แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอ านออกเสี ยงคํา ข อความ และเข าใจความหมายถู ก ต อง เปน การสง เสริม ให ก ารอา นเขีย นมี
ประสิทธิภาพ และมีความเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๑/๑ ออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้น ๆ
ท ๑.๑ ป. ๑/๒ บอกความหมายของคํา และขอความที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนดูภาพแลวตอบคําถามได
๒. นักเรียนอานคําจากรูจักคํานําเรื่องได
๓. นักเรียนบอกความหมายของคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อานคําจาก รูจักคํา นําเรื่อง บทที่ ๒ ภูผา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพจากเรื่อง ภูผา แลวครูนําสนทนาเกี่ยวกับภาพ เชน ในภาพมีใครบาง
๒. นักเรียนดูภาพใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง ภูผา และสนทนาเกี่ยวกับภาพ
๓. ครูอานคําใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง ภูผา ใหนักเรียนฟง นักเรียนอานตามครู ๑-๒ ครั้ง
๔. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๓-๕ คน นักเรียนฝกอาน อานเปนกลุม อานคูและอานเดี่ยว
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัด
ที่ ๒ ขอ ๑-๒
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้น ป. ๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป. ๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การอานจับใจความ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การจับใจความของเรื่องชวยใหเ ขาใจเรื่อง สามารถตอบคําถาม เลาเรื่องยอนกลับ และแสดงความ
คิดเห็นได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๔ เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๕ คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๒. นักเรียนเลาเรื่องยอจากเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การอานเรื่อง ภูผา
๒. การจับใจความสําคัญของเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูสนทนากับนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง ภูผา
๒. ครูอานเรื่อง ภูผา นักเรียนอานตามพรอมกัน และสนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่อง ภูผา
๓. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๓-๕ คน แลวใหนักเรียนแตละกลุมฝกอานเรื่อง ภูผา แลวชวยกันเลา
เรื่องยอเรื่อง ภูผา ตามลําดับเหตุการณ
๔. นักเรียนและครูชวยกันสรุปเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนรองเพลง “พอใจดี” ตามครู ๑-๒ ครั้ง เพื่อเปนการสรุปบทเรียน
เพลง พอใจดี
เนื้อรอง อารมย เหลืองแดง

พอใจดี แมใจดี
ภูผาแสนจะดีใจ

ไดมีลูกชางมาให
ภูผาแสนจะดีใจ

ดูแลใหความรักอยางดี

ดูแลใหความรักอยางดี

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๓
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลง พอใจดี
๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบบฝกหัดทักษะภาษาชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

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

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนรองเพลง พอใจดีเพื่อเปนการทบทวนบทเรียน
เพลง พอใจดี
เนื้อรอง อารมย เหลืองแดง

พอใจดี แมใจดี
ภูผาแสนจะดีใจ

ไดมีลูกชางมาให
ภูผาแสนจะดีใจ

ดูแลใหความรักอยางดี

ดูแลใหความรักอยางดี

๒. นักเรียนทบทวนบทอานเรื่อง ภูผา
๓. นักเรียนฝกอานเรื่อง ภูผา พรอมกัน เปนกลุมและอานเดี่ยว
๔. นักเรียนที่อาสาแสดงทาทางประกอบคําที่ครูกระซิบบอกคํา แลวใหนักเรียนคนอื่นๆ ตอบวาเปนคํา
อะไรครูเฉลยดวยบัตรคําใหนักเรียนอานออกเสียงคําพรอมกัน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๔-๕
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลง พอใจดี
๒. บัตรคํา
๓. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๔. แบบฝกหัดทักษะภาษาชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง คําสระอา สระอี สระอู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟ งไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
การคัดลายมือใหถูกตอง สวยงาม เปนระเบียบทําใหเขาใจขอความที่เขียนไดงาย และเปนการปลูกฝง
ลักษณะนิสัยที่ดี ชวยฝกสมาธิในการเรียน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ และรายงานการศึกษา คนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานและรองเพลง “จับปู” ได
๒. นักเรียนหาคําตามที่กําหนดใหได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ

๔. มีวินัย
๕. อยูอ ยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานเนื้อเพลงจับปู
๒. การหาคําที่มีสระอา สระอี สระอู
๓. การคัดลายมือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูติดแผนภูมิเพลง จับปู บนกระดานดําแลวอานนํา นักเรียนอานตาม
เพลง จับปู
หนึ่ง สอง สาม สี่ หา
จับ ปู มา มา ได หนึ่ง ตัว
หก เจ็ด แปด เกา สิบ
ปู มัน หนีบ ฉัน ตอง สั่น หัว
กลัว ฉัน กลัว ฉัน กลัว
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ปู หนีบ ฉัน ที่ หัว แม มือ
ครูรองเพลง จับปู นักเรียนฟงและรองตามครู ๑-๒ ครั้ง
นักเรียนและครูรองเพลง จับปูพรอมกัน
แบงนักเรียนเปน ๒ กลุม กลุมที่ ๑ รองเพลง กลุมที่ ๒ แสดงทาทางประกอบจินตนาการและผลัดกัน
นักเรียนเลนเกม จับคู
นักเรียนหาคําที่มี อา อี อู จากบทเรียนและเนื้อเพลง ครูเขียนคํานั้นบนกระดานดํา
นักเรียนคัดคําบนกระดานดําตามขอ ๖ ลงในสมุด

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลง จับปู
๒. สมุดแบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด

๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การฟง ดู พูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟงและดูอยางตั้งใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ เรื่องที่ฟงและดู สามารถนําสิ่งที่ฟงและ
ดูถายทอด โดยการพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟงคําแนะนําคําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การฟง ดู และพูด
๒. มารยาทในการฟง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูยกตัวอยางสถานการณเกี่ยวกับการไมตังใจฟง แลวทําใหเขาใจผิด เมื่อตอบคําถามก็ตอบไปอีก
เรื่องหนึ่ง แลวใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
๒. ครูติดแผนภูมิมารยาทในการฟง แลวครูอานนํามารยาทที่ดีในการฟง นักเรียนอานตามพรอมกัน ๑-๒
ครั้ง แลวฝกอานเปนกลุม
๓. นักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ ๓-๕ คน ใหกลุมสงตัวแทนจับสลาก กลุมใดจับสลากไดหมายเลข ๑ ให
วาดภาพเด็กกําลังพูดคุยกันขณะครูสอน กลุม ใดจับ สลากไดห มายเลข ๒ ใหวาดภาพเด็กกําลังตั้งใจฟงครูสอน
พรอมใหเขียนมารยาทในการฟงใตภาพ
๔. ทุกกลุมทําผลงานแลวนําไปติดที่ปายนิเทศ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป. ๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป. ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง อานคลองรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสีย งคํา ขอความ และเขาใจความหมายถูก ตอง เปน การสง เสริม ใหก ารอาน เขียน มี
ประสิทธิภาพและมีความเขาใจ เรื่องราวไดเปนอยางดี
การคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม มีร ะเบียบ ทําใหเ ขาใจขอความที่ เ ขียนไดงาย และเปนการปลูกฝง
ลักษณะนิสัยที่ดี ชวยฝกสมาธิในการเรียน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคํา และขอความที่อาน
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงบท “อานคลอง รองเลน” ได
๒. นักเรียนบอกความหมายของขอความที่อานได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ

๔. มีวินัย
๕. อยูอ ยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงบท อานคลอง รองเลน เพื่อนภูผา
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูอานบท อานคลอง รองเลน เพื่อนภูผา ในเรื่อง ภูผา จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑ นักเรียน
อานตามและตบมือใหเปนจังหวะตามครู จากนั้นฝกอานเปนกลุม เปนคู
๒. นักเรียนบอกความหมายของบทอานคลองรองเลน ครูชวยแนะนําเพิ่มเติม
๓. นักเรียนคัดลายมือบรรจงเต็มบรรทัดจากบท อานคลอง รองเลน เพื่อนภูผาในเรื่อง ภูผา
๔. นักเรียนวาดภาพภูผา และใบโบก ใบบัว
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. สมุดแบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง กิจกรรมชวนทํา ชวนคิด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟงและดูอยางตั้งใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องที่ฟงและดู สามารถนําสิ่งที่ฟงและ
ดู ถายทอดโดยการพูด แสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดูไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนฟงและคําแนะนําและปฏิบัติตามได
๒. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นได
๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- กิจกรรม ชวนทํา ชวนคิด

