แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การฟง ดู พูด และอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชก ระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญ หาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๒. นักเรียนเลาเรื่องที่ฟงได
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
๑. การฟง ดู พูด และอาน เรื่อง ตามหา
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนบทอานเรื่อง เพื่อนกัน โดยยอๆ และฝกมารยาทในการฟง
๒. นักเรียนดูภาพประกอบบทอานเรื่อง ตามหา ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหจากการสังเกตและตาม
คําถาม
- ในภาพนี้มีใครบาง
- ใบโบกกับใบบัว กําลังทําอะไร อยูที่ไหน
- ภูผาคือใคร จะนําอะไรไปใหใคร เพื่ออะไร
๓. ครูอานบทอานเรื่อง ตามหา นักเรียนอานตามและสนทนา ซักถามรวมกันแสดงความคิดเห็นจากเนื้อ
เรื่อง เชน
- ภูผานําอะไรไปให ใบโบก ใบบัว
- ใบโบก ใบบัว ไปไหน
- ภูผารูไดอยางไรวา ใบโบก ใบบัวอยูที่ลําธาร
- นักเรียนคิดวาใบโบก ใบบัวไปที่ลําธารทําไม
- เพราะเหตุใด ภูผานํากระดึง กระพรวน ไปผูกคอใบโบก ใบบัว
๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทอานเรื่อง ตามหา และใหนักเรียนอานตามครูอีกครั้งพรอมๆ กัน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๑
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาชั้น 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 ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การฟง ดู พูด และอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องได
๒. นักเรียนอานเรื่องตามหาได
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
๑. อานเรื่อง ตามหา
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูรองเพลง ตามหา ใหนักเรียนฟง แลวนักเรียนรองตาม
เพลงตามหา
ทํานอง มากินขาวซิ

คํารอง อารมย เหลืองแดง

ใบโบกอยูไหน ใบบัวอยูไหน
เราตามหา เราตามหา
ฟงซิวาอยูที่ใด ฟงซิวาอยูที่ใด
ดังโปกเปก ดังกรุง กริง๋ (ซ้ํา)
ใบโบกผูกกระดึง ใบบัวผูกกระพรวน
ถาหายไป ถาหายไป
เดินตามหาไดทันที เดินตามหาไดทันที
ดังโปกเปก ดังกรุง กริง๋ (ซ้ํา)
๒. นักเรียนอานออกเสียงบทอานเรื่อง ตามหา ตามครู ๑-๒ ครั้งและใหนักเรียนอานเองพรอมๆ กัน ครู
สังเกตพฤติกรรมการอาน
๓. นักเรียนฝกพูดประโยคตอไปนี้ตามครู ๒-๓ ครั้ง
- คอใบโบกมีกระดึง คอใบบัวมีกระพรวน
- ภูผาผูกกระดึงที่คอใบโบก ภูผาถูกกระพรวนที่คอใบบัว
- เสียงกระดึงดัง โปกเปก เสียงกระพรวนดัง กรุงกริ๋ง
๔. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๓-๔ คน แขงขันกันพูดประโยคในขอที่ ๒
๕. นัก เรี ยนแต ล ะกลุ ม ชวยกันสรุ ป วา กลุม ใดเปน กลุม ที่ พูดได ถูก ตอ ง ชัด เจนมากที่สุ ดครูเ ปนผูใ ห
หลักเกณฑและแนวทางกับนักเรียน
๖. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมารยาทในการพูด
๗. ครูสรุปมารยาทในการพูด
๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๒
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลง ตามหา
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 ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
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
๑. รูจักคํานําเรื่องจากเนื้อ เรื่อง ตามหา
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูบัตรภาพ คอ ผูก ลาน ออย เดิน เลนน้ํา ลําธาร กระดึง กระพรวน ในกิจกรรมรูจักคํา นํา
เรื่อง จากเรื่อง ตามหา
๒. นักเรียนเลนทายคําจากการแสดงทาทางประกอบความหมายจากบัตรคํา
๓. นักเรียนฝกอานออกเสียงคําประกอบภาพจากการเลนเกมทายคํา พรอมๆ กัน ๒-๓ ครั้ง
๔. นักเรียนจับคู รวมกันอานออกเสียงคํา คอ ผูก ลาน ออย เดิน เลนน้ํา ลําธาร กระดึง กระพรวน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๓
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
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 ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ
