แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง การฟง ดู และพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟง ดู และพูดอยางตั้งใจ ชวยใหเกิดสมาธิ ทําใหผูฟง มีความรู ความเขาใจเรื่องที่ฟงและสามารถ
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงไดอยางเขาใจ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป ๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป ๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ท ๓.๑ ป ๑/๑ ฟงคําแนะนํา คําสัง่ งายๆ และปฏิบัติตาม
จุดประสงคการเรียนรู
๑. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดูได
๒. ฟงคําสั่งงายๆ และปฏิบัติตามได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การฟง การดู การพูด
๒. มารยาทในการฟง

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเกี่ยวกับมารยาทในการเรียน
๒. ครูนําแผนภูมิเพลง รําวงวันสงกรานต อานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานพรอมกัน
๓. ครูรองเพลง รําวงวันสงกรานต ใหนักเรียนฟงทีละทอนและใหรองตาม ๒-๓ครั้ง
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง รําวงวันสงกรานต
๕. ครูและนักเรียนชวนกันเลาถึงประสบการณที่นักเรียนเคยเลนสงกรานตและวิธีปลอดภัย
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. แผนภูมิ เพลง
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติแลวใน
แตละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น โดยการนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําให
เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป ๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการฟง การดู และการพูด
๒. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตอง สะอาด และสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. มารยาทในการฟง การดู การพูด
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียน
๒. ครูเลานิทานเกี่ยวกับตํานานวันสงกรานตใหนักเรียนฟง โดยสอนมารยาทที่ดีในการฟง การดู และ
การพูด
๓. ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลงรําวงวันสงกรานต จากนั้นนักเรียนชวยกันหาคําศัพทใหมจากบท
เพลงและฝกอานพรอมกัน
๔. นัก เรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม บรรทัดโดยหาคําศั พทใหม ๕ คํา จากแผนภูมิ เ พลง รําวงวั น
สงกรานตลงในสมุด โดยครูตรวจความถูกตองและใหคําแนะนําในสวนที่ตองแกไข
๕. นักเรียนแกไขคําที่คัดตามคําแนะนําของครูเปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. นิทานตํานานวันสงกรานต
๒. เพลงรําวงวันสงกรานต
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติแลวใน
แตละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น โดยการนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําให
เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการอาน
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําไดถูกตอง
๓. นักเรียนบอกความหมายของคําไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- มารยาทในการฟง การดู การพูด และการออกเสียงคํา
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียน
๒. ครูนําแผนภูมิเพลงรําวงวันสงกรานต อานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตามพรอมกัน และให
รอง แสดงทาทางประกอบจังหวะเปนการทบทวน
๓. ครูใหนักเรียนดูภาพพระสงฆ การสรงน้ําพระ การทําบุญเลี้ยงพระ กอพระเจดียทราย การสาดน้ํา
ขันน้ํา และใหนักเรียนชวยกันออกเสียงคําที่เกี่ยวกับภาพ โดยยกบัตรคําไปจับคูใหตรงกับภาพ
๔. ครูใหนักเรียนเลนเกมจับคูรูคํา โดยอธิบายใหนักเรียนฟง แนะนําวิธีการเลนและปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังนี้
- แบงนักเรียนออกเปน ๒ ฝาย ฝายที่ ๑ เปนบัตรคํา ฝายที่ ๒ เปนบัตรภาพ
