผลงาน
– ครูรวบรวมทำ�สมุดฝึก
อ่าน
๒) การผันวรรณยุกต์ ครู
นำ�ภาพ เต่า ให้นักเรียนดู
ช่วยกันเขียนคำ�ในเรื่อง
และผันได้ถูกต้อง

– แผนภูมิ “คิดอย่าง”
–
–
–

–

โยนิโสมนสิการ
การคิดเกี่ยวกับบทเรียน
การปฏิบัติตนเป็นคนดี
ทำ�ความดีเพื่อพ่อแม่
ทำ�ความดีเพื่อตนเอง

– แผนภูมิคำ�ถาม
– แผนภูมินิทาน/เรื่องแต่ง
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กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

๔.

๕.
๖.

๗.
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– เขียนคำ�ถามที่คิดในกระดาษและระบุชื่อนิทานที่อ่าน
– จัดบอร์ด - ป้ายนิเทศ
– สลับคำ�ถามของแต่ละกลุ่ม แจกให้นักเรียน
– แต่ละกลุ่มไปค้นคำ�ตอบ จากการอ่านนิทานบนป้ายนิเทศ
– กลุ่มที่ตั้งคำ�ถาม และตอบคำ�ถามนำ�เสนอผลงานหน้าชั้น
– พิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม พร้อมปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่างนิทาน เรื่อง ความกตัญญู
(อาจหานิทานได้จาก นิทานอีสป และหนังสือนิทานอื่นๆ เหมาะสม
เพิ่มเติม ดูภาคผนวก) อภิปรายจากนิทาน : นํ้าท่วมเพราะอะไร?
ควรท่องเที่ยวไปในที่ใดบ้าง?
ครั้งหนึ่งนานมา เกิดนํ้าท่วมป่า ท่วมบ้านผู้คน
เจ้าเอี้ยงตัวน้อย ลอยคอเวียนวน พยุงแม่ตน
ด้วยกตัญญู
นํ้าพัดพาไป
ถึงเกาะกว้างใหญ่ พาให้เจ้าหนู
พบหีบสมบัติ งัดออกมาดู
มีเพชรพลอยอยู่ เป็นของรางวัล
(บุษบง โควินท์)
ร้องเพลง “เพื่อนใหม่” (ทำ�นอง Make New Friends)
มีเพื่อนใหม่
อย่าลืมเพื่อนเก่า
เพื่อนใหม่
เปรียบเหมือนเงิน
เพื่อนเก่า
คือทอง
เพื่อนมีความสำ�คัญอย่างไร ในการท่องเที่ยว
แสดงบทบาทสมมติ ตามนิทานต่างๆ ที่นำ�มาเล่าสู่กันฟัง
เล่นเกม “ท้าคนเก่ง”
– จังหวัดอะไร มี ร. เรือ มากที่สุด
– จังหวัดอะไรกระจายไปทั่ว
– จังหวัดอะไรมีมากมายในภาษาไทย
– จังหวัดอะไรเทวดาชอบอยู่
– จังหวัดอะไรมีนํ้าใสราวกระจก
– จังหวัดอะไรชอบไปสู้กันในนํ้า
– จังหวัดใดมีการแสดงของช้าง
ฯลฯ
ครูอาจหาเกมทายปัญหา ลักษณะที่ได้ทั้งภาษาไทยและความรู้รอบตัว
เกี่ยวกับท่องเที่ยวมาให้เด็กเล่น
อ่านเล่าเรื่อง “เพื่อนของตุ่ม” (ครูควรสั่งให้อ่านล่วงหน้า) ครูตั้งคำ�ถาม
ให้นักเรียนตอบ
– อะไรเป็นเพื่อนที่ดีของเด็กๆ
– ทำ�อย่างไรจึงจะอ่านหนังสือเก่ง?
– นักเรียนชอบอ่านหนังสือหรือไม่?

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
เพื่อน - เกาะเพื่อนกินมาก
กิน - แล้วจากเมื่ออิ่มหนำ�
หา - ง่ายพบประจำ�
ง่าย - กว่าทำ�ให้เพื่อนกิน
เพื่อน - ทุกข์เพื่อนแท้น้อย
ตาย - เป็นคอยช่วยชีวัน
หา - ยากในแผ่นดิน
ยาก - กว่าสินทรัพย์อื่นๆ

– แผนภูมิเพลง
– อภิปรายความหมายของเพลง
– ความคิดของนักเรียนเอง
– แผนภูมิคำ�ถาม

เฉลย
นครศรีธรรมราช
แพร่
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
สระแก้ว
สมุทรสาคร
สุรินทร์

– แผนภูมิคำ�ถาม
– กิจกรรมเติมวรรณยุกต์ ครู

เขียนคำ� (เกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียน)
บนกระดาน ให้นักเรียนเติม
วรรณยุกต์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

๘.
๙.

๑๐.

๑๑.

– ถ้าไม่ชอบอ่าน อยากให้ครูช่วยอย่างไร?
– ถ้าเราอยากรู้เรื่องต่างๆ มากๆ ควรทำ�อย่างไร?
– ถ้าเราอยากรู้เรื่องต่างๆ และอยากท่องไปในโลกกว้างควรทำ�อย่างไร?
– ใครหรืออะไรเป็นเพื่อนรักของตุ่ม?
แบ่งกลุ่มนักเรียน ช่วยกันวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน และอาจเขียนคำ�
อธิบาย ด้วยความคิดของนักเรียนเองเก็บเป็นหนังสืออ่านประกอบมุม
ห้องเรียน
ช่วยกันแต่งคำ�คล้องจองเกี่ยวกับหนังสือ เช่น
หนังสือ หนังสือ หนังสือ
หนังสือ คืออะไร
หนังสือ ไซร้ คือวิชา
สารพัด นานา ให้เราเรียนรู้
อย่าเก็บไว้ แต่ในตู้
หมั่นเรียนรู้ สู่โลกกว้าง
(สุทธาสินี วิเวกานนท์)
ให้แต่งง่ายๆ ตามความคิดของนักเรียน วาดภาพประกอบ จัดป้าย
นิเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูอาจหาคำ�กลอนเพราะๆ มาติดป้ายนิเทศร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้
เด็กชอบอ่านและเขียนบทร้อยกรอง
ช่วยกันเขียนทายปัญหา อะไรเอ่ยเป็นคำ�คล้องจอง เช่น
หนูโยเป็นเด็กฉลาด
ชอบปั้นวาด ทุกเวลา
สนใจ ชอบใฝ่หา
ความรู้มาจากอินเทอร์เน็ต
แต่หนูชอบติดเพื่อน
จึงแชเชือน การบ้านไม่เสร็จ
ชอบเกมอินเทอร์เน็ต
ทำ�อย่างไรจึงจะเสร็จทันเวลา (ใครรู้ตอบด้วย)
(สุทธาสินี วิเวกานนท์)
กิจกรรมเสนอแนะในการสอนเขียนสร้างสรรค์
กิจกรรม ต่อเติมเสริมแต่ง
วัตถุประสงค์ ใช้จินตนาการต่อเติมภาพและคิดสิ่งที่คิด (ผังความคิด)
สื่อ
– ภาพ บ้าน ดอกไม้ สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ทะเล ดวงอาทิตย์ ฯลฯ
กิจกรรม – แจกภาพให้แต่ละกลุ่มไม่ซํ้ากันให้คิดและเขียนเกี่ยวกับ
ภาพ เช่น