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทอานคลองรองเลน เพื่อนภูผา เพื่อเปนการทบทวน
๒. นักเรียนฟงครูอานกิจกรรมชวนทําชวนคิด จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๓-๕ คน ใหแตละกลุมประดิษฐหนากากหัวชาง ตามขั้นตอนในใบงาน
จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑ และจินตนาการใหแตกตางกันได
๔. นักเรียนนําเสนอผลงานหุนหนากาก หัวชาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
๕. นักเรียนสวมหนากากหัวชาง รองเพลง ชาง แสดงทาทางประกอบ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. อุปกรณในการทําหนากากหัวชาง
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การอานบทรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอ านออกเสียงคํา ขอความ และเขา ใจความหมายถูก ต องเปนการส ง เสริ ม ให ก ารอาน เขี ยน มี
ประสิทธิภาพและมีความเขาใจ เรื่องราวไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอาน สรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคํา และขอความที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําคลองจองบทรองเลนได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําจากบทรองเลนได
๓. นักเรียนตอบคําถามจากบทรองเลนได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานบทรองเลน ชางปานารัก

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูอานบทรองเลนชางปานารักจากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑ ใหนักเรียนฟง
๒. นักเรียนอานบทรองเลน ชางปานารัก ตามครู
๓. ครูซักถามความหมายของคําจากบทรองเลน เชน ยางเหยาะ สาย แกวง เลาะ ริม รั้ว แลวใหนักเรียน
อธิบายพรอมทําทาประกอบ
๔. นักเรียนสวมหนากากหัวชางของตนเอง และแสดงทาทางประกอบบทรองเลนชางปานารัก ตาม
จินตนาการ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. หนากากหัวชาง
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง อานหนังสือเพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การจับใจความของเรื่อง ชวยใหเขาใจเรื่อง สามารถตอบคําถามเลาเรื่องยอนกลับ และแสดงความ
คิดเห็นได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอาน สรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๔ เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
ท ๑.๑ ป.๑/๖ อานหนังสือตามความสนใจ อยางสม่ําเสมอ และนําเสนอเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนเลาเรื่องยอจากเรื่อที่อานได
๓. นักเรียนอานหนังสือตามความสนใจได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานหนังสือเพิ่มเติม

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทรองเลนชางปานารัก เพื่อเปนการทบทวน
๒. ครูอานหนังสือเรื่อง เดนดวงเดินเลน (จากคูมือครูภาษาไทยชั้น ป.๑) ใหนักเรียนฟง แลวตั้งคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องและจํานวน ใหนักเรียนตอบ พรอมทั้งชูนิ้วแสดงจํานวน
๓. นักเรียนอานเรื่อง เดนดวงเดินเลน ตามครู
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง เดนดวงเดินเลน
๕. ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเลข และใหนักเรียนวาดภาพประกอบ
สื่อ/แหลงเรียนรู
- นิทาน เดนดวงเดินเลน
- กระดาษสําหรับวาดภาพ
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การแตงประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนคําและประโยคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย ผูเ ขียนตองเขียนคําและ
ประโยคใหถูกตองชัดเจน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงาน ขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษา คนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค
๑. นักเรียนวาดภาพตามที่กําหนดได
๒. นักเรียนเขียนประโยคไดสอดคลองกับภาพ
๓. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนประโยคสื่อความหมายจากภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการทองบทรองเลน ชางปานารัก
๒. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๓-๕ คน ชวยกันวาดภาพในหัวขอ “สิ่งที่ฉันชอบ”
๓. นัก เรียนเลือกเขียนประโยคอยางนอย ๑ ประโยค ใหส อดคลองกับ ภาพ พร อมระบายสีภาพให
สวยงาม
๔. รวบรวมผลงานในกลุมทําเปนหนังสือเลมเล็ก
๕. แตละกลุมสงตัวแทนมาเลาเกี่ยวกับหนังสือเลมเล็กใหเพื่อนๆ ฟง
๖. นักเรียนนําผลงานหนังสือเลมเล็กไปจัดนิทรรศการ
สื่อ/แหลงเรียนรู
- อุปกรณในการวาดภาพ
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การอานและคัดพยัญชนะไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหอานคํา และเขียนคําไดถูกตอง
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมการอาน การเขียนและเขาใจเรื่องราวไดเปน
อยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะไดถูกตอง
๒. นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและการเขียนพยัญชนะไทย

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนําบัตรพยัญชนะ ๑๙ ตัว ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากหนังสือเรียนภาษาพาที เรื่อง ภูผา ให
นักเรียนดูและฝกออกเสียงพยัญชนะแตละตัวใหถูกตอง
๒. นัก เรียนเลนเกมทายตัวพยัญ ชนะจากบัตรพยัญ ชนะ โดยครูรองเพลงแลวบอกลัก ษณะเดนของ
พยัญชนะตัวนั้น
เพลง อะไรเอย
ทํานอง ฮัดเชย

อะไรเอย อะไรเอยอะไรเอย
คนเกงลองทายดูซี
พยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไร

เนื้อรอง อารมย เหลืองแดง

อยากรูจงั เลย อะไรเอยตัวนี้
คนเกงลองทายดูซี

ครูบอกลักษณะเดนวา “เปนสัตวตัวยาว ไมมีขา เลื้อยไปเลื้อยมา มีพิษมากมาย”
คําตอบ คือ ง. (เปลี่ยนลักษณะเดนตามตัวพยัญชนะที่จะทาย)
๓. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๓-๕ คน ฝกอานพยัญชนะทั้ง ๑๙ ตัว และสังเกตเสียงที่แตกตาง
กัน
๔. นักเรียนคัดพยัญชนะทั้ง ๑๙ ตัว ในสมุด และเนนขอควรปฏิบัติในการเขียน สะอาดเปนระเบียบและ
อานงาย
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรพยัญชนะ
๒. สมุดแบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง คําสระอา สระอี

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตชวยใหนักเรียนสามารถประสมคํา นําไปสูการอาน เขียนคํา เขียน
ประโยค เขียนเลขไทย และเขาใจความหมายไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิ องชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อสระอา และอีได
๒. นักเรียนบอกตําแหนงของสระอาและสระอีได
๓. นักเรียนอานแจกลูกคําที่ประสมสระอาและสระอีได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานแจกลูกคําที่ประสมสระอา สระอี

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนสังเกตรูปรางลักษณะของสระอาและสระอีจากบัตรสระแลวสนทนาพูดคุย
๒. นักเรียนทองบทรองเลนสระอาและสระอีพรอมกัน
บทรองเลนสระอา
เจาอา เจาอา หนาตาหักงอ
คลายกับตะขอ

หนางอตัวตรง
(อารมย

บทรองเลนสระอี
เจาอี เจาอี
มีดีหลนใส
มีขีดขางทาย
เหลืองแดง)

อยูปลายทายรม
(อารมย เหลืองแดง)

๓. ครูนํานักเรียนสนทนา นักเรียนสังเกตตําแหนงของสระอา เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะจะอยูหลัง
พยัญชนะ สําหรับสระอี เมื่อนําประสมกับพยัญชนะจะอยูบนพยัญชนะ
๔. ครูเขียนสระอา อี บนกระดานดํา นักเรียนเขียนสระอา อี ในอากาศ
๕. นักเรียนฝกอานแจกลูกคําที่ประสมสระอา อี ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ภูผา
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๗ และ ๘
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทรองเลน สระอา และ สระอี
๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง คําสระอู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตชวยใหนักเรียนสามารถประสมคํา นําไปสูการอาน เขียนคํา เขียน
ประโยค เขียนเลขไทย และเขาใจความหมายไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ย นแปลงของภาษาพลัง ของภาษา
ภูมิ ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อสระอูได
๒. นักเรียนบอกตําแหนงของสระอูได
๓. นักเรียนอานแจกลูกคําที่ประสมสระอูได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินยั
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานแจกลูกคําที่ประสมสระอู