- นักเรียนแตละฝายไดรับบัตรภาพและบัตรคําแลวใหนําไปติดไวที่หนาอกของตนเอง
- ครูใหสัญญาณโดยการเปานกหวีดยาว ๑ ครั้ง นักเรียนตองไปหาคูของตนเอง เมื่อไดครบ
ถูกตองแลว พาคูตนเองไปนั่งโดยเร็วภายใน ๑ นาที
- ครูใหตัวแทนนักเรียน ๑ คน ไปตรวจสอบความถูกตองของคํา และภาพ เมื่อถูกตองใหอาน
ใหเพื่อนฟง นักเรียนจะไดคะแนนความเกง ๑๐ คะแนน เปนกรรมการชวยครูในการเลน
ตอไป
สื่อ / แหลงการเรียนรูน าที
๑. เกมจับคูรูคํา
๒. เพลงรําวงวันสงกรานต
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติแลวใน
แตละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น โดยการนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําให
เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการอาน
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําไดถูกตอง
๓. นักเรียนบอกความหมายของคําไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- มารยาทในการฟง การดู การพูด และการออกเสียงคํา ขอความ คําคลองจอง
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียน
๒. ครู อธิบ ายความหมายของคําในบทอาน เรื่อง วันสงกรานต จากหนัง สือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ใหนักเรียนฟง นักเรียนอานตาม แลวพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของ
คําโดยใชบัตรคํา
๓. ครูอานออกเสียงบทอาน เรื่อง วันสงกรานต ใหนักเรียนฟง
๔. ครูใหนักเรียนอานพรอมกัน แบงกลุมอานออกเสียง กลุมยอย และจับคูอานออกเสียงและใหอาน
รายบุคคล
๕. นักเรียนฝกอานบทอาน เรื่อง วันสงกรานต จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรูนาที
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง การอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยาง
ชัดเจนและสรุปเรื่องราวที่อานได
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการอาน
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําไดถูกตอง
๓. นักเรียนบอกความหมายของคําไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- มารยาทในการฟง การดู การพูด และการออกเสียงคํา ขอความ คําคลองจอง
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการอาน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญของบทอาน เรื่อง วันสงกรานต โดยการใชแถบประโยค
๓. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงกลอนทองรองสนุก รดน้ําสงกรานต ตามครูพรอมกัน พรอมกับให
จังหวะประกอบการอาน และแบงกลุมยอยอาน
๔. นักเรียนอานบทอานเรื่อง วันสงกรานต เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรูนาที
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
หัวขอเรื่อง อานคลองรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยาง
ชัดเจนและสรุปเรื่องราวที่อานได
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการอาน
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําไดถูกตอง
๓. นักเรียนบอกความหมายของคําไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- มารยาทในการฟง การดู การพูด และการออกเสียงคํา ขอความ คําคลองจอง
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูทบทวนบทกลอน ทองรองสนุก รดน้ําสงกรานต นักเรียนเคาะจังหวะประกอบทาทาง
๒. ครูนําแผนภูมิบท อานคลอง รองเลน ปใหมไทย จากเรื่อง วันสงกรานตใหนักเรียนฟง นักเรียน
ฝกอานตามและฝกเคาะตามจังหวะใหถูกวิธีของบทรอยกรอง พรอมทั้งใหคิดทาทางประกอบการอาน
๓. อานบท อานคลอง รองเลน แลวโยงเสนใหเห็นคําที่คลองจองกัน
๔. นัก เรี ย นทํ า แบบฝก หั ด รายวิ ช าพื้น ฐาน ภาษาไทย ชุ ด ภาษาเพื่ อชี วิ ต ทั ก ษะภาษา เล ม ๒
แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๒ และ ๔
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๑๓
สื่อ / แหลงการเรียนรูนาที
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
หัวขอเรื่อง การผันวรรณยุกต