สรุปเรื่องราวที่อานได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. รูจักคํานําเรื่องจากเนื้อ เรื่อง ตามหา
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนคําประกอบภาพในกิจกรรมรูจักคํา นําเรื่อง ในเรื่อง ตามหา โดยการอานออกเสียงพรอมๆ
กัน
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําที่ และ แต ตาม หาย ดัง อยู เวลา ทันที โปกเปก กรุงกริ๋ง ตามครูพรอมๆ
กัน ๒-๓ ครั้ง
๓. นักเรียนและครูรวมกันแตงประโยคดวยปากเปลาจากคําที่อานในกิจกรรม รูจักคํา นําเรื่อง ในเรื่อง
ตามหา
๔. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๓-๔ คน แขงขันกันแตงประโยคดวยปากเปลาจากคําที่อานออกเสียงใน
ขอ ๒ กลุมใดแตงถูกตอง ๑ คําได ๑ คะแนน กลุมใดไดคะแนนมากเปนฝายชนะ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๔
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การฟง ดู พูด และอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การจับใจความตองอานและพิจารณาเรื่องที่อานใหเขาใจ และสามารถตอบคําถามเลาเรื่องยอ และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
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 ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงบท อานคลองรองเลน ได
๒. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองและสวยงาม
๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. อานเรื่อง บานแสนสุข
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพปกหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง บานแสนสุข หรือเรื่องอื่นๆที่มีความใกลเคียงกัน และ
รวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
๒. นักเรียนฟงครูอานออกเสียง เรื่อง บานแสนสุข ฝกตอบคําถามตอไปนี้ และอานพรอมๆ กัน เชน
- ในบานของเดนมีใครอยูบาง
- บานของเดนอยูที่ไหน
- แมทําอะไรในครัว
- พอทําอะไรในบาน
- ตา ยาย พี่ และเดน ไปทําอะไรที่วัด
๓. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๓-๔ คนรวมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องบานของนักเรียน เชน ในบานมี
ใครอยูบาง นักเรียนเคยชวยพอแมทําอะไรบาง ฯลฯ ใหเพื่อนๆ ในกลุมฟง
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องบานของนักเรียนใหเพื่อนกลุมอื่นๆฟง
๕. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรักของบุคคลในครอบครัว การชวยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว
ฯลฯ
สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรื่อง บานแสนสุข
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การฟง ดู พูด และอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การจับใจความตองอานและพิจารณาเรื่องที่อานใหเขาใจ และสามารถตอบคําถามเลาเรื่องยอ และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
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 ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงบท อานคลองรองเลน ได
๒. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองและสวยงาม
๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. อานเรื่อง ความรักของแม
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพปกหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง ความรักของแม (ภาคผนวกที่ ๓) หรือเรื่องอื่นๆ ที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน และรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
๒. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงเรื่อง ความรักของแม ฝกอานตามและตอบคําถาม เชน
- ลูกไกมีทั้งหมดกี่ตัว
- ใครใหอาหารไก
- ทําไมลูกไกตัวหนึ่งจะถูกเหยี่ยวจับกิน
- ใครชวยลูกไกไวได
- ถานักเรียนเปนลูกไก นักเรียนจะเชื่อฟงแมไกหรือไมเพราะเหตุใด
๓. ใหอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมุติตามเนื้อเรื่อง ความรักของแม
๔. หาอาสาสมัครเลาประสบการณความชวยเหลือจากแมที่นักเรียนเคยไดรับ
๕. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นหัวขอตอไปนี้