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– จัดทำ�แผนภูมิสะสมคะแนน

การอ่าน

– กระดาษ สี

–
–
–
–

แผนภูมิ
ครูเขียนคำ�ใหม่บนกระดาน
ฝึกอ่านและสะกดคำ�
เพลงเต้นกำ�รำ�เคียว
เกี่ยวกันเถิดเอย
เอ๋ยเกี่ยวนะพ่อเกี่ยว
อย่ามัวแต่มือถือเคียว
มาช่วยกันเกี่ยวข้าวเอย

– แผนภูมิ
– แผนภูมิ
– การสร้างประสบการณ์

การสะกดคำ�
– ฝึกสะกดคำ�และแจกลูกคำ�ที่
มี ย สะกด เช่น นาย สาย
คอย เคยเฉย เลย

– อ่านคำ�ใหม่จากบัตรคำ�
– อ่านคำ� ประโยคใต้ภาพใน

บทเรียน
– ถามและให้อ่านแถบประโยค
คำ�ถาม
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กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– ตอบคำ�ถามปากเปล่า
– เขียนเรื่องและเหตุการณ์บน
–
–
–
–

แล้วนำ�มาจัดป้ายนิเทศ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนๆ
อาจอภิปรายเพิ่มเติมเสริมแต่งได้
๑๒. แต่งเรือ่ งจากภาพ แต่งเรือ่ งจากการท่องเทีย่ ว แต่งเรือ่ งจากงานประเพณีใน
ชุมชน ฯลฯ
๑๓. แต่งเรื่องจากเรื่องมีโครงเรื่องกำ�หนดให้
๑๔. ทบทวน
– คัดลายมือ
๑๕. สอนซ่อมเสริม
๑๖. ประเมินผล
๑๗. ให้การบ้านและอ่านหนังสือ
wwwwwwww
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–

กระดาน
กลุ่ ม นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น เขี ย น
ข้อความตามลำ�ดับเหตุการณ์
ฝึกอ่าน
วาดภาพตามเรื่องที่อ่าน
บทร้อยกรอง:ลานวัดแหล่งนัดพบ
มหรสพสงกรานต์ไทย
ดื่นดาระดะไป
ด้วยวงเล่นและรำ�วง
ศึกษาจากวรรณคดี
จะรู้จักประเพณีไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ ตอบคำาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้ และความบันเทิง
ป. ๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การตั้งคำาถามและตอบคำาถามเกี่ยวกับความรู้และนิทานจากการฟังและการดู
๒. การสนทนาแสดงความคิดเห็นในชีวิตประจำาวัน
๓. การผันวรรณยุกต์อักษรสูง กลาง ตำ่า คำาที่มี ย สะกดได้
๔. คำาใหม่และคำายาก

๓. สาระการเรียนรู้
๑. ถาม - ตอบ จากเรื่องที่กำาหนดให้ดูและฟังได้ถูกต้องอย่างมีมรรยาท
๒. สนทนาและแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องเหมาะสม
๓. อ่าน - เขียนและเข้าใจความหมายคำาใหม่ ๓๔ คำา
๔. อ่านสะกดคำาและแจกลูกคำาที่มี ย สะกด และผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า คำาที่มี ย สะกดได้
๕. คัดตัวบรรจงและท่องบทอาขยานได้
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๔. กระบวนการการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
๑. ร้องเพลง “เต่ากับกระต่าย” (ชุดดอกไม้ป่า)
“เต่าตัวลายเดินย้ายโคลงเคลงกระต่ายร้องเพลงเดินสวนทางมา...”
อ่านเนื้อเพลง ฟังเพลงจาก เทปและร้องเพลงปรบมือเข้าจังหวะทำ�
ท่าทางประกอบ อภิปรายสรุปข้อคิดได้จากเพลง “เต่ากับกระต่าย” แต่ง
นิทานจากเพลงเป็นร้อยแก้ว
๒. อ่านจับใจความในหนังสือ “นิทานของแก้ว” แต่ละกลุ่ม เขียนผังความคิด
เช่น

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– แผนภูมิ
– อุปกรณ์:- กระต่าย
–
–
–
–
–
–
–
–
–

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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ช่วยกันอภิปราย ความคิดเห็น โดยครูตั้งคำ�ถาม
– สัตว์ทั้ง ๔ มีใครบ้าง
– ไปทำ�อะไร
– เกิดอะไรขึ้น
– ใครเสนอความคิดว่าอย่างไรบ้าง
– ความคิดใครเหมาะสมที่สุด
– สัตว์อื่นๆ เห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
– ใครคิดแบบโยนิโสมนสิการ
– ใครเป็นกัลยาณมิตรกันบ้าง
– ใครเล่านิทาน มีอุทาหรณ์สอนใจอย่างไร
แต่งเรื่องท่องเที่ยวจากข้อคิดในนิทานเรื่องนี้
เล่นบทบาทสมมติตามเรื่องในนิทาน
เล่นเกมอ่านคำ�ใหม่ในบทเรียน
คัดเขียน แต่งคำ� โดยใช้คำ�ใหม่
ใช้คำ�ใหม่ ช่วยกันแต่งนิทานใหม่
อ่านสะกดคำ� แจกลูก
เขียนคำ�คล้องจอง จากคำ�เหล่านี้ เช่น (แผนภูมิ)

–
–
–

–
–

แผนภูมิ
อ่านคำ�ใหม่จนคล่อง
อ่านคำ�และประโยคใต้ภาพ
เขียนประโยคคำ�ถามบน
กระดานดำ� ให้นักเรียนตอบ
แนะวิธีอ่านในใจ
ตอบคำ�ถามปากเปล่าและ
ลำ�ดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
แผนภูมิคำ�ถาม
ครูเขียนเหตุการณ์บนกระดาน
กลุ่มนักเรียนช่วยกันเขียน
ข้อความลำ�ดับเหตุการณ์
และวาดภาพประกอบ
ตอบสอบถูกต้องและ
นำ�เข้าเล่ม
อุปกรณแสดงบทบาทสมมติ
นิทานท้องถิ่น
 หินกลิ้งชิงนาง
 นกกระยางคอแตก
 หมาทำ�ไมไม่ถูกกับแมว
 นกหัวหงอกกับเจ๊ก
 พญากาเผือก
 เต่าทำ�ไมกระดูกออกนอก
เนื้อได้
 อายุคน
 ประวัตินกกาเหว่า
 ทำ�ไมจระเข้จึงไม่มีลิ้น
ฯลฯ
แผนภูมิเพลงและคำ�ถาม
อ่านสะกดคำ�และแจกลูก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
เบียด – เบียดเสียด
เฉียด – เฉียดฉิว ฯลฯ
๙. ร้องเพลงหน้าที่ของเด็ก

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– อ่านพยัญชนะ ษ และสังเกต

คำ�ร้อง - ทำ�นอง สุนทราภรณ์
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซํ้า)
สองรักษาธรรมเนียมมั่น
สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
หกเป็นผู้รักการงาน
ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจคร้าน
เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
ร้บู าปบุญคุณโทษสมบัตชิ าติตอ้ งรักษา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