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และชวยใหอานคําและเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนผันวรรณยุกตตามอักษรสามหมูได
๒. นักเรียนอานและเขียนคําที่ผันวรรณยุกตได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- มารยาทในการฟง การดู การพูด และการออกเสียงคํา ขอความ คําคลองจอง

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวน บท อานคลอง รองเลน ปใหมไทยจากเรื่อง
๒. ครูนําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝก หัดที่ ๑๒ ขอ ๒ และ ๔ ที่ใหนักเรียนทํา มาเฉลย
พรอมกัน
๓. ครูนําอานผันวรรณยุกตจาก อธิบายเติมความรู ในเรื่อง วันสงกรานต ฝกนักเรียนอานพรอมกัน อาน
กลุม อานจับคูและอานรายบุคคล
๔. ทําแบบฝกเขียนคําคลองจอง ๒ พยางค
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง การอานและเขียนสะกดคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา เปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียน และเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนแยกสวนประกอบของคําไดถูกตอง
๒. นักเรียนอานสะกดคําไดถูกตอง
๓. นักเรียนเขียนสะกดคําไดถูกตอง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนสะกดคํา
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําผลงานแบบฝกเขียนคําคลองจองของนักเรียนมาเฉลยรวมกันและชวยกัน
๒. ครูและนักเรียนนําผลงานไปติดที่ปายนิเทศ เพื่อแสดงผลงานรวมกัน
๓. ครูอานนํา อานสะกดคําใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู ในเรื่อง วันสงกรานต นักเรียนฝกอานพรอมกัน
และแบงกลุมอาน จับคูอานและอานรายบุคคล

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๑ และ ๓
๕. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ขอความจากเรื่อง วันสงกรานต
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง การแตงประโยคคํามาตรา แมกก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงคําเปนประโยค เปนการนําคํามาเรียงใหสละสลวยตามองคประกอบของประโยค จะชวยให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําที่สะกดดวยแมกก ได
๒. นักเรียนอานคําทีส่ ะกดดวยแมกก ได
๓. นักเรียนแตงประโยคจากคําที่สะกดดวยแมกก ได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การแตงประโยคมาตราแมกก
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําขอความที่ใหนักเรียนคัดลายมือมาอานพรอมกับนักเรียน
๒. ครูนําแผนภูมิบทรอยกรองคําที่สดกดแมกก ใหนักเรียนอานตามพรอมกัน และฝกอาน ๒- ๓ ครั้ง โดย
ปรบมือประกอบจังหวะ

แผนภูมิบทรอยกรอง (คําที่มีตัวสะกดแมกก)
ปารกลูกไมดก
เดินเวียนวกตกใจหนี
เรียกพอชวยลูกที
วาลูกนี้จะไปไหน
ฝูงนกบินผกผัน
จิกหนอนกันพอแมไซร
ลูกพรากจากแมไกล
อีกเมื่อไรจะไดเจอ
๓. ครูอานคําที่มีตัวสะกดแม กก ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่องวันสงกรานต นักเรียนอานพรอมกัน
อานเปนกลุม จับคูอานและอานรายบุคคล
๔. นักเรียนและครูยกคําที่มีตัวสะกดแมกก ๒–๓ คํา แลวใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคบนกระดานดํา
เชน
ลูก =
ฉันเห็นลูกนก
ปลูก =
แมปลูกผักชี
โบก =
พอโบกปูนหองน้ํา
๕. นักเรียน แตงประโยคที่มีตัวสะกดแม กก
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๕
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง การแตงประโยคคํามาตราแมกด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงคําเปนประโยค เปนการนําคํามาเรียงใหสละสลวยตามองคประกอบของประโยคจะชวยให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําที่สะกดดวยแมกด ได
๒. นักเรียนอานคําที่สะกดดวยแมกด ได
๓. นักเรียนแตงประโยคจากคําที่สะกดดวยแมกด ได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การแตงประโยคคํามาตราแมกด
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําแผนภูมิบทรอยกรองคําที่สะกด แมกด ใหนักเรียนอานตามพรอมกัน และฝกอาน ๒–๓ ครั้ง
โดยปรบมือประกอบจังหวะ