- ความรักของแมที่มีตอลูก ไมวาคนหรือสัตว
- วิธีการปฏิบัติตนเพื่อตอบแทนบุญคุณของแม
สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรื่อง ความรักของแม
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การฟง ดู พูด และอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การจับใจความตองอานและพิจารณาเรื่องที่อานใหเขาใจ และสามารถตอบคําถามเลาเรื่องยอ และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องได
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
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 ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงบท อานคลองรองเลน ได
๒. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองและสวยงาม
๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. อานเรื่อง ความรักของแม
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนฟงครูอานออกเสียง ความรักของแม และอานออกเสียงตามครู ๒-๓ ครั้ง รวมกันตอบคําถาม
แสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้
- เรื่อง ความรักของแม ที่ครูอานมีใครเปนตัวละครที่เปนคนมิไดบาง
- แมนกมีลูกกี่ตัว
- ทุกวันแมนกจะออกไปไหน
- แมนกหาอาหารมาใหใคร
- แมนกเปนอยางไร เมื่อลูกนกหายไป
- เด็กซนมีนิสัยอยางไร
- ทําไมเด็กซนจึงเอาลูกนกมาคืนใหแมนก
- แมนกเปนอยางไร เมื่อไดพบลูกนก
๒. ครูแบงนักเรียนออกเปนสองฝาย ใหนักเรียนฝายแรกเลาเรื่องสิ่งที่ไดรับจากแมหรือผูปกครองทางบาน
อีกฝายหนึ่งเลาเรื่องสิ่งที่ตนทําความดีตอบแทนแมหรือผูปกครอง
๓. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม วาดภาพเกี่ยวกับความรักของแม
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรื่อง ความรักของแม
๒. อุปกรณการวาดภาพระบายสี
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การแตงประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนคําและประโยคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายผูเ ขียนตองเขียนคําและ
ประโยคใหถูกตองและชัดเจน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสารเขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค
๑. นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนสามารถแตงประโยคจากคําได
๓. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การแตงประโยค

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทดสอบการอานเปนรายบุคคล
- ใหนักเรียนอานคําที่กําหนดให
ใจดี
สีใด
ไถนา
พาไป
ในโถ
โลเล
เซมา
ยาใจ
ไปดู
ปูนา
มารู
ดูไห
ไชโย
โถยา
หาไฟ
ไปหา
ตาใบ
ใสดี
ปใด
ใยบัว
ตัวโต
๒. นักเรียนเลือกคําที่อานจากขอ ๑ จํานวน ๕ คํา มาแตงประโยคใหไดใจความสมบูรณ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. แบบทดสอบการอาน
๒. แบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง การอานและเขียนพยัญชนะ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหอานคํา และเขียนคําไดถูกตอง
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ชวยใหฝกเขียนตัวอักษรไดถูกตองตามรูปแบบและผูอานรับรูขอมูลที่
เขียนไดตรงกัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสารเขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว เปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะได
๒. นักเรียนอานพยัญชนะไดถูกตอง
๓. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนพยัญชนะ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกอานพยัญชนะ ค ท ธ น ย ว ประกอบภาพ
๒. นักเรียนแตละคนชวยกันยกตัวอยางคําที่มีพยัญชนะขึ้นตนเปน ค ท ธ น ย ว จากประสบการณเดิม
๓. ครูเขียนคําที่นักเรียนยกตัวอยางลงบนกระดานดําและเพิ่มเติมคําที่มี ค ท ธ น ย ว เปนพยัญชนะตน
ใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และใหนักเรียนฝกอานออกเสียงตามครูและอานพรอมๆ กัน
๔. ครูสาธิตการเขียนพยัญชนะ ค ท ธ น ย ว บนกระดานดํา และใหนักเรียนฝกเขียนในอากาศ
๕. นักเรียนเลนเกม จับคูบัตรพยัญชนะใหสอดคลองกับบัตรภาพ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๗