เด็กเอ๋ยเด็กดี
หนึ่งนับถือศาสนา
สามเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์
ห้ายึดมั่นกตัญญู
เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
แปดรู้จักออมประหยัด
นํ้าใจนักกีฬากล้าหาญ
สิบทำ�ตนให้เป็นประโยชน์
เด็กสมัยชาติพัฒนา
ครูตั้งคำ�ถาม:– เพลงนี้กล่าวถึงหน้าที่เด็กกี่อย่าง?
– ความหมายของหน้าที่เด็กแต่ละอย่างมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
– นักเรียนคิดว่าจะทำ�หน้าที่ได้ครบหรือไม่ เพราะเหตุใด
– ข้อใดที่ทำ�ได้ง่ายที่สุด
– ข้อใดที่ทำ�ได้ยากที่สุด
– นักเรียนต้องการให้ครู ช่วยอย่างไรบ้าง
๑๐. อ่ า นคำ � ร้ อ ยกรอง และช่ ว ยกั น แต่ ง บทร้ อ ยกรอง สอนเด็ ก พร้ อ มทั้ ง
อภิปรายความหมาย พร้อมเขียนผังความคิดตามประสบการณ์
พ่อแม่รังแกฉัน
เปรียบเทียบอันโบราณว่า
เตือนแม่อย่าหลับตา
รักลูกยาจนมากไป
รักลูกควรสอนสั่ง
อบรมฝังบ่มนิสัย
มิใช่ตาม (ใจ) เรื่อยไป
เอาแต่ใจไม่ได้ดี
(สุทธาสินี วิเวกานนท์)
๑๑. ร้องเพลง “นกน้อยน้อย”
กระทรวงศึกษาธิการ
นกเอยนกน้อยน้อย
บินล่องลอยมาตามลม
น่ารักน่าชื่นชม
แสนสุขสมร่าเริงใจ
เล็กเล็กเจ้าหัดบิน
จึงโผผินได้เร็วไว
เด็กเด็กหัดอ่านไป
อ่านเก่งได้ไม่ช้าเอย
อ่านเนื้อเพลง
อภิปรายความหมายของเพลง
เขียนภาพประกอบเพลง
จัดป้ายนิเทศ
๑๒. คัดตัวบรรจง เต็มบรรทัดให้ถูกวิธีและงดงาม ครูฝึกสอนท่านั่ง จับดินสอ
และวิธเี ขียน ให้นกั เรียนฝึกหลังกล้องตามบทร้อยกรองและร้อยแก้วต่อไป

–
–

–
–
–

–
–

ว่าแตกต่างจาก บ
สะกดคำ�ที่มี ย สะกด เช่น
เกย เคย เตย
สะกดคำ� 
ตอ - เออ - เตอ
เตย + ย - เตย
ฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
คำ�ที่มี ย สะกด
อานผันวรรณยุกต์ในบทเรียน
แล้วอ่านเป็นคำ�
นิทานตลกขบขัน
 หลวงตาทองดูเม่น
 เจ้ากำ�พร้า
 ผีหลอกเด็กวัด
ฯลฯ
แผนภูมิ
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง
ที่มี ย สะกด
นอย น่อย น้อย

– แผนภูมิ
– ทำ�ท่าทางประกอบเพลง
– นิทานปรัมปรา

ปลาบู่ทอง, นางสิบสอง
 พระสุธนกับนางมโนราห์
 มโนราห์, นางพิกุลทอง
 จำ�ปาสี่ต้น, เมืองทอง
 นางนกกระจาบ,
นางวิสาขา
 เจ้าชายผู้ขมังธนู,
ยันต์สามแผ่น
– สรุปวิธีคัดลายมือ
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นี้และแบบฝึกในหนังสือ และแบบฝึกอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งอภิปราย
ความหมายก่อนเขียน เช่น
เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่ง ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
จับดินสอปากกาถูกท่าทาง
สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัด
ช่องไฟจัดกะระยะแน่
สระหรือเครื่องหมายอย่าผันแปร ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเลย
(รวบบทร้อยกรอง เล่ม ๑)
“วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคง
ในชีวิต เด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความฉลาด รอบรู้ว่าอะไร
คือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเฟ้นหยิบยก เอา
แต่สิ่งที่ดีงามมาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นทางนำาชีวิตของตนไปสู่ความสุข
ความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์”
(พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช)
๑๓. เล่ น เกมต่ า งๆ อ่ า นเป็ น คำ า ในหนั ง สื อ และแต่ ง คำ า เหล่ า นี้ เ ป็ น ประโยค
พร้อมวาดภาพประกอบ
๑๔. ทบทวน
๑๕. สอนซ่อมเสริม
๑๖. ประเมินผล
๑๗. ให้การบ้าน ทำาในสมุดแบบฝึกหัด
wwwwwwww

ภาคผนวก
คุณค่าของนิทานพื้นบ้าน
๑.
๒.
๓.
๔.

ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ให้การศึกษา และเสริมสร้างจินตนาการ
สะท้อนสภาพสังคมในอดีต
wwwwwwww
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– แผนภูมิ
– ตำานานเรือ่ งสัตว์

ควายต่างขี้โกง
 ปลาดุกรบยักษ์
บอกความหมายพระบรมราโชวาท
แผนภูมิ
สรุปใจความสำาคัญเป็นข้อๆ
ตำานานและนิทานเพิ่มเติม
 ตำานานเรื่อง “เขากบ”
 ประวัติบึงบอระเพ็ด
 ไกรทอง
 นิทานไม่รู้จบ
 คาวี
 พระยาฉัททันต์
 มะกะโท
ฯลฯ
ข้อทดสอบ


–
–
–
–

–

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ ตอบคําถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้ และความบันเทิง

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การเล่าความรู้ ประสบการณ์ ข่าว นิทาน
๒. หลักการพูด การใช้ถ้อยคําเหมาะแก่เรื่อง อย่างสร้างสรรค์
๓. มารยาทการพูด
๔. คําใหม่และคํายาก

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. เล่าเรื่องต่างๆ ที่กําหนดให้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ชัดเจน ตามอักขรวิธีและหลักการพูด
๒. พูดตอบคําถาม ชัดเจน สุภาพ และเหมาะกาลเทศะ
๓. อ่าน - เขียนคําใหม่และเข้าใจความหมาย ๓๔ คํา
๔. มีมรรยาทในการฟัง พูด
๕. อ่านออกเสียงคําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ได้
๖. ท่องบทอาขยานได้ + คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้
๗. เขียนสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆ อย่างมีมารยาท
๘. บอกข้อผิดที่ได้จากการอ่าน, ฟัง บทร้อยแก้ว และร้อยกรองได้
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๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
๑.

๒.
๓.

๔.

๕.
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๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.