แผนภูมิบทรอยกรอง
คําที่มีตัวสะกดแมกด
โรงงานมีกาซพิษ
ทําชีวิตจิตหมองหมน
อุตลุดแกมสับสน
ปรากฏผลเปนโรคภัย
ตํารวจตรวจจับผิด
ผูรายคิดหนีโดยไว
กระโดดหนีไปไกล
เล็ดลอยไดอยางลอยนวล
๒. ครูอานนําคําที่มีตัวสะกดแม กด ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่องวันสงกรานต นักเรียนอานพรอม
กัน อานเปนกลุม จับคูอานและอานรายบุคคล
๓. นักเรียนและครูยกคําที่มีตัวสะกดแมกด ๒–๓ คํา แลวใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคบนกระดานดํา
เชน
พูด
= เขาพูดจาไพเราะ
คิด
= เธอกําลังใชความคิด
สาด
= เด็ก ๆ ชอบเลนสาดน้ํา
๔. นักเรียน แตงประโยคที่มีตัวสะกดแมกดลงในสมุดแบบฝกหัด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แผนภูมิบทรอยกรองคําที่มีตัวสะกดแมกด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง การแตงประโยคคํามาตราแมกบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงคําเปนประโยค เปนการนําคํามาเรียงใหสละสลวยตามองคประกอบของประโยค จะชวยให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําที่สะกดดวย แมกบ ได
๒. นักเรียนอานคําที่สะกดดวย แมกบ ได
๓. นักเรียนแตงประโยคจากคําที่สะกดดวย แมกบ ได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การแตงประโยคคํามาตราแมกบ
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําแผนภูมเิ พลง แมกบ ใหนักเรียนอานตามพรอมกัน และฝกอาน ๒–๓ ครั้ง โดยปรบมือประกอบ
จังหวะ

แผนภูมิเพลง
เพลงแมกบ
คํารอง ลัคณา แพงอุด
กบกบกบ แมกบมันรอง โอบ โอบ โอบ
มองซาย มองขวา แมลงบินมา แลบลิ้นตะปบ
กบ กบ กบ แมกบมันรอง โอบ โอบ โอบ
มันกระโดด ไปมา จับหนอนมา เคี้ยว ขบ กุบ กุบ
๒. ครูอานนําคําที่มีตัวสะกดแมกบ ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่องวันสงกรานต นักเรียนอานพรอม
กัน อานเปนกลุม จับคูอานและอานรายบุคคล
๓. นักเรียนและครูยกคําที่มีตัวสะกดแมกบ ๒-๓ คํา แลวใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคบนกระดานดํา
เชน
รับ
= เด็กๆ รับของขวัญ
กบ
= กบกระโดดเขาพง
ลบ
= เขาใชยางลบสีแดง
๔. นักเรียน แตงประโยคที่มีตัวสะกดแมกบลงในสมุดแบบฝกหัด
๕. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๔–๕ คน ทําหนังสือเลมเล็กเกี่ยวกับคําที่ประสมแมกก กบ กด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แผนภูมิเพลงแมกบ
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง คํามาตราตัวสะกด กก กด กบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานและเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียน และเขาใจ
เรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําที่ประสมมาตราตัวสะกด กก กด กบได
๒. นักเรียนอานคําที่ประสมมาตราตัวสะกด กก กด กบได
๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมมาตราตัวสะกด กก กด กบได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- อานและเขียนคํามาตราตัวสะกด กก กด กบ
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูใหนัก เรียนทบทวนการอาน คําที่มีตัวสะกดแมกก กด กบ ในอธิบ าย เติมความรู จากเรื่องวัน
สงกรานต โดยใหอานพรอมกัน อานกลุมยอย และอานรายบุคคล
๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน ๒ กลุม เลนเกมตัวสะกด โดยครูแจกบัตรคําที่มีตัวสะกดแม กก กด
กบ ใหนักเรียนกลุมละ ๑ ชุดๆ ละ ๒๐ คํา

๓. ครูใหนัก เรียนกลุม ที่ ๑ นําคําไปเสียบที่ก ระเปาผนัง แลวใหอีก กลุม นําคําไปตอเติม เพื่อใหเ ปน
ประโยค เชน กลุมที่ ๑ เสียบคําวา นก กลุมที่ ๒ เสียบคําวา บิน /กิน/โฉบ โดยเลนสลับกัน กลุมใดไดคํามาก
ที่สุดเปนผูชนะ
๔. นักเรียนนําคําที่เลนเกมตัวสะกด จากขอ ๓ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๖
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
๓. แผนภูมิเพลงแมกบ
๔. บัตรคํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง เขียนคําศัพท

