แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง การฟง ดู และพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนพูดสนทนาแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนเลาเรื่องประสบการณของตนเองได
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 เกี่ยวกับประสบการณการมาโรงเรียน
๒. มารยาทในการฟง ดู และพูด

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. สนทนาเกี่ยวกับประสบการณการมาโรงเรียนของนักเรียน
- นักเรียนมาโรงเรียนอยางไร (เดิน, ขึ้นรถประจําทาง, รถสวนตัว ฯลฯ)
- นักเรียนมาทําอะไรที่โรงเรียน
- ถานักเรียนไมเรียนหนังสือจะเปนอยางไร
๒. รองเพลงโรงเรียนของเราหนาอยู พรอมกับเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะเพลง
๓. แขงขันกันตอบัตรภาพลูกชาง (ใบโบกและใบบัว) ตัดเปนชิ้นสวน ๑๐ ชิ้น (ใหครูทําเองลวงหนา)
๔. ชวยกันเรียงวัสดุ (ฝาขวด กอนหิน เมล็ดพืช หรือปนดินน้ํามัน) เปนคําวาโรงเรียนลูกชาง
๕. โยงภาพแมกับลูก และเขียนคําเพิ่มเติมลงในชองวาง
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลง โรงเรียนของเรานาอยู
๒. วัสดุ เชน กอนหิน เมล็ดพืช ฝาขวด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง รูจักคํานําเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคําประกอบภาพขอความและบทรอยกรอง ชวยใหเขาใจความหมายของสิ่ง ที่จะอานจะทําให
เรียนรูภาษาไดเร็ว และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสดงความรู 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. อานคําจากรูจักคํานําเรื่อง
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. โยงเรื่องเขาสูบทเรียน นักเรียนมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน ใบโบกและใบบัวก็ตองไปเรียนเหมือนกัน
มาดูกันวาลูกชางเรียนอะไรบาง
๒. สนทนาเกี่ยวกับภาพในเรื่อง โรงเรียนลูกชาง ดังนี้
- ลูกชางใชสวนใดจูงหางเพื่อน
- ในภาพเห็นชางกี่ตัว
- ตัวไหนคือใบโบก นักเรียนรูไดอยางไร (มีกระพรวนผูกคอ)
๓. อานคําใน นําเรื่อง จากเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
- อานตามครูทีละคํา
- ใหนักเรียนใชดินสอเขียนหมายเลขหนาคํา
๑ แถว
๒ เชือก
๓ กลวย
๔ หมูบาน ๕ ควาญชาง ๖ วงกลม
- ครูบอกหมายเลย นักเรียนอานคํา
- นักเรียนเลือกคําที่ ๑-๖ ในขอ ๓ ชวยกันแตงประโยคปากเปลา
๔. ฝกอานสะกดคําที่อยูในกรอบ รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
๕. อานบท อานคลอง รองเลน ฝกจูงหาง ในเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
- ครูอานใหฟง ๑ เที่ยว
- นักเรียนอานตามทีละวรรค
- อานพรอมกัน พรอมกับเคาะจังหวะ หรือเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะการอาน
๖. คัดบท อานคลอง รองเลน ฝกจูงหาง ในเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
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 ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง อานคลองรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ 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 แสดงความรู 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. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
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. อานบทอานคลองรองเลน ฝกจูงหาง
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนการอานบท อานคลอง รองเลน ฝกจูงหาง ในเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
๒. สนทนาและตอบคําถามจากบทรอยกรอง
- ลูกชางถูกฝกใหทําอะไร
- ลูกชางใชอะไรจูงหางกัน
- ลักษณะการเดินลูกชางเปนอยางไร
- ใครเปนผูฝกชาง
- เมื่อลูกชางทําตามควาญชางไดถูกตอง ลูกชางไดอะไรตอบแทน
๓. ครูรองเพลง โรงเรียนลูกชางใหนักเรียนรองตาม ๒-๓ ครั้ง เพื่อเปนการสรุปบทเรียน
เพลง โรงเรียนลูกชาง
ทํานอง ลอยกระทง