ให้นักเรียนช่วยกันแต่งบทคล้องจองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยตาม
ความคิดหลักที่ให้ไว้ เช่น คนไทยใจดี มีเมตตา
................................
คนไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย
................................
ตัวอย่าง
ลมเอยลมฝน
ลมบนก็สู้พัดอู้
เจ้าคางคงตกคู
มันเฝ้าดูสายฝน
เสียงอะไรอ๊บอ๊บ
แน่ะเสียงกบมันร้อง
เจ้าอึ่งอ่างตัวพอง
มันเฝ้าร้องเรียกฝน
พอฝนตกลงมา
ข้าวในนาแตกใบ
ปลาก็ได้นํ้าใส
คนก็ได้นํ้าฝน
เรารักฝนรักฟ้า
รักทุ่งนาป่าเขา
รักแผ่นดินถิ่นเก่า
รักบ้านเราทุกคน
นักเรียนช่วยกันแต่งคำ�คล้องจากเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจ
ช่วยกันแต่งทั้งชั้นเรียน แต่งเป็นกลุ่มที่จับคู่ช่วยกันแต่งอ่านให้เพื่อนๆ
ฟังหน้าชั้น
เขียนและวาดภาพประกอบ จัดป้ายนิเทศ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าและอ่านหนังสือในห้องสมุด (หลังกล้อง)
และนำ�มารายงานหน้าชั้น
ครู แ นะนำ�การใช้ ห้ อ งสมุ ด และมรรยาทในห้ อ งสมุ ด การเข้ า แถว
การค้นคว้าการอ่านและการเขียนรายงาน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้า
และเขียนรายงานตามเรื่องที่มากำ�หนดให้ เช่น การละเล่นของไทยเพลง
กล่อมเด็ก ภาษาถิ่น นิทานอีสป นิทานพื้นบ้าน คำ�พังเพย และสุภาษิต
ไทย ฯลฯ
ครูอาจเลือกเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ให้แต่งเรื่องต่อจาก
คำ�ขึ้นต้น “เที่ยวทั่วไทยไปสะดวก”
เรื่องที่นักเรียน ทำ�รายงานให้เน้นการวาดภาพและหาภาพประกอบ จัด
ทำ�เป็น หนังสืออ่านประกอบในห้องเรียน และจัดป้ายนิเทศให้บอกชื่อ
ครูทปี่ รึกษาและวิทยากรท้องถิน่ (ผ้ปู กครอง/ผ้รู ทู้ นี่ กั เรียนไปสอบถามด้วย)
กิจกรรม ๑ “ครื้นเครง เล่นเกม”
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม อ่านนิทานอีสป อย่างสนุกสนาน ฝึกทักษะฟัง พูด
อ่าน เขียน และร้องเพลง เล่นเกม เกี่ยวกับนิทาน
– อภิปรายข้อคิดเห็น ฝึกตอบ - ถาม จากเรื่อง
– ทำ�สื่อประกอบ เช่น บัตรคำ� บัตรภาพ วาดรูป นิทานอีสป เรื่อง ลูกปู
กับแม่ปู

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
– นิทานพื้นบ้าน มีค่านิยม

ยกย่อง ผู้มีวิชาความรู้ และ
คนฉลาดหลักแหลม เช่น
“มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร
ชีวิตไ่ม่ปลดปลงคงได้มี”
(พระอภัยมณี)
– แผนภูมิ
– “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา
ไปเบื้องหน้าเติบใหญ่
จะให้คุณ”
(ขุนช้างขุนแผน)

– ป้ายนิเทศ
– หนังสืออ่านประกอบ
– แผนภูมิภาพ วิดีโอ

โทรทัศน์ เทป

– กระดาษแผนภูมิ
– สี หนังสืออ่านประกอบ
– วิทยากร
– แผนภูมิเกม
– กระดาษ สี หุ่น กระดาษ
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เกมปูลงรูป (ใช้นิ้วมือซ้าย - ขวา)
เช่น ถ้าครูพูดถึงคำ�ที่ใช้สระอู ให้มือที่เป็นรูปู กำ�นิ้วที่เป็นปู ส่วนมือ
ที่เป็น ปูหนีไม่ยอมถูกหนีบ เช่น “วันหนึ่งลูกปู เดินคู่ กับแม่อยู่ที่ชายทะเล
ไม่พบงูกำ�ลังขู่ และต่อสู้ กับศัตรู จึงรีบหนีลงรู แล้วค่อยๆ แอบดู”
นักเรียนทำ�บัตรคำ� คำ�ที่ใช้สระอู ที่อยู่ในเกมเพลง
๑๑. กิจกรรม ๒ “มาเชิดหุ่นกันเถอะ”
สื่อ
: วาดรูปและตัดเป็นตัวสัตว์ตามเรื่อง ทำ�หุ่นกระดาษ
กิจกรรม : – นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเชิดหุ่น ทีละกลุ่มต่อวัน
– ศึกษาเนื้อเรื่อง เขียนบทพูดและบรรยาย
– จัดฉากตามท้องเรื่องและจัดการแสดง
บทพากย์ : ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีราชสีห์ตัวหนึ่ง นอนหลับอยู่ได้
ต้นไม้... (เขียนตามนิทานอีสป)
อภิปรายสรุป ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยน ถามตอบกับผู้ดู (นักเรียน)
นิ ท านอี ส ปที่ กำ�หนดให้ เ ชิ ด หุ่ น ชนิ ด ต่ า งๆ หุ่ น ตั ว ตุ่ น ตุ๊ ก ตา หุ่ น
นิ้วมือ ได้แก่เรื่องกระต่ายตื่นตูม (ใช้นักเรียนแสดงแทนหุ่นโดยสวมหัว)
เรื่อง อีกากับสุนัขจิ้งจอก (หุ่นตุ๊กตา)
เรื่อง นกอินทรีกับหมาจิ้งจอก (สอนว่าผู้ม่ีอำ�นาจเหนือกว่าไม่ควร
รังแกผู้ที่ด้อยกว่า)
หรือ เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๑๒. กิจกรรม ๓ ช่วยกันเล่า
สื่อ
: นิทาน, ภาพ, บัตรประโยค
กิจกรรม : – เตรียมผู้ฟัง และตกลงกติกา
– เริ่มเล่านิทาน โดยใช้คำ�ซํ้า และภาพประกอบ
– ให้ผู้ฟังช่วยกันพูดซํ้าๆ พร้อมกับเล่าต่อเนื่องกันไป
– สรุปข้อคิด โดยถาม - ตอบ (สอนเรื่องความรับผิดชอบ
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)
นิทานอีสป เรื่อง : – “ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า”
๑๓. กิจกรรม ๔ ช่วยกันเล่า
สื่อ
: นิทาน, หน้ากากสัตว์
กิจกรรม : เตรียมผู้ฟัง และตกลงกติกา
– เล่านิทาน โดยใช้ภาพประกอบ
– ซักซ้อมให้นักเรียนช่วยเป็นตัวละครในเรื่อง
– สรุปข้อคิดเห็น (สอนเรื่อง : ไม่พูดปด)
๑๔. กิจกรรม ๕ เรื่องเก่าเล่าใหม่
สื่อ
: นิทาน, กระดาษ, สี
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– ศึกษาชื่อของนิทานของ

–
–
–
–

ความหมาย เช่น
 แม่นึ่งนานสุก กับแม่นั่ง
นานลุก
 เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้
รองนั่ง กระดูกแขวนคอ
คมในฝัก
นางสามเบี้ย
กรรมตามสนอง
ฯลฯ
แผนภูมิ