สื่อ/แหลงเรียนรู
- บัตรพยัญชนะ
- บัตรภาพ
- ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง คําประสมสระโอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหอานคํา และเขียนคําไดถูกตอง
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมการอาน การเขียนและเขาใจเรื่องราวไดเปน
อยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชก ระบวนการเขียน เขียนสื่ อสารเขียนเรีย งความ ยอความและเขียนเรื่อ งราวในรูป แบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะและสระได
๒. นักเรียนอานพยัญชนะและสระได
๓. นักเรียนอานและเขียนคําประสมสระโอได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- ฝกอานแจกลูกคําสระโอ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นัก เรียนอานบทรองเลน สระโอ ตามครู ๒-๓ ครั้ง และฝก รองประกอบทาทางตามครู หรือ ตาม
จินตนาการของนักเรียน
บทรองเลนสระโอ
เจาโอ เจาโอ
สูงใหญเขาทา

ตัวโตจริงหนา
นําหนาใคร ใคร
(อารมย เหลืองแดง)

๒. นักเรียนอานออกเสียงบัตรสระโอและนําพยัญชนะ ค ท ธ น ย ว มาประสมกับสระโอ ฝกอานแจกลูก
๓. นักเรียนและครูรวมกันสรางคําใหมประสมสระโอ และนํามาเขียนบนกระดานดําฝกอานออกเสียง
พรอมๆ กัน
๔. นักเรียนฝกอานออกเสียงคําประสมสระโอ จากขอ ๓ เชน โก โจ โด โต โบ โป โอ โผ โห โง โม ตาม
ครู ๒-๓ ครั้งและอานพรอมๆ กัน
๕. ครูสาธิตการเขียนสระโอบนกระดานดําและใหนักเรียนฝกอานเขียนตามครูบนกระดานดํา
๖. นักเรียนและครูรวมกันรองเพลงสระโออีกครั้ง
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๘
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทรองเลนสระโอ
๒. บัตรพยัญชนะและบัตรสระ
๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง คําประสมสระ ไอ, ใอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมการอาน การเขียนและเขาใจเรื่องราวไดเปน
อยางดี
การรูจักและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหอานคํา และเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชก ระบวนการเขียน เขียนสื่ อสารเขียนเรีย งความ ยอความและเขียนเรื่อ งราวในรูป แบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะและสระได
๒. นักเรียนอานพยัญชนะและสระได
๓. นักเรียนอานและเขียนคําประสมสระไอ, ใอ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- ฝกอานแจกลูกคําสระไอ, ใอ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบทรองเลนสระไอ (ไมมลาย) ตามครู ๒-๓ ครั้ง และฝกเรียนประกอบทาทางตามครู หรือ
ตามจินตนาการของนักเรียน
บทรองเลนสระไอ
เจาไอ เจาไอ
มลายปลายชี้
ตัวตรงสงาดี
หัวกลมมวนใน
(อารมย เหลืองแดง)

๒. นักเรียนอานออกเสียงบัตรสระไอ และนําพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป อ ข ห ง ม มาประสมกับสระไอ
ฝกอาน แจกลูก
๓. นักเรียนอานบทรองเลนสระใอ (ไมมวน) ตามครู ๒-๓ ครั้ง และฝกเรียนประกอบทาทางตามครู หรือ
ตามจินตนาการของนักเรียน
บทรองเลนสระใอ
เจาใอ เจาใอ
สูงใหญปลายมวน
หัวกลมเชิญชวน

ปลายมวนเขาใน
(อารมย เหลืองแดง)

๔. นักเรียนอานออกเสียงแจกลูกสระใอ ตามแผนภูมิ
๕. นักเรียนและครูรวมกันหาคําที่ประสมสระไอ กับสระใอ และครูเขียนคําที่ชวยกันหาลงบนกระดานดํา
เชน ไต ไป ไฝ ไฟ ไม ไห และ ใน ใบ ใส ใย ใส ให
๖. ครูสาธิตการเขียนสระไอและสระใอ บนกระดานดํา และใหนักเรียนเขียนในอากาศ
๗. แบงนักเรียนกลุมละ ๔-๕ คนใหออกมาเขียน สระไอกับ สระใอ (โดยครูสังเกตการเขียนใหถูกทิศทาง
ของการเขียน)
๘. นักเรียนอานบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ คําไมมวน ๒๐ คํา ตามครูนักเรียนและครูรวมกันสรุปคําที่
ใชไมมวนมี ๒๐ คํา จากบทรอยกรอง
๙. นักเรียนคัดลายมือคําที่ใชสระใอ (ไมมวน)
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทรองเลนสระไอ (ไมมลาย)
๒. บทรองเลนสระใอ (ไมมวน)
๓. บัตรพยัญชนะและบัตรสระ
๔. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑

การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง ทบทวนสระโอ สระไอ สระใอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําเปนการสงเสริมการอาน การเขียนและเขาใจเรื่องราวไดเปน
อยางดี
การรูจักและเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหอานคํา และเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชก ระบวนการเขียน เขียนสื่ อสารเขียนเรีย งความ ยอความและเขียนเรื่อ งราวในรูป แบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะและสระได
๒. นักเรียนอานพยัญชนะและสระได
๓. นักเรียนอานและเขียนคําประสมสระโอ, ไอ, ใอ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- ฝกอานแจกลูกคําสระโอ, ไอ, ใอ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเพลง สระโอ สระไอ สระใอ
๒. ครูแจกบัตรสระโอ สระไอ สระใอ ใหนักเรียนคนละชุดถานักเรียนรองเพลงสระโอก็ใหนักเรียนหยิบ
บัตรสระโอขึ้นมา แลวเดินเปนวงกลมรองเพลง สระโอ เมื่อจบเพลงใหนักเรียนชูบัตรสระโอแลวหันหนาเขาหากั น
ออกเสียงสระโอพรอมๆ กัน ๓ ครั้งแลวเปลี่ยนเปนเพลง สระไอ สระใอทําเชนเดียวกับสระโอ
๓. ครูแบงนักเรียนออกเปน ๒ ฝาย เลนเกมใครอานเกงมีรางวัล (ภาคผนวกที่ ๑๗)
๔. นักเรียนอานแจกลูกคําในอธิบายเพิ่มเติมความรูจากเรื่อง ตามหา
๕. ฝกคัดและเขียน สระโอ สระไอ สระใอ ลงในสมุด
๖. นักเรียนฝกอานอานแจกลูกประสมสระโอ สระไอ สระใอ ในอธิบายเพิ่มเติมความรูจากเรื่อง ตามหา
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๖
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรพยัญชนะและบัตรสระ
๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง อานคลองรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย จะชวยใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงและ
เขาใจสวนประกอบของคําไดดี
การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย การสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง จะ
ชวยใหการสื่อสารตรงตามจุดประสงค
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคํา และบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานบทอานคลองรองเลนได
๒. นักเรียนอานเลขไทย ๑-๑๐ ได
๓. นักเรียนเขียนคําและบอกความหมายได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- อานออกเสียงบทอานคลองรองเลนโปกเปก
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูอานบท อานคลอง รองเลน โปก เปก ในเรื่อง ตามหา แลวใหนักเรียนอานตามและฝกอานพรอม
กัน ๒-๓ ครั้ง
๒. ใหนักเรียนหากระดึงหรือกระพรวนใหนักเรียนทดลองสั่นใหเกิดเสียงแลวพิจารณาวาเสียงดังเชนที่
อานหรือไม
๓. ใหนักเรียนอานเลขไทย ๑-๑๐ จากแผนภูมิที่ครูเขียนบนกระดานดํา
๔. ครูสั่นกระพรวนแลวใหนักเรียนบอกจํานวนครั้ง เชน สั่นกระพรวน ๒ ครั้งนักเรียนบอกจํานวน ๒ (ทํา
เชนนี้จนไดจํานวน ๑-๑๐)
๕. ครูพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ในบริเวณโรงเรียนและใหเลนเกมจับคูรูเลข (ภาคผนวกที่ ๑๙)
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๕ และ ขอ ๑๒ เปนการบาน
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง วรรณคดีลํานํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรมอยางตั้งใจและรูจักพิจารณา จะสามารถนําสิ่งที่อานหรือฟงไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๒. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองได
๓. นักเรียนบอกขอคิดจากบทรอยกรองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การฟงและอานบทรอยกรองเจาเนื้อออนเอย

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพจากบทที่ ๑ เรื่อง เจา เนื้อออน เอย หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพี่อชีวิต วรรณคดีลํานํา และรวมกันแสดงความคิดเห็น เชน
- ในภาพมีใครบาง
- แมคนกับแมนกเหมือนกันอยางไร
- แมคนกับแมนกตางกันอยางไร
- นักเรียนรักแมหรือไม
- นักเรียนแสดงใหแมรูอยางไรวานักเรียนรักแม
๒. นักเรียนฝกอานออกเสียงบทรอยกรอง เจาเนื้อออน เอย ตามครู ๒-๓ ครั้ง
๓. นักเรียนอานบทรอยกรอง เจาเนื้อออน เอย จบแตละครั้งใหนักเรียนพูดวา “ฉันรัก....”