คํารอง อารมย เหลืองแดง

โรงเรียนของลูกชาง นั้นอยูขางทายหมูบาน
ครูฝกก็คือควาญ ฝกชํานาญชางเดินวงกลม
เดิน เดิน วงกลม เดิน เดิน วงกลม
เดินวงกลมโดยใช งวงจับหางไวจงู กันเปนวงกลม
เดินจูงกันเปนวงกลม เดินจูงกันเปนวงกลม
ไดกลวยชมเปนกําลังใจ
ไดออยชมเปนกําลังใจ
๔. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ 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 ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ 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 บอกความหมายของคําและขอความทีอ่ าน
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. สนทนาเกี่ยวกับประโยชนของการมาโรงเรียน
๒. อานบทอานเรื่อง โรงเรียนลูกชาง ทีละยอหนา
- ครูอานใหฟง ทีละยอหนา
- นักเรียนอานตาม
- สุมนักเรียนอานเปนรายบุคคล
๓. ตอบคําถามจากบทอานเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
- ใบโบก ใบบัวจะไปไหน
- โรงเรียนของลูกชางอยูที่ไหน
- ใครเปนครูใหญของโรงเรียนลูกชาง
- ผูทําหนาที่ฝก ชางเรียกวาอะไร
- ลูกชางถูกฝกใหทําอะไร
- ใบโบกใชอะไรจับหางชางขางหนา
- ใครจับหางใบโบก
- ลูกชางถูกฝกใหเดินตามเปนวงกลมครัง้ เดียว หรือหลายครัง้
- เมื่อลูกชางทําตามไดสําเร็จ จะไดอะไรตอบแทนเปนกําลังใจ
๔. อานพยัญชนะประกอบภาพ
๕. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๒ และ ๓
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 ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง การอานจับใจความ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การจับใจความตองอานและพิจารณาเรื่องที่อานใหเขาใจ และสามารถตอบคําถามเลาเรื่องยอ และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสยั รักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสือ่ สารดวยคําและประโยคงายๆ
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรือ่ งได
๒. นักเรียนลําดับเหตุการณจากเรือ่ งได
๓. นักเรียนเขียนลําดับเหตุการณจากเรื่องได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การลําดับเหตุการณเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทายปริศนา อะไรเอย มีงวง มีงา เสียงดังนากลัว ลําตัวใหญโต (ชาง)
๒. สนทนาเกี่ยวกับชาง และสรุปเปนแผนผังความคิด
- รูปราง
- อาหาร
- นิสัย
- ที่อยูอาศัย
- ประโยชน
๓. นักเรียนดูภาพ ชอน ชาม ชิงชา เชือก ประกอบบัตรคํา
๔. ใหนัก เรียนลํ าดับ เหตุก ารณจ ากบทอ านเรื่อง โรงเรียนลูก ช าง โดยทํา กิจ กรรมลํา ดับ เหตุก ารณ
(ภาคผนวกที่ ๔)
๕. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๔ และ ๕
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 ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง กิจกรรมชวนทํา ชวนคิด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคําประกอบภาพขอความและบทรอยกรอง ชวยใหเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน จะทําใหเรียนรู
ภาษาไดเร็ว และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และมีนิสับรักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากเรือ่ งได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- กิจกรรมชวนทํา ชวนคิด จากเรื่องโรงเรียนลูกชาง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. สนทนาเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนชอบ
๒. ชวยกันเลือกอาหารของชาง และไก ในกิจกรรม ชวนทํา ชวนคิด จากเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
๓. นักเรียนบอกชื่ออาหารของสัตวที่รูจัก เชน แมวชอบกินปลา หมาชอบแทะกระดูก ไก ชอบกิน
ขาวเปลือก ฯลฯ
๔. นักเรียนเลนเกม อาหารของใคร
๕. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๖ และ ๗
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง หลักการใชภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดถูกตอง จะชวยใหประสมคําถูกตองดวย
การรูความหมายของคํา ชวยใหอานคํา เขียนคํา เรียบเรียงประโยค สื่อความหมายไดตรงจุดประสงค
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานพยัญชนะและสระไดถูกตอง
๒. นักเรียนอานแจกลูกคําและสะกดคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานแจกลูกคําที่ประสมสระอัว