– ภาพ

– ภาพ วิดีโอ
– ภาพ แถบประโยค

– แผนภูมิ
– อุปกรณ์

– อุปกรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑
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: ช่วยกันเล่าเรื่องนิทานอีสปให้อ่านแล้วเก็บเรื่องที่อ่าน
– ช่วยกันเล่าเรื่องที่อ่าน
– แบ่งกลุ่มให้เขียนเรื่อง
– วาดภาพระบายสีประกอบ
– จัดทำ�รูปเล่มไว้มุมห้อง
๑๕. กิจกรรม ๖ ผึกตั้งคำ�ถาม
สื่อ
: แผ่นกระดาษ ปากกาเขียนคำ�ถาม
กิจกรรม : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและตั้งคำ�ถามจากเรื่อง ที่ครู
กำ�หนดให้
– เขียนลงแผ่นกระดาษ
– กลุ่มใดเสร็จก่อนยกมือพร้อมกัน
– เมื่อทุกกลุ่มเสร็จ ครูให้กลุ่มที่เสร็จก่อน ชูกระดาษ
คำ�ถามเพื่อให้กลุ่มอื่นตอบ
– ครูปรับคำ�ถามให้เหมาะสมถูกต้อง
– กลุ่มใดตอบให้ยกมือทั้งกลุ่ม
สรุปคำ�ถาม - คำ�ตอบ ตามเหตุการณ์ ๑ - ๒ - ๓
๑๖. กิจกรรม ๗ รื่นรมย์นิทานสนุก
ให้ร้องเพลงประกอบไปด้วยขณะทำ�กิจกรรม
๑๗. กิจกรรม ๘ ฝึกวิจารณ์
นิทานเรื่อง “ชาวสวนกับลูก”
ขั้ นตอนเหมือ นกิจ กรรมต่างๆ ที่เขียนมาแล้วเพิ่มให้นักเรีย นช่วยกัน
วิเคราะห์ เช่น
– สมบัติที่พ่อมอบให้ คืออะไร
– ทำ�ไมพ่อไม่บอกลูกตรงๆ
๑๘. ทบทวน
– คัดลายมือ, ท่องบทอาขยาน
๑๙. สอนซ่อมเสริม
๒๐. ประเมินผล
หมายเหตุ เรียบเรียงจากกิจกรรมประกอบการเรียนนิทานอีสป สำ�นักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร

– นิทานฯ มีค่านิยมในการให้

กิจกรรม

อภัยกัน ไม่ผูกพยาบาท
เช่น เรื่องปลาบู่ทอง

– แผ่นกระดาษ ปากกา
– แผนภูมิ
– ค่านิยมเรือ่ งการเชื่อฟังผู้ใหญ่

ฯลฯ เช่น เรื่องคมในฝัก
ค่านิยมเรื่องความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ เช่น เรื่องนํ้่าใจคน

– เพลง
– เทปเพลง + นิทาน

– ข้อสอบ
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๓ ชั่วโมง

ป.๑

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑
ป. ๑/๒
ป. ๑/๓
ป. ๑/๔

อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
บอกความหมายของคํา และข้อความที่อ่าน
ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

๒. สาระการเรียนรู้
๑. สะกดคําตามมาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต์, การผันตัวอักษรและแจกลูก และอักษรควบที่ใช้ในชีวิต
ประจําวัน
๒. การเขียนคํามาตราตัวสะกดและคําผัน
๓. การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตํ่า ที่มี ว สะกดและคําใหม่

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. สะกดคําตามมาตราตัวสะกด + แม่ ก กา ได้ถูกต้องและเขียนคํามาตราตัวสะกดได้
๒. อ่านเขียนบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่กําหนดให้ได้ถูกต้อง
๓. อ่านสะกดคํา ผันวรรณยุกต์ - อักษรและแจกลูก และอักษรควบได้ อ่านสะกดคําและแจกลูกคําที่มี ว
สะกด และอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตํ่า ที่มี ว สะกดได้
๔. อ่าน - เขียนและเข้าใจความหมายคําใหม่ ๓๔ คํา
๕. แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างมีมรรยาท
๖. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ถูกต้องสวยงาม

113

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

๓. แสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับอาชีพการทำ�มาหากิน, แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
โดยให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ ในกิจกรรมต่างๆ กัน เช่น เน้น
เรื่อง อาชีพ, ท่องเที่ยว. การศึกษา, โครงการพระราชดำ�ริ, การอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม, ประเพณี ฯลฯ ให้ครูซกั ซ้อม เตรียมการกับนักเรียนหลังกล้อง
และมาแสดงหน้ากล้อง พร้อมทั้งสรุปข้อคิดเห็นตามประสบการณ์ อาจ
เชิญวิทยากร (ผู้ปกครอง) มาแสดงร่วมด้วยได้
๔. ร้องเพลง ประกอบท่าทาง
เพลง “ความเกรงใจ”
ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี...
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ ออกมาเล่าเรือ่ งราวในหนังสือ “เรือ่ งเทีย่ วรอบหมูบ่ า้ น”
(ครูควรกำ�หนดให้นักเรียนไปอ่านล่วงหน้า) แล้วตอบคำ�ถาม ดังนี้ :
		– เหตุใดเด็กๆ จึงอยากไปเที่ยวรอบหมู่บ้าน
		– ใครเป็นคนนำ�ทาง เพราะเหตุใด
		– ลักษณะของหมู่บ้านเป็นอย่างไร

– อุปกรณ์แสดงบทบาทสมมติ

๑.

๒.
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– แผนภูมิเพลง

– แผนภูมิคำ�ถาม
– เพลงมาตราตัวสะกด
– นั ก เรี ย นลำ�ดั บ เหตุ ก ารณ์

เกี่ยวกับชุมชนของเรา
– อ่านสะกดคำ�และแจกลูก คำ�

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

เด็กมีความคิดเห็นอย่างไรกับหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่
ทำ�ไมจึงเรียกว่าตลาด
ใกล้ตลาดเป็นอะไร
วัดมีลักษณะอย่างไร
วัดตั้งอยู่ที่ไหน
ทำ�ไมเด็กๆ ไม่ควรลงเล่นนํ้า
เด็กๆ เดินต่อไปถึงไหน
พ่อของนักเรียนมีอาชีพอะไร
ต่อจากทุ่งนาเด็กๆ เห็นอะไร
นักเรียนชอบอะไรมากที่สุด ในหมู่บ้านของเรา
เหตุการณ์ในเรื่องนี้ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง
นักเรียนเคยไปเดินเที่ยวรอบชุมชนที่นักเรียนอยู่หรือไม่
นักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง
นักเรียนอยากให้มีบ้านอยู่ที่ใด เพราะเหตุใด
ลองให้นักเรียนเขียนแผนผังหมู่บ้านในฝันของนักเรียน โดยช่วยกันคิด
และแสดงเหตุผล
*การตั้งคำ�ถาม - ตอบ ครูต้องรอให้นักเรียนคิดหาคำ�ตอบได้ด้วยตนเอง
ถ้ า ตอบไม่ ไ ด้ ใ ห้ ผ่ า นไปก่ อ น ค่ อ ยย้ อ นกลั บ มาถามใหม่ บ างคำ�ถาม ให้
นักเรียน ปรึกษาได้
ควรให้นักเรียนได้คิด และตอบทุกคน แต่ไม่ใช่คราวเดียวกัน
ครูควรประเมินผล (ใบแบบบันทึก) ชั่วโมงใด ใครตอบได้ - ไม่ได้บ้าง
เพื่อคอยช่วยแก้ไขปรับปรุง พัฒนาเด็กเป็นรายคนและชมเชยกำ�ลังใจเป็น
รายคน
พยายามใช้สื่อช่วยและใช้วิธีหลากหลายเพื่อประตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ
๖. ร้องเพลงและทำ�ท่าทางประกอบเพลง ม้าวิ่ง (เพราะหัวหินมีม้า)
ให้นักเรียนวิ่งตามกันแล้วเต้นรอบๆ ห้อง ตามจังหวะเพลง
เพลงม้าวิ่ง
(บัณฑิต บุณยาคม)
ม้าวิ่งกับกับ
เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
ม้าวิ่งเร็วไว
เร็วทันใจควบกับกับกับ
ม้าวิ่งเร็วรี่
ดูซิหายไป วิ่งไว
ม้าวิ่งกับกับ
เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
ม้าวิ่งเร็วไว
เร็วทันใจควบกับกับกับ
ม้าวิ่งเร็วรี่
ดูซีหายไปควบกับกับกับ

ที่มี ว สะกด เช่น ข้าว แมว
แกว แถว เร็ว หิว
อ่านผันวรรณยุกต์อกั ษรกลาง
ที่ มี ว สะกด เช่ น แกว
แจว เอว
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง
ที่มี ว สะกด เช่น แถว หาว
สาว
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ�
ที่มี ว สะกด เช่น แมว แนว
แซว
อ่านคำ�ใหม่ในบทเรียนและ
เขียนลงสมุด

		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–
		–

–

–

–

–

– แผนผังหมู่บ้านอื่นๆ
– แผนภูมิคำ�ถาม
– ดูภาพแล้วสนทนาจากภาพ
– นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น เรี ย บเรี ย ง

เรื่องเล่าซํ้า
– ตอบคำ�ถามจับใจความสำ�คัญ
– สะกดคำ�และแจกลูก
– แผนภูมิเพลง

– หัวม้า ก้านกล้วย
– ฝึกอ่านและสะกดคำ�ในเนื้อ

เพลง
– อ่านคำ�ใหม่และหาความหมาย
ของคำ�ใหม่
– อ่านสะกดคำ�และแจกลูกคำ�

หมายเหตุ  ครูอาจนำ�เรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนของเรา หรือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมาแต่งให้อ่านก็ได้
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๗.
๘.

๙.

๑๐.

๑๑.
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๑๒.
๑๓.

๑๔.
๑๕.

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
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๒๑.
๒๒.
๒๓.
wwwwwwww

ภาคผนวก
การอ่านบทร้อยกรอง
การอ่านบทร้อยกรองเพื่อส่งเสริมการจํา รู้จักคําคล้องที่ไพเราะและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย
(๑) อ่านบทร้อยกรองตามแบบฝึกหัดและจากวรรณคดีไทย
(๒) หาคําสัมผัสคล้องจอง จากบทร้อยกรอง
(๓) ช่วยกันอ่านบทร้อยกรองคนละวรรคต่อกันจนจบ
(๔) คัดเลือกบทร้อยกรองที่ไพเราะมาอ่านและจดบันทึกไว้
(๕) ช่วยกันแต่งบทร้อยกรองง่ายๆ แลกเปลี่ยนกันอ่าน
ตัวอยาง

“เพลงหนูเอย”

หนูเอยจะบอกให้
เป็นเด็กให้รีบอ่านเขียน

จําเอาไว้จงขยันหมั่นเพียร
ไปโรงเรียนใฝ่หาวิชา
จาก คูมือครูชั้นประถมปที่ ๑ เลม ๒
ตามหลักสูตร ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓

wwwwwwww
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๒ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้ว และร้อยกรองสําหรับเด็ก
ป. ๑/๒ ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การเขียนคําถูกต้องความหมายและตัวสะกดการันต์
๒. การเขียนประโยค ข้อความ และเรื่องราว การเขียนแสดงความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และเขียน
จินตนาการ
๓. บทร้อยกรองและคําใหม่
๔. การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตํ่า ที่มี ย สะกด

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. ผันอักษรตามหลักภาษา และพูดออกเสียง เขียนถูกต้องชัดเจน
๒. แต่งประโยค เรื่องราว และพูดได้ตามลําดับความคิดชัดเจน
๓. อ่านเขียนคําใหม่และเข้าใจความหมาย ๓๔ คํา และนําไปแต่งประโยคสั้นๆ ได้
๔. อ่านสะกดคําและแจกลูกคําที่มี ว สะกดได้ ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตํ่า ที่มี ว สะกดได้
๕. อ่านออกเสียงคําคล้องจอง และบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้อง
๖. แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างมีมารยาท
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๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้

๑.

๒.
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๙๗ - ๑๐๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

๕

๓.
๔.

๕.

(

)
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๖.

๗.
๘.

๙.
๒๖
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

๑๐.

๑๑.
๑๒.

๑๓.

๑๔.

123

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

๑๕.

๑๖.

๑๗.
๑๘.
๑๙.

๒๐.
๒๑.
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(๑)
(๒)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

(๓)
(๔)
(๕)
๒๒.

๒๓.
๒๔.

(๑)

(๒)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(ดูภาคผนวก ป. ๑)
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(๕)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

(ดู ป. ๑)

wwwwwwww

ภาคผนวก
การอ่าน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ปฏิบัติตนในการอ่านในใจและอ่านออกเสียง
อ่านบัตรคํา แถบประโยค คําขวัญ คําโฆษณา
อ่านในใจแล้วตอบคําถาม
อ่านออกเสียง
อ่านสะกดคํา (เพื่อช่วยการพัฒนาประสบการณ์การอ่าน)
อ่านผันวรรณยุกต์ (เพื่อช่วยการพัฒนาประสบการณ์การอ่าน)
อ่านจับใจความสําคัญของเรื่อง

จากคูมือครู ชั้นประถมปที่ ๑ เลม ๒
ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)

wwwwwwww
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(๕)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

(ดู ป. ๑)

wwwwwwww

ภาคผนวก
การอ่าน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ปฏิบัติตนในการอ่านในใจและอ่านออกเสียง
อ่านบัตรคํา แถบประโยค คําขวัญ คําโฆษณา
อ่านในใจแล้วตอบคําถาม
อ่านออกเสียง
อ่านสะกดคํา (เพื่อช่วยการพัฒนาประสบการณ์การอ่าน)
อ่านผันวรรณยุกต์ (เพื่อช่วยการพัฒนาประสบการณ์การอ่าน)
อ่านจับใจความสําคัญของเรื่อง

จากคูมือครู ชั้นประถมปที่ ๑ เลม ๒
ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)

wwwwwwww
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เที่ยวทั่วไทย
ระยะเวลาในการสอน ๒ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป. ๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆ
ป. ๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ป. ๑/๓ เรียบเรียงคําเป็นประโยคง่ายๆ

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การนําประโยคมาเรียงเป็นข้อความสั้นๆ
๒. การใช้ภาษาสุภาพในการสนทนา การพูดแนะนําตนเอง และการเขียนสื่อความหมาย
๓. การใช้ภาษาที่สุภาพในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม หรือเขียนแสดงความคิดเห็น
๔. การสะกดคําในแม่กก และแม่กด และคําใหม่

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. พูด - เขียน ด้วยภาษาสุภาพสื่อสารได้
๒. ถาม ตอบ สนทนา อภิปราย ด้วยภาษาสุภาพได้
๓. อ่าน เขียน คําใหม่ และเข้าใจความหมายได้ ๓๔ คํา และแต่งประโยคสั้นๆ ได้
๔. อ่านและเขียนสะกดคําและแจกลูกคําที่มี ก สะกดได้
๕. อ่านสะกดคําตามมาตรา แม่กด ได้
๖. บอกข้อคิดจากการอ่านและฟังบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้
๗. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังได้
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๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

๑.