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมใหผูเรียน อาน เขียน และเขาใจเรื่องราวได
เปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทในบทเรียนได
๒. นักเรียนเขียนคําศัพทในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- เขียนคําศัพทในบทเรียน
กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกอาน และเขียนประโยค ในอธิบายเพิ่ม เติมความรูจากเรื่องวันสงกรานต
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพและอานคําศัพทในรูจักคํา นําเรื่องจากเรื่องวันสงกรานต แลวเขียนคําศัพทตาม
คําบอกของครู จํานวน ๑๐ คํา
๓. ทบทวนคําศัพทจากบเรียนที่เรียนผานมา
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๗ ๘ และ ๙

สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง บทอาขยานแมวเอยแมวเหมียว

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรม ตองอานและฟงอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจากการฟง และอาน สามารถ
นําสิ่งที่รูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
การทองบทอาขยานชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและรูสึกซาบซึ้งทางภาษา
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือการฟงวรรณกรรมรอยแกว และรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกขอคิดเกี่ยวกับบทอาขยานได
๒. นักเรียนอานและทองบทอาขยาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การทองบทอาขยาน แมวเอยแมวเหมียว
กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานทบทวนรอยกรองบทที่ ๗ แมวเหมียว จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ ตามครู ๒ ครั้ง และรวมทองเปนบทอาขยานพรอมๆ กัน
๒. ครูตั้งประโยคคําถามใหนักเรียนคิดและตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว โดยคําตอบแตละคนไมใหซ้ํา
กัน เชน ถาหนูเปนแมว หนูจะ............เพราะ.................

๓. ครูชวยเขียนคําตอบนักเรียนบนกระดานดํา นักเรียนชวยกันอานและคัดลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง บทอาขยานของเธอของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรม ตองอานและฟงอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจากการฟง และอาน สามารถ
นําสิ่งที่รูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
การทองบทอาขยานชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและรูสึกซาบซึ้งทางภาษา
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกขอคิดเกี่ยวกับบทอาขยานได
๒. นักเรียนอานและทองบทอาขยาน
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การทองบทอาขยาน ของเธอของฉัน
กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอาสาสมัครออกมาอานทบทวนบทอาขยาน บทเลือกบทที่ ๓ นี่ของของเธอ จากเรื่อง ของ
เธอ ของฉัน ใหเพื่อนฟง เพื่อนๆ รวมกันแสดงความคิดเห็นแนวคิดที่ไดรับจากการอาน

๒. นักเรียนคัดขอความ “ของเธอ ของฉัน มันสับเปลี่ยนกัน ฉันคืนใหเธอ” และ “ของเธอ ของฉัน ที่ทํา
ตกไว ฉันนี้เก็บได นํามาใหเธอ” ตองตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด
๓. นักเรียนรวมกันทองบทอาขยาน “นี่ของของเธอ” พรอมกัน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต
เรื่อง บทอาขยานฝนตกแดดออก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรม ตองอานและฟงอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจากการฟง และอาน สามารถ
นําสิ่งที่รูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
การทองบทอาขยานชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและรูสึกซาบซึ้งทางภาษา
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกขอคิดเกี่ยวกับบทอาขยานได
๒. นักเรียนอานและทองบทอาขยาน
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การทองบทอาขยาน ฝนตกแดดออก
กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูตั้งคําถามนําเกี่ยวกับบทอาขยานที่นักเรียนเคยทอง นอกจากบทแมวเหมียวและนี่ของของเธอ ยังมี
บทอาขยานบทใดอีกที่เราเคยทอง

๒. นักเรียนทองบทอาขยานบทหลัก ฝนตกแดดออก ในบทที่ ๔ เรื่อง ฝนตกแดดออก พรอมโยกตัวเปน
จังหวะ
๓. นักเรียนคัดบทอาขยานบทหลัก ฝนตกแดดออก โดยเลือกวรรคที่ประทับใจ จํานวน ๔ วรรค คัดตัว
บรรจงเต็มบรรทัด ลงในสมุด
๔. นักเรียนทองบทอาขยาน “ฝนตกแดดออก” พรอมกัน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

