แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การฟง ดู และพูด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฟงเปนการรับสารจากผูพูดดวยการไดยิน การฟงคําแนะนํา คําสั่ง ตองฟงอยางตั้งใจ เพื่อชวยในการ
ปฏิบัติตามไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๑/๔ พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟง ดู และพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนฟงเรื่องและตอบคําถามได
๒. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงได
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
- การฟง ดู และพูด

กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนมารยาทในการเรียน
๒. นักเรียนดูภาพจากบทอาน เรื่อง เพื่อนรักเพื่อนเลน แลวรวมสนทนา ซักถามในประเด็นตอไปนี้
- นักเรียนเห็นภาพอะไรบาง
- ภูผาทําอะไรใหใบโบก
- ถานักเรียนเปนใบโบก ใบบัว จะพูดอะไรกับภูผา
๓. นักเรียนฟงครูเลาเรื่อง เพื่อนรักเพื่อนเลน
๔. นักเรียนและครูรวมกันลําดับเรื่องที่ฟง โดยการตอบคําถามรวมกัน
- ใบโบก ใบบัว กินอะไรกอนไปอาบน้ํา
- ใบโบก ใบบัว และภูผา ไปลําธารอยางไร
- ภูผาทําความสะอาดใหใบโบก ใบบัวอยางไร
- ใบโบก ใบบัว อาบน้ําใหภูผาอยางไร
๕. นัก เรีย นฝ ก ทํ าแบบฝก หั ด รายวิ ชาพื้น ฐาน ภาษาไทย ชุ ด ภาษาเพื่อ ชีวิ ต ทัก ษะภาษา เล ม ๒
แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๑
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑ การอานชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยาง
เขาใจ และสรุปเรื่องราวที่อานไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชก ระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนํา ไปใชตั ดสินใจ แกป ญ หาดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง
๓. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อานออกเสียงและบอกความหมายของคําจากบทอาน เพื่อนรัก เพื่อนเลน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพและอานคําใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
๒. นักเรียนเลนเกม จับคูรูคํา โดยใชบัตรภาพและบัตรคํา
๓. นักเรียนอานออกเสียงในรูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลนตามครู ๑ ครั้ง แลวใหนักเรียน
ฝกอานเปนกลุม อานคู และฝกเดี่ยว
๔. นักเรียนฝกอานออกเสียงคําประกอบภาพใน รูจักคํานําเรื่อง จากเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเลน พรอมกัน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๒ และ ๓
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
๓. บัตรภาพ บัตรคํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑ การอานชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยาง
เขาใจ และสรุปเรื่องราวที่อานไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาดําเนินชีวิต และ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง
๓. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสือ่ สาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อานออกเสียงและบอกความหมายของคําจากบทอาน เพื่อนรัก เพื่อนเลน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนการอานคําในรูจักคํานําเรื่อง จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
๒. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงบทอานเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน และอานตามครู ๒-๓ ครั้ง พรอมๆ กัน
๓. จัดนักเรียนนั่งเปนวงกลม อานออกเสียงบทอาน เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน คนละ ๑ บรรทัด วน
กันไปเปนวงกลมจนครบทุกคน
๔. นักเรียนคัดลายมือ ขอความที่ตนเองไดอานออกเสียง ๑ บรรทัด ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. รูปภาพ
๒. ใบงาน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง อานคลองรองเลน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑ การอานชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยาง
เขาใจ และสรุปเรื่องราวที่อานไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาดําเนินชีวิต และ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง
๓. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อานออกเสียงและบอกความหมายของคําจากบทอาน เพื่อนรัก เพื่อนเลน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบท อานคลอง รองเลน ชางอาบน้ํา จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน ๑ ครั้ง
๒. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ ชางอาบน้ํา ดวยคําถาม ดังนี้
- ชางและเด็กอาบน้ําทําไม
- ชางและเด็กอาบน้ําทําไม
- เด็กและชางตางชวยเหลือกันและกันอยางไร
- การชวยเหลือเกื้อกูลกันดีอยางไร
- น้ําเย็นใสที่ใชอาบน้ํา คาดวาเปนน้ํามาจากที่ใด
- น้ําในแหลงธรรมชาติ ทุกคนควรรักษาอยางไร น้ําจึงจะใสสะอาด
๓. ใหนักเรียนอานบท อานคลอง รองเลน ชางอาบน้ํา จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน พรอมกัน ๑ ครั้ง
แลวใหอานเปนกลุมจับคูอานและอานเดี่ยว
๔. นักเรียนคัดบท อานคลอง รองเลน ชางอาบน้ํา จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลนลงในสมุด
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๕
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การผันวรรณยุกต