(

๒.

๓.

128

)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

๔.

(ดู ป. ๑)
๒๐

๕.
๖.

๗.

๘.

๓๒

๙.
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กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
๑๐.
๑๒
๒๕ - ๔๐
๘๐ - ๑๐๐
๔๕๐
๑๑.

(ดู ป. ๑ และ ป. ๓ เพิ่มเติม)

๑๒.

๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
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กรุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
wwwwwwww

ภาคผนวก
การสร้างประสบการณการสะกดคำา
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

จาก คูมือครูชั้นประถมปที่ ๑ เลม ๒
ตามหลักสูตร ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓

การเล่นลิงชิงหลัก

(หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๖๒ : ๓๑)
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ป.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ มรดกไทย
ระยะเวลาในการสอน ๖ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป. ๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำาและประโยคง่ายๆ
ป. ๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา
ป. ๑/๓ เรียบเรียงคำาเป็นประโยคง่ายๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองสำาหรับเด็ก

๒. สาระการเรียนรู้
๑. การคิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน
๒. การใช้ภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นในการพูดและเขียน
๓. การสะกดคำาในแม่กดและคำาใหม่

๓. จุดประสงคการเรียนรู้
๑. พูดและเขียนอย่างใช้ความคิดไตร่ตรอง และมีมรรยาท
๒. ใช้ภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกาลเทศะ
๓. อ่านสะกดคำาและแจกลูกคำาที่ ด สะกดได้
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๔. อ่าน - เขียนคำ�ใหม่และเข้าใจความหมายได้ ๓๔ คำ�
๕. อ่าน - พูด คำ�คล้องจองและข้อความสั้นๆ ได้
๖. ตอบคำ�ถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
๑. ฟังเพลงลูกทุ่ง “เที่ยวงานวัด”  สนทนาถึงเรื่องประเพณีไทยที่มีวัดเป็น
ศูนย์กลาง
๒. นักเรียนทุกกลุ่ม ช่วยกันเขียนผังความคิด “งานวัด”

นักเรียนช่วยกันอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานวัดใน
เทศกาลต่ า งๆ และช่ ว ยกั น รวบรวมว่ า ในงานวั ด นั้ น ๆ มี กิ จ กรรมและ
ความมุ่งหมายอะไรบ้าง เขียนผัง ความคิด เช่น

กิจกรรมโรงเรียนปลายทาง
เหมือนโรงเรียนต้นทาง
– แผนภูมิภาพ งานวัด

ประเพณีไทยที่สืบต่อมา
(ให้มีภาพงานฉลองฯ
ที่หลากหลาย)
– คำ�ประพันธ์
– เพลงกล่อมเด็ก
(ดู ป.๑)

– แผนภูมิ
– ภาพประกอบ วีดิทัศน์
–
–
–
–

–
–
–

ช่วยกันคิด ช่วยกันเขียน จากประสบการณ์และจากข้อมูลที่ได้ไป
ศึกษาค้นคว้า สอบถามจากญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและชุมชน
๓. แต่งเรื่อง ไปเที่ยวงานวัด วาดภาพประกอบระบายสี
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เทปเพลง ฯลฯ
ถามให้นักเรียนตอบ
เรียบเรียงเหตุการณ์
เขียนบนกระดาน
แผนภูมิเรื่องราว (ให้อ่าน
หลังจากช่วยกันเรียบเรียง
เรื่องราวแล้ว)
อ่านคำ�ใหม่-เขียนลงสมุด
แต่งเรื่องลงสมุดรวมเล่ม
ไว้อ่านประจำ�ห้องเรียน
วาดภาพระบายสีประกอบ

– แผนภูมิภาพฝาผนังตามวัด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑

กิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
๔. รวบรวมเพลงไทย เพลงกล่อมเด็ก และเพลงลูกทุ่งที่บรรยายถึงงานวัด
พร้ อ มทั้ ง ร้ อ งประกอบ ท่ า ทาง เลื อ กเพลงที่ ใ ช้ ภ าษาถิ่ น เพื่ อ ศึ ก ษา
ความหมายของภาษาถิ่นแต่ละภาค
๕. ศึกษาประวัติและความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากงานวัด ความหมาย
ของการจัดงาน ฯลฯ
เราเรียนรู้อะไรบ้าง ช่วยกันถาม - ตอบ อภิปราย ศึกษาข้อมูล
จากวิทยากรและเขียนเป็นรายงานหรือเรื่องราวประกอบภาพไว้ค้นคว้า
ต่อไป
๖. ทบทวนการอ่านสะกดคำ�ประสมคำ�จากหน่วย ๓๒ ให้คล่องแคล่วตาม
บัตรคำ�  และแผนภูมิป้ายนิเทศและสมุดเล่มเล็กที่ทุกกลุ่มช่วยกันค้นคว้า
และรวบรวมได้
๗. ให้อ่านหนังสือนิทานและหนังสืออ่านนิทานแปลสำ�หรับเด็ก นอกเวลา
และกับครอบครัว ควรกำ�หนดจำ�นวนเล่ม ขั้นน้อย - มากไว้เพื่อให้เด็ก
ทุกคนได้อ่าน
๘. ร้องเพลงประกอบท่าทางเนื้อเพลงมาตรากบ
รศ. ปิตินันท์ สุทธสาร ทำ�นอง โด เร มี
บ ใบไม้ ป ปลา พ พาน ฟ ฟัน ภ สำ�เภาสหาย
ห้าตัวนั้นร่วมเป็นเพื่อนตาย มอบกายใจไว้เคียงคู่กัน
ล้วนต่างพึ่งซึ่งกันและกัน
มาช่วยกันเปล่งเสียงให้ดี
มีอยู่ในมาตราของไทย
มา มาเรียงมาตราแม่กบ อบ อบ อบ อบ
* อภิปรายความหมายของคำ�ในเนื้อเพลง ช่วยกันสรุปมาตรากบ
คือคำ�ที่ประสมสระต่างๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา มี ป พ
ภ ฟ เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราแต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น รูป
ภาพยีราฟ ฯลฯ
๙. แต่ละกลุ่มเล่นเกม “ปริศนาพาสนุก” โดยตอบปริศนาคำ�ทายต่อไปนี้
– อะไรเอ่ย นั่งลอยฟ้าชมวิวน่าหวาดเสียว
(ชิงช้าสวรรค์)
– อะไรเอ่ยเป็นกีฬาโบราณต่อยกันบนบกตกนํ้า
(มวยทะเล)
– อะไรเอ่ยฟังแต่เสียงเหมือนละคร ผู้แสดงเพศชาย
แต่เล่นอยู่เรื่องเดียว
(เทศน์มหาชาติ)
– อะไรเอ่ยต้องการให้ขนเข้าวัด แต่ต้องสร้าง
เป็นปราสาท
(ก่อกองทราย)
– ฯลฯ  ฯลฯ
ให้ครูและนักเรียนช่วยคิดปัญหาและทายจากเรื่องงานวัด
๑๐. ให้แต่ละกลุ่มเล่นเกม “ใบไม้อักษรหรรษา” ตามสื่อที่ครูแจกให้ ให้หาคำ�
ในมาตรา กบ
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– แผนภูมิเพลงไทย