๔. นักเรียนเลนเกม จับคูภาพ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๑๐ และ ขอ ๑๑
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง วรรณคดีลํานํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรมอยางตั้งใจและรูจักพิจารณา จะสามารถนําสิ่งที่อานหรือฟงไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
การทองจําบทอาขยานหรือบทรอยกรอง ผูทองจําบทอาขยานหรือรอยกรองอยางเขาใจ จะชวยใหเกิด
ความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของวรรณกรรมหรือวรรณคดีรวมทั้งสรางเสริมนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๒. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองได
๓. นักเรียนบอกขอคิดจากบทรอยกรองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
- รักความเปนไทย
- ใฝเรียนรู
- มีจิตสาธารณะ
- มีวินัย
- อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การฟงและอานบทรอยกรองเจาเนื้อออนเอย
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนฟงครูอานบทรอยกรองในเรื่อง เจาเนื้อออน เอย และลองอานออกเสียงเปนทํานองตามครู
๒. นักเรียนลองจับเนื้อของตนและเพื่อนๆ และชวยกันบอกความรูสึก
๓. ครูนํานักเรียนไปศึกษาบริเวณโรงเรียนและลองจับสิ่งของตางๆ ในบริเวณโรงเรียน
๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนา พูดคุย สิ่งใดควรจับตอง สิ่งใดไมควรจับอาจจะเกิดอันตรายได เชน
จับของรอน ของมีคม สัตวมีพิษ ฯลฯ
๕. นักเรียนอานบทรอยกรอง ในเรื่อง เจาเนื้อออน เอย ตามครูอีกครั้ง
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๙
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑ เลม ๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตามหา
เรื่อง วรรณคดีลํานํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๖ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรมอยางตั้งใจและรูจักพิจารณา จะสามารถนําสิ่งที่อานหรือฟงไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
การทองจําบทอาขยานหรือบทรอยกรอง ผูทองจําบทอาขยานหรือรอยกรองอยางเขาใจ จะชวยใหเกิด
ความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของวรรณกรรมหรือวรรณคดีรวมทั้งสรางเสริมนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป. ๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป. ๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรือ่ งได
๒. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองได
๓. นักเรียนบอกขอคิดจากบทรอยกรองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การฟงและอานบทรอยกรองเจาเนื้อออนเอย
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนฟงครูอานบทรอยกรองจากกิจกรรม ชวนคิด อาน เขียน เรียน รอง เลน ขอ ๕ เรามาเลน
เลี้ยงนองกัน ในเรื่อง เจาเนื้อออน เอย และฝกอานออกเสียงตามครู
๒. ครูแบงกลุมนักเรียนกลุมละ ๒-๓ คน แสดงบทบาทสมมุติชวยกันเลี้ยงนองตามประสบการณที่เคย
พบเห็น
๓. ครูสังเกตการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนเสนอแนะวิธีการเลี้ยงนองที่ถูกตองเทาที่นักเรียนจะทํา
ไดใหเหมาะสมตามวัยของตนเอง
๔. นักเรียนอานบทรอยกรอง ตามครูอีกครั้ง
๕. ใหนักเรียนบอกชื่อดอกไมที่เคยรูจัก มาคนละ ๑ ดอก
๖. ใหนักเรียนเขียนจํานวนเปนตัวหนังสือ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้น ป. ๑
๒. แบบฝกหัดการเขียนจํานวนเปนตัวหนังสือ
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