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนสังเกตรูปรางลักษณะของสระอูจากบัตรสระแลวสนทนาพูดคุย
๒. นักเรียนทองบทรองเลนสรอูพรอมกัน
บทรองเลนสระอู
เจาอู เจาอู
ดู ดู หนาตา
คลายอุเลยหนา แตวาหางงอ
(อารมย

เหลืองแดง)

๓. ครูเขียนรูปสระอู บนกระดานดํา นักเรียนอานตาม และฝกลากเสนสระอูในอากาศ
๔. นักเรียนสังเกตตําแหนงของสระอู ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ภูผา แลวฝกอานแจกลูกและ
อานสะกดคํา
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนการใชสระอู ดวยบทรองเลนสระอู
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๖
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทรองเลน สระอู
๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง คําสระอา สระอี สระอู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตชวยใหนักเรียนสามารถประสมคํา นําไปสูการอาน เขียนคํา เขียน
ประโยค เขียนเลขไทย และเขาใจความหมายไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อสระอา อี อูได
๒. นักเรียนบอกตําแหนงของสระอา อี อูได
๓. นักเรียนอานแจกลูกคําที่ประสมสระอา อี อูได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานแจกลูกคําที่ประสมสระอา อี อู

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนทองบทรองเลน สระอา สระอี สระอู พรอมกัน
๒. อานบทอานเสริม สระอา สระอี สระอู นักเรียนฟงและอานตามพรอมกันจนคลอง
บทอานเสริมสระอา อี อู
ตามีศาลา
ฝาดูดี ดี

ที่ฝามีรู
มาลามารู

อาตีตาปู
คูนามาลี

ปูนาขามี

ตาสีตีงู

มาลีมาลา

อารีงปู ู

ภูผาตาดู

รูฝาศาลา

๓. ใหนักเรียนสังเกตตําแหนงของ สระอา อี อู จากบทอานเสริมบทเรียนวาอยูตําแหนงใดของพยัญชนะ
๔. นักเรียนฝกอานเลขไทย ๑-๕ ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ภูผา
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๙ และ ๑๐
๖. นัก เรียนฝก อานคําคลองจอง ในอธิบ ายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง ภูผ า โดยชวยกันคิดเพิ่ม เติม
นอกจากที่มีในหนังสือ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทอานเสริมสระอา อี อู
๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภูผา
เรื่อง การแตงประโยคจากคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตชวยใหนักเรียนสามารถประสมคํา นําไปสูการอาน เขียนคํา เขียน
ประโยค เขียนเลขไทย และเขาใจความหมายไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ย นแปลงของภาษาพลัง ของภาษา
ภูมิ ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกคําที่ประสมสระอา อี อู ได
๒. นักเรียนอานคําที่ประสมสระอา อี อู ได
๓. นักเรียนแตงประโยคจากคําที่ประสมสระอา อี อู ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การแตงประโยคจากคําที่ประสมสระอา อี อู

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําที่ประสมดวยสระอา อี อู คนละ ๑ คํา ครูเขียนคําตามที่เด็กบอกบนกระดานดํา
๒. นัก เรียนอานคําที่ครูเขียนบนกระดานดําตามขอ ๑ แลวเลือกคําแตงประโยคปากเปลาคนละ ๑
ประโยค
๓. นักเรียนเลือกคําที่ประสมดวยสระอา อี อู แลวเขียนภาพใหสอดคลองกับคําคนละ ๒ ภาพ ลงในสมุด
เชน มีตา ปูนา ตาปู ฯลฯ
๔. นักเรียนจับคู แลวนําภาพที่เขียนตามขอ ๓ มาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑๑
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป. ๑
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้น ป. ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