–
–
–
–

เชิญวิทยากร
บัตรคำ�
แผนภูมิ
อ่านสะกดคำ�และแจกลูกคำ�
ที่มีตัว ด สะกด

– แผนภูมิ - เพลง
– เทปเพลง

– แผนภูมิ
– เทปเพลง
– บัตรคำ�
– ไปวัด

วันนี้วันดีมงคล
คำ�เร่งจรดล
มาโดยความหวังตั้งใจ
ชวนเพื่อนรักคู่หทัย
ร่วมสงกรานต์สมัย
ไทยเทศกาลประเพณี
แก้วจึงขมีขมัน
โดยลงวารี
ชำ�ระร่างกายไม่นาน
เสร็จแล้วชวนคำ�ขึ้นบ้าน
แม่จันพ่อก้าน
กำ�ลังคดข้าวตักแกง
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ส่วนหนึ่งไปวัดจัดแต่ง
ส่วนหนึ่งซึ่งแบ่ง
เป็นอาหารเช้ากลางวัน
...................................

๑๑. ร้องเพลง ประกอบท่าทาง “เพลงมาตราตัวสะกด”
รศ. ปิตินันท์ สุทธสาร ทำ�นอง แคนลำ�โขง
มาตราตัวสะกดของไทย รวบรวมไว้มี ๙ มาตรา
มาตราแม่ ก กา
อย่าชักช้าจำ�ให้ดี
คำ�ที่ไม่มีตัวสะกด
อย่าละลด เช่น ปู เต่า ปลา
มาตราตัวสะกดแม่ กน อีกแม่ กม และ แม่ กง
เกย เกยว อย่าใหลหลง
พวกเราจงจำ�ให้มั่น
ห้าแม่นั้นสะกดต่างกัน
มาเร็วพลันจำ�ให้ขึ้นใจ
มาตราแม่ กด กก กบ รวมแล้วครบเก้าแม่พอดี
มาตราทั้งสามแม่นี้
อย่ารอรีมีเสียงสั้นสั้น
จำ�คำ�นั้นว่าเป็นคำ�ตาย
เราทั้งหลายจำ�ได้ไม่ลืม
อภิปรายสรุปจากเพลงเป็นการทบทวนว่า
– มาตราตัวสะกด ๙ แม่ คือ แม่ ก กา แม่ กก แม่ กด แม่ กน แม่ กบ
แม่ กง แม่ กม แม่ เกย แม่ เกอว
– ตัวสะกดแม่ กก กด กบ มีเสียงตัวสะกดเสียงสั้นเป็นคำ�ตาย
– ตัวสะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว และ แม่ ก กา มีตัวสะกด ออก
เสียงยาว เป็นคำ�เป็น
๑๒. นักเรียนเล่นเกม “ลูกสัตว์หาแม่” โดยแจกบัตรคำ�รูปสัตว์ ให้นักเรียน
คนละใบ นักเรียนสังเกตบัตรแล้วเข้ากลุ่มเดียวกัน
รูปกา
=
แม่ ก กา (กา บัว ตี มือ)
รูปแม่ไก่
=
แม่ กก (โรค สุข เมฆ นก)
รูปแม่งู
=
แม่ กง (ง่วง แรง เกรง กลอง)
รูปหนู
=
แม่ กน (เชิญ เวร พาล จาน)
ควรวาดรูปประกอบ
รูปม้า
=
แม่ กม (อิ่ม ชาย ยาม ดูม)
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– เพลงพิษฐาน

–
–
–
–
–
–
–

(เล่นหลังทำ�บุญที่วัด
แยกเป็นพวกชาย-หญิง)
(ฝ่ายชาย)
พิษฐานเอย มือหนึ่งดังพาน
พานแต่ดอกอ้อ เกิดชาติใด
แสนใด ขอให้ได้คนชื่อลอย
(ลูกคู่)
พิษฐานวาดไหว้ ขอให้ได้
ดังพิษฐานเอย
(ฝ่ายชาย)
พิษฐานเอย มือหนึ่งดั่งพาน
พานแต่ดอกพิกุล เกิดชาติใด
แสนใด ขอให้ห่างไกล
คนชื่อปุ่น
(ลูกคู่)
พิษฐานวานไหว้
ขอให้ได้ดังพิษฐานเอย
เพลงพวงมาลัย (ดู ป.๑)
เพลงช้าเจ้าหงส์
เพลงเหย่อย
เพลงปรบไก่
แผนภูมิ
บัตรภาพ
อ่าน+ท่องแผนภูมิเพลง
กล่อมเด็ก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เล่ม ๑
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รูปยักษ์
=
แม่ เกย (ยาย ถวาย เคย โดย)
รูปวัว
=
แม่ เกอว (สาว เขียว เปลิว แวว)
รูปบ้าน
=
แม่ กบ (กราบ บาป เทพ โลภ)
รูปดาว
=
แม่ กด (รถ มีด บวช อิฐ)
๑๓. นำ�บัตรคำ�รูปสัตว์ติดไว้ใต้ภาพแม่บนกระดานดำ�
รูปกา รูปงู รูปนก รูปม้า รูปยักษ์ รูปวัว รูปไก่ รูปใบไม้
ตา ง่วง จาน อิ่ม ยาย
สาว นก กราบ
บัว แรง พาล ชาม เคย
เขียว สุข บาป
ตี
เกรง เวร ยาม โดย
ปลิว เมฆ เทพ
มือ กลอง เชิญ ตูม ถวาย แวว โรค โลภ
ให้นักเรียนอ่านบัตรคำ�แต่ละชุดแล้วสรุปเพิ่มเติมเป็นมาตราๆ ไป
๑๔. ติดบัตร
๑๕. ทบทวน
๑๖. สอนซ่อมเสริม
๑๗. ประเมินผล
๑๘. ให้ทำ�โครงการ “พระราชวังไกลกังวล”
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รูปเด็ก
รถ
บวช
มีด
อิฐ

จันทร์เจ้าขา
ขอข้าวขอแก้ว
ขอแหวนทองแดง
ผูกมือน้องข้า
ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่
ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง
ขอเตียงตั้งให้น้องข้านอน
ขอละครให้น้องข้าดู
ขอตุ๊ดตู๊ มาร้องตับแก
– บัตรภาพ
– บัตรคำ�
โยกเยก
โยกเยกเอย นํ้าท่วมเมฆ
กระต่ายลอยคอ
หมาหางงอ กอดคอ โยกเยก
แมวเหมียว
อ้ายแมวเหมียว
แยกเขี้ยวยิงฟัน
เสือปลาหน้าสั้น
กัดกันกับแมวเหมียวเอย
– ข้อทดสอบ
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