แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การฟงการดูการพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง การดู อยางตั้งใจชวยใหเกิดสมาธิ ทําใหผูฟ งมีความรู ความเขาใจเรื่องที่ฟงและสามารถพูด
แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงไดอยางเขาใจ
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. นักเรียนรองเลนและแสดงทาทางประกอบได
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนดูภาพจากบทอาน ชางนอยนารัก แลวรวมกันสนทนากับครูเกี่ยวกับประเด็นดังนี้
- นักเรียนรูจักสัตวเหลานี้หรือไม
- มีตัวละครอะไรบางอยูในภาพ
- ตัวละครแสดงพฤติกรรมอะไร
๒. ครูรองเพลงสัตวแสนรูใหนักเรียนฟง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลงพรอมปรบมือใหจังหวะ
๔. นักเรียนรวมคิดทาทางประกอบเพลง สัตวแสนรู
๕. นักเรียนทําแบบฝกโยงเสนภาพสัมพันธกัน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. รูปภาพ
๒. เพลง
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรร
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตองตามหลัก เกณฑก ารอานชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยาง
ชัดเจนและสรุปเรื่องที่อาน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก ระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญ หาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอาน
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. อานใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนบทเรียนโดยใหนักเรียนรองเพลง สัตวแสนรู และทาทางประกอบ
๒. ครูอานคําในรูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง ชางนอยนารัก ใหนักเรียนอานตามและทายปริศนาคําทาย
๓. ครูอานบทอานเรื่อง ชางนอยนารัก ใหนักเรียนฟง
๔. ครูนําสนทนาในประเด็นคําถาม
- ชางมีประโยชนอะไรบางกับมนุษย
- นอกจากชางยังมีสัตวใดบางที่แสนรูและมีประโยชนอยางไร
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 ๑๑ ขอ ๑ และ ๒
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- เพลง
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง แตงประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนคําที่มีความหมายในชีวิตประจําวันไดถูกตอง ชวยสื่อความหมายของคําและขอความ ประโยค
ในการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขียนประโยคงายๆ ได
๒. มีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การเขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
๒. มารยาทในการเขียน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนคําในรูจักคํานําเรื่อง จากเรื่อง ชางนอยนารัก และใหนักเรียนอานทีละคน
๒. นัก เรีย นนําคํา ในรูจัก คํานําเรื่อง จากเรื่อ ง ช า งนอยน ารัก มาแตง ประโยค ปากเปลา คนละ ๑
ประโยค
๓. ครูเขียนประโยคที่นักเรียนแตงบนกระดานดําใหนักเรียนสังเกตคํา ขอความที่เขียน
๔. นักเรียนอานประโยคบนกระดานดําพรอมๆ กัน และคัดเลือกประโยคที่นักเรียนชอบคัดลงในสมุด ๕
ประโยค
๕. นักเรียนอานออกเสียงบทอานเรื่อง ชางนอยนารัก พรอมกัน ๑ ยอหนาเพื่อสรุปการเรียน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง กิจกรรมชวนทําชวนคิด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง ดู อยางตั้งใจชวยใหมีสมาธิ ทําใหผูฟงมีความรู ความเขาใจเรื่องที่ฟงและสามารถพูดแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงไดอยางเขาใจ
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. นักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามได
๒. มีมารยาทในการฟง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การฟง ดู และการพูดแสดงความคิดเห็น
๒. มารยาทในการฟง

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทํากิจกรรมชวนทํา ชวนคิด ขอ ๒.๓ ในเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. ครูอานบท อานคลอง รองเลน อายจัง อายจัง จากเรื่อง ชางนอยนารัก
๓. นักเรียนรวมกันสนทนาตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง
๔. นักเรียนอานบท อานคลอง รองเลน อายจัง อายจัง จากเรื่องชางนอยนารัก พรอมกันเปนจังหวะ
๕. นักเรียนคัดบท อานคลอง รองเลน อายจัง อายจัง จากเรื่องชางนอยนารัก ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาพาที
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การอานในใจ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การมีมารยาทในการอานเปนการไมเสียงดังรบกวนผูอื่น ผูที่มีมารยาทในการอานจะมีสมาธิและเขาใจ
เรื่องที่อานไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไป ใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนการอานในใจ เรื่อง ชางนอยนารักได
๒. มีมารยาทในการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. ฝกอานในใจเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. มารยาทในการอาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนการอาน โดยการอานออกเสียง อานคลอง รองเลน จากเรื่อง ชางนอยนารัก เปน
จังหวะ
๒. นักเรียนฝกอานในใจเรื่อง ชางนอยนารัก
๓. ครูตั้งคําถามและนักเรียนตอบคําถาม สนทนาแสดงความคิดเห็น แลวเขี ยนลงในสมุด พรอมกับฝก
อานดวยตนเอง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๕
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและ
สรุปเรื่องจากเรื่องการอานได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบทรอยกรอง ผันวรรณยุกตได
๒. มีมารยาทในการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. อานบทรอยกรอง การผันวรรณยุกต
๒. มารยาทในการอาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูตั้งคําถามนําใหนักเรียนตอบ เพื่อทบทวนเหตุการณจากบทอานเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. ครูอานผันวรรณยุกต ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู ใหนักเรียนฟงนักเรียนอานผันตาม
๓. นักเรียนอานบทรองกรอง การผันวรรณยุกต
๔. นักเรียนคัดบทรอยกรอง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๖
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การอานและเขียนคําใหม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียนและเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติข องภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคําและเขียนคําใหมได
๒. มีมารยาทในการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนสะกดคําบอกความหมายคํา
- การอานเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคําตามครูในอธิบายเพิ่ม เติมความรูจ ากเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. นักเรียนและครูรวมกันเขียนคําใหมที่มี ม ย เปนตัวสะกด และฝกอานคําสะกด
๓. ฝกจําคําและเขียนคําที่แตงขึ้นใหม โดยใหคัดคําที่ชวยกันแตงขึ้นลงในสมุดคนละ ๕ คํา
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๗และ ๘
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การอานสะกดคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียนและเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติข องภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคํา
๒. มีมารยาทในการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนสะกดคําบอกความหมายคํา
- อานคําคลองจองที่มี ม ย เปนตัวสะกด

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนโดยฝกอานสะกดคําใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. นักเรียนอานบทอานเรื่อง ชางนอยนารัก พรอมใหสังเกตคําที่มี ม ย สะกดวามีคําใดบาง
๓. นักเรียนเขียนคําที่สังเกตไดลงในสมุด
๔. นักเรียนอานคําคลองจองที่มี ม ย เปนตัวสะกด (ทายแผน)
๕. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๑๐ และ ๑๑
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง อานสะกดคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียนและเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
การรูและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหการอานออกเสียงคําและเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติข องภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนนําคําในคําคลองจอง ม และ ย แตงประโยคปากเปลาได
๒. มีมารยาทในการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนสะกดคําบอกความหมายคํา
- อานคําคลองจองที่มี ม ย เปนตัวสะกด

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนความรูเดิม โดยอานคําคลองจอง ม และ ย
๒. นักเรียนนําคําในคําคลองจอง มและ ย แตงประโยคปากเปลา
๓. นักเรียนฝกอาน เขียนประโยคใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ชางนอยนารัก และรวมกันอาน
ออกเสียงประโยคพรอมกัน
๔. นักเรียนคัดคําที่มี ม ย ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู ลงในสมุดและฝกอานดวยตนเอง
๕. นักเรียนรวมอานบท อานคลอง รองเลน จากเรื่อง ชางนอยนารัก และใหสังเกตคําที่มี ม ย สะกดเพื่อ
สรุป
๖. ทําแบบฝกหัด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง เครื่องหมายสัญลักษณ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
สัญลักษณคือสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชหมายความแทนอีกสิ่ง หนึ่ง สัญญาณเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็น
เพื่อนบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกผูอาน หรือผูฟง ใหคนสามารถปฏิบัติตามสัญญาณที่บอกนั้น
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติข องภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสัญลักษณได
๒. นักเรียนบอกความหมายคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนสะกดคําบอกความหมายคํา

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกอานสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตามครูในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. นักเรียนอานออกเสียงเปนกลุมและอานเดี่ยว
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ความหมายของสัญลักษณตางๆ ในเรื่อง ชางนอยนารัก
๔. นักเรียนอานบทรอยกรอง จําใหมั่น สัญลักษณ ตามครูทีละคน
๕. นักเรียนฝกเขียนสัญลักษณหรือเครื่องหมายถูกตองและสวยงามลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง ทบทวนบทอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียนและเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
การรูและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหการอานออกเสียงคําและเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา ภูมิ
ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ /๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ /๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสะกดคําได
๒. นักเรียนเขียนคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนสะกดคําบอกความหมายคํา
- การอานเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนบทอานเรื่อง ชางนอยนารัก
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงการดูแลสัตว
- นักเรียนคิดวาสัตวที่นักเรียนเลี้ยงกินอะไร
- เวลาสัตวไมสบายนักเรียนควรทําอยางไร
๓. นักเรียนอานบทอานคลอง รองเลน อายจัง อายจัง ประกอบจังหวะ
๔. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียน โดยลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง ชางนอยนารัก จนจบ
วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
๕. แบงกลุมนักเรียนออกมาเลนบทบาทสมมุติตามเรื่อง ชางนอยนารัก
๖. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ ขอ ๑๔
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๒
กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง ทบทวนบทอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียนและเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
การรูและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหการอานออกเสียงคําและเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติข องภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชีว้ ัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ /๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ /๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสะกดคําได
๒. นักเรียนเขียนคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนสะกดคําบอกความหมายคํา
- การอานเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียน โดยลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง ชางนอยนารัก จนจบ
วาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร
๒. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๓–๕ คน ออกมาเลนบทบาทสมมติตามเรื่อง ชางนอยนารัก
๓. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๙
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การอานฟงวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรมตองฟงและอานอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจ ากการฟงและอาน สามารถนํา
สิ่งที่รูไปใชในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและรอยกรองตามสนใจคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานวรรณกรรม บทที่ ๘ เรื่อง กระตายกับเตาได
๒. นักเรียนมีมารยาทการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานวรรณกรรม บทที่ ๘ เรื่อง กระตายกับเตา

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูถามปริศนาคําทาย อะไรเอย สี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
๒. นักเรียนอานบัตรคําเฉลย เตา แลวสนทนาเกี่ยวกับเตา เชนลักษณะอยางไร เคลื่อนไหวอยางไร
๓. อานบทที่ ๘ เรื่องกระตายกับเตา โดยสังเกตดังนี้
- ครูอานใหนักเรียนสังเกตการอานของครู
- นักเรียนอานออกเสียง
- นักเรียนทําทาทางการเคลื่อนที่ของสัตวๆ เชน กระตาย เตา นก
๔. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๑๒
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ชางนอยนารัก
เรื่อง การอานฟงวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรม ตองฟงและอานอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจากการฟงและอาน สามารถนํา
สิ่งที่รูไปใชในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย างเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและรอยกรองตามสนใจคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานวรรณกรรม บทที่ ๘ เรื่อง กระตายกับเตาได
๒. นักเรียนมีมารยาทการอาน
๓. นักเรียนสนทนาและแสดงความคิดเห็นได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานวรรณกรรม บทที่ ๘ เรื่อง กระตายกับเตา

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูอานเชิงเลา บทที่ ๘ เรื่องกระตายกับเตา
๒. นักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น ซักถามเกี่ยวกับเรื่อง กระตายกับเตา
๓. นัก เรี ยนฝ ก อา นในใจ บทที่ ๘ เรื่ อ งกระตา ยกั บ เต า และทํ าแบบฝก หั ด ทัก ษะภาษา เล ม ๒
แบบฝกหัดที่ ๑๑ ขอ ๑๓
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