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทายปริศนาคําที่ประสมดวยสระ - ว
- สัตวอะไรอยูกลางทุงนา อาหารคือหญา รองวา มอ มอ (วัว)
- ชื่อฉันหลากหลายมีทั้ง พู ฝกยาว เขียว เหลือง และก็มี ทายซิวาอะไร (ถั่ว)
- อวัยวะสวนใด อยูบนทุกคนตองคิด (หัว)
- ดอกไมอะไร ชอบอยูในน้ํา น้ําไปบูชาพระ (ดอกบัว)
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตคําตอบวาประสมดวยสระอะไร (สระอัว)
๓. พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับรูปรางของสระอัว โดยใหนักเรียนทองบทรองเลน สระพาเพลิน
บทรองเลน สระอัว
เจาอัวเจาอัว
สองตัวจํามั่น
เยื้องตัว ว. นั้น
ไมหันอากาศ
อารมย เหลืองแดง

๔. อานแจกลูกคําที่ประสมดวยสระอัว จากบัตรประสมอักษร
๕. อานแจกลูกและอานสะกดคําใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
๖. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๙
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง สระอัว และ สระเอีย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไดถูกตอง จะชวยใหประสมคําถูกตองดวย
การรูความหมายของคํา ชวยใหอานคํา เขียนคํา เรียบเรียงประโยค สื่อความหมายไดตรงจุดประสงค
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานพยัญชนะและสระไดถูกตอง
๒. นักเรียนอานแจกลูกคําและสะกดคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานคําคลองจอง สระอัว และ สระเอีย

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทรองเลน สระพาเพลิน
บทรองเลน สระอัว
เจาอัวเจาอัว สองตัวจํามั่น
เยื้องตัว วอ นั้น ไมหันอากาศ
อารมย เหลืองแดง

บทรองเลน สระเอีย
เจาเอีย เจาเอีย เสียใจเดินมา
เอ เดินนําหนา อี ยอ ขอตาม
อารมย เหลืองแดง

๒. แบงกลุมนักเรียนแขงขันทองบทรองเลนสระอัวสระเอีย
๓. ฝกอานคําที่คลองจองสองพยางคในอธิบายเพิ่มเติมความรู เชน ใบบัว ตัวเตี้ย เลียมือ .... จากเรื่อง
โรงเรียนลูกชาง
๔. บอกคําที่มีเสียงสระเดียวกันในคําคลองจอง และลากเสนโยง
๕. จับคูชวยกันเขียนคําประสมดวยสระอัว และสระเอียใหไดมากที่สุด
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้น ป.๑
๒. บทรองเลน สระพาเพลิน
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง การอานบทรอยกรอง อาเฮีย อาเปย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคําประกอบภาพ ขอความ และบทรอยกรอง ชวยใหเ ขาใจความหมายของสิ่งที่อาน จะทําให
เรียนรูภาษาไดเร็ว และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว เปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานบทรอยกรองได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากบทรอยกรองได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนบทรอยกรอง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ฝกอานบทรอยกรอง อาเฮีย อาเปย
บทรอยกรอง อาเฮีย อาเปย
อาเฮีย กะ อาเปย มีเตี่ยใจดี
มะเมียถือป จําปขี่มา
แมวมาคลอเคลีย ชอบเลียถูขา
อาเฮียเรียกมา อาเปยอยูไหน
ครูอานใหฟง
- นักเรียนอานตามครู
- นักเรียนอานพรอมกัน และอานเปนกลุม

- เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะที่อาน
๒. สนทนาเกี่ยวกับบทรอยกรอง
๓. คัดบทรอยกรอง อาเฮีย อาเปย ลงในสมุด
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
- บทรอยกรอง อาเฮีย อาเปย
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง บทรอยกรอง เจาสัวขี่วัว

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานคําประกอบภาพ ขอความ และบทรอยกรอง ชวยใหเ ขาใจความหมายของสิ่งที่อาน จะทําให
เรียนรูภาษาไดเร็ว และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานบทรอยกรองได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากบทรอยกรองได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตอง สวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนบทรอยกรอง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ฝกอานบทรอยกรอง เจาสัวขี่วัว
บทรอยกรอง เจาสัวขี่วัว
เจาสัวขี่วัวเบี่ยงตัวไปมา
ตาขรัวทําทา หัวเราะรายิ้มยั่ว
ตาบัวระวัง ระฆังตีรัว
วัวอยูขางรั้ว นากลัวตัวโต
ครูอานใหฟง
- นักเรียนอานตามครู
- นักเรียนอานพรอมกัน และอานเปนกลุม

- เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะที่อาน
๒. สนทนาเกี่ยวกับบทรอยกรอง
๓. คัดบทรอยกรอง เจาสัวขี่วัว ลงในสมุด
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
- บทรอยกรอง เจาสัวขี่วัว
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง คําประสมสระเอีย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจ ักและเขาใจพยัญชนะ 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. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะและสระได
๒. นักเรียนอานพยัญชนะและสระได
๓. นักเรียนอานและเขียนคําประสมสระเอีย ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและเขียนคําประสมสระเอีย

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ฝกอานและเขียนพยัญชนะอักษรต่ํา ใน อธิบายเพิม่ เติมความรู จากเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
๒. นักเรียนทบทวนทองบทรองเลน สระเอีย
บทรองเลน สระเอีย
เจาเอีย เจาเอีย เสียใจเดินมา
เอ เดินนําหนา อี ยอ ขอตาม
อารมย เหลืองแดง

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ฝกเขียนสระ เอีย ตามครูในโอกาส ฝกเขียนตามลูกศร และเขียนตามแบบ
อานแจกลูกคําที่ประสมดวยสระ เอีย จากบัตรคํา ในเรื่อง โรงเรียนลูกชาง
แบงกลุม คิดคําที่ประสมดวยสระ เ-ย ใหไดมากที่สุดในเวลาที่กําหนด
ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๘
แตงประโยคปากเปลาจากคําทีป่ ระสมสระเอีย

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรพยัญชนะและบัตรสระ
๒. บัตรคํา
๓. บทรองเลน สระพาเพลิน
๔. 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 ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง วรรณคดีลํานํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การบอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือ ฟงจากบทรอยแกวและรอยกรอง เปนการอานทีเ่ ขาใจเนื้อเรื่องและ
ไดขอคิดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
การทองจําบทอาขยาน รอยกรอง หรือบทรองเลน ทําใหเ กิดความเพลินเพลิน รัก ภาษาไทย และ
เห็น คุณคาความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกว และ รอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองได
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทรอยกรองได
๓. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองสวยงาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานและคัดลายมือจากบทรอยกรอง
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนบทรองเลน สระอัว และ สระเอีย
๒. ฝกอานบทรอยกรองตอไปนี้
โรงเรียนใหความรู
คุณครูใหความรัก
พอแมชื่นใจนัก
ลูกทีร่ ักเปนคนดี
๓. สนทนาเกี่ยวกับรอยกรอง และสรุปการปฏิบัติตนเปนคนดี
- ใครใหความรูแกหนูบาง
- ใครใหความรักแกหนูบาง
- คนดีตองปฏิบัติตนอยางไร
๔. คัดลายมือจากบทรอยกรองลงในสมุด
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทรองเลน สระอัว และ สระเอีย
๒. บทรอยกรอง
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง วรรณคดีลํานํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การบอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือ ฟงจากบทรอยแกวและรอยกรอง เปนการอานที่เขาใจเนื้อเรื่องและ
ไดขอคิด นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
การทอ งจําบทอาขยาน รอ ยกรอง หรือ บทรองเลน ทําใหเ กิดความเพลินเพลิน รัก ภาษาไทย และ
เห็นคุณคาความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกว และ รอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากบทรอยกรองได
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทรอยกรองได
๓. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานบทรอยกรอง ของเธอ ของฉัน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ดูและสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทที่ ๓ เรื่อง ของ เธอ ของ ฉัน จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา
- ในภาพมีคนกี่คน
- ใครกําลังทําอะไร
- มีเด็กกี่คน
- เด็กที่เลนมากานกลวยมีกี่คน อีกคนหนึ่งเลนอะไร
- นักเรียนชอบเลนอะไร กับใคร
- เดินอยางไรจึงจะปลอดภัย
๒. อานบทรองกรอง ของ เธอ ของ ฉัน
- อานตามครูทลี ะวรรค
- อานพรอมกัน และอานเดี่ยว
๓. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๑๐
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา 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

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง วรรณคดีลํานํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การบอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือ ฟงจากบทรอยแกวและรอยกรอง เปนการอานที่เขาใจเนื้อเรื่องและ
ไดขอคิด นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
การทองจําบทอาขยาน รอยกรอง หรือบทรองเลน ทําใหเกิดความเพลินเพลิน รักภาษาไทย และเห็น
คุณคาความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกว และ รอยกรองสําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามจากบทรองการละเลนได
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทรองการละเลนได
๓. นักเรียนเลนการละเลนทีม่ ีบทรองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานบทรองการละเลนของเด็กไทย
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. สนทนาเกี่ยวกับการละเลนของเด็กไทย โดยดูจากภาพในแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัด
ที่ ๖ ขอ ๑๑ ขี่มากานกลวย หมากเก็บ ตีวงลอ และใหนักเรียนบอกชื่อ การละเลนที่นักเรียนเคยเลนเพิ่มเติม
๒. ครูแนะนําการละเลนทีม่ ีบทรอง เชน แมงู รีรีขาวสาร จ้ําจี้ แมงมุม มอญซอนผา
๓. แบงกลุมใหนกั เรียนเลนการละเลนของเด็กไทย กลุมละ ๑ อยาง
๔. ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๑๑
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๑
๒. แบบฝกหัด ทักษาภาษา ชั้น ป.๑
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกชาง
เรื่อง บทอาขยาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การบอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือ ฟงจากบทรอยแกวและรอยกรอง เปนการอานที่เขาใจเนื้อเรื่องและ
ไดขอคิดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
การทอ งจําบทอาขยาน รอ ยกรอง หรือ บทรองเลน ทําใหเ กิดความเพลินเพลิน รัก ภาษาไทย และ
เห็นคุณคาความไพเราะของบทรอยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือฟงวรรณกรรม รอยแกว และ รอยกรอง สําหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงค
๑. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับของเลนของใชได
๒. นักเรียนจําแนกของเลนของใชไดถูกตอง
๓. นักเรียนทองบทอาขยานไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานและทองบทอาขยาน ของเธอ ของฉัน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ฝกอานบทอาขยาน บทเลือก นี่ของของเธอ จากเรื่อง ของ เธอ ของ ฉัน
๒. สนทนาเกี่ยวกับของเลน และของให
- บอกชื่อของเลน ที่นกั เรียนรูจ ัก
- บอกชื่อของใช ที่นักเรียนรูจัก
- ของเลนกับของใชตางกันอยางไร
๓. ตั้งคําถามเกี่ยวกับของเลนของใช
- ถานักเรียนเก็บของเลนหรือของใชที่ไมใชของตนจะทําอยางไร
เก็บไวเอง
มอบใหคุณครู
- นักเรียนชอบเลนคนเดียวหรือเลนกับเพือ่ น
เวลาเลนคนเดียวรูส ึกอยางไร
เวลาเลนกับเพื่อนรูส ึกอยางไร
- ถาเพื่อนลืมดินสอไวทบี่ านและนักเรียนมีดินสอ ๒ แทง นักเรียนจะทําอยางไร
- นักเรียนเคยแบงปนอะไรใหเพื่อนบาง
- นักเรียนที่ไดรับของจากเพื่อนควรกลาววาอยางไร
๔. รองเพลง ขอบใจ ใน ชวนคิด อาน เขียน เรียน รอง เลน จากเรื่อง ของ เธอ ของ ฉัน
๕. วาดภาพของเลนที่นักเรียนชอบ ๑ อยาง ระบายสีใหสวยงามในแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑
แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๑๒
๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปลักษณะของคนดีมีน้ําใจ
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีลํานํา 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