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ชวยใหการอานคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได
๒. นักเรียนผันวรรณยุกต ไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
๒. การผันวรรณยุกต

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเรื่อง การผันวรรณยุกต จากบัตรวรรณยุกต ทั้ง ๔ รูป
๒. ครูอธิบายวา วรรณยุกตมีทั้ง หมด ๔ รูป มีเ สียง ๕ เสียง เสียงที่ไมมีรูปวรรณยุกตเรียกวา เสียง
สามัญ
๓. ครูพานักเรียนอานสะกดคํา ในหนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ หนา ๖๘
จากนั้นอานบทฝกอานในหนังสือเรียนหนาเดียวกัน ฝกพรอมกันและฝกทีละคน
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ที่ ๗ ขอ ๙ และ ๑๐ ชุด ผันคําดวยวรรณยุกตที่กําหนดใหจากนั้นนําสงครู
ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. รูปภาพ
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การอาน เขียนสะกดคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การรูจักพยัญชนะ สระ วรรณยุกตชวยใหอานคําและเขียนคําไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําไดชัดเจนถูกตอง
๒. นักเรียนสะกดคํา และบอกความหมายของคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย คําและขอความ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวน อานออกเสียงพยัญชนะไทยที่เรียนมาแลว
๒. นักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
๓. ครูแบงนักเรียนเปน ๒ กลุมเทาๆ กัน แขงขันกันเขียนพยัญชนะบนกระดานดํา
๔. นักเรียนอานออกเสียงสระ อะ อิ อึ อุ จากบัตรสระตามครู ๒-๓ ครั้งและแขงขันเขียนสระ อะ อิ
อุ บนกระดานดํา ฝกอานออกเสียงพรอมๆ กันอีกครั้ง
๕. นักเรียนทบทวนรูปวรรณยุกต เอก โท ตรี จัตวา จากบัตรวรรณยุกต
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๑๑
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพือ่ นเลน
เรื่อง การอานแจกลูกประสมคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตอง ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและสรุปเรื่องราว
ที่อานไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคํางายๆ ได
๒. นักเรียนอานแจกลูกและสะกดคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานสะกดคําและแจกลูก และประสมคํา อะ อิ อุ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานทบทวนบทรองเลน สระอะ และสระอิ
๒. นักเรียนและครูรวมกันทองบทรองเลน สระอะ สระอิ และทําทาทางประกอบตามจินตนาการ
บทรองเลน
บทรองเลน สระอะ
เจาอะ เจาอะ
สระอยูหลัง
สองตัวระวัง
กลมหัวตัวงอ
อารมย เหลืองแดง

บทรองเลน สระอิ
เจาอิ เจาอิ
ดูซิ คลายรม
อยูบน กินลม
คนชม นารัก
อารมย เหลืองแดง

๓. นักเรียนอานออกเสียงบัตรสระอะ และสระอิ และทําบัตรพยัญชนะ ก จ ต บ ป อ ฝกอานและ
แจกลูกพรอมๆ กัน
๔. นัก เรียนฝกอานแจกลูก คําประสมสระ อะ อิ ใน อธิบ ายเพิ่มเติมความรูจ ากเรื่อง เพื่ อนรัก
เพื่อนเลน
๕. นักเรียนอานคําและสะกดคําตอไปนี้ตามครู มาซิ หึหึ ปุปะ ฮือฮือ นะจะ แมจา
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๙ และ๑๐
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. บัตรสระ
๒. บทรองเลน
๓. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การอานแจกลูกประสมคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตอง ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและสรุป เรื่องราว
ที่อานไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคํางายๆ ได
๒. นักเรียนอานแจกลูกและสะกดคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอ ยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานสะกดคําและแจกลูก และประสมคํา อึ อุ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบททบทวนแผนภูมิเพลง สระอึ สระอุ
๒. นักเรียนและครูรวมรองเพลง สระอึ สระอุ และทําทาทางประกอบตามจินตนาการ
บทรองเลน
บทรองเลน สระอึ
เจาอึ เจาอึ
หึ หึ อึใส
ตกหลนลงไป
อยูในทายรม

บทรองเลน สระอุ
เจาอุ เจาอุ
ดุจัง ขางใต
หัวกลมลากไป
อยูใตพยัญชนะ

อารมย เหลืองแดง

อารมย เหลืองแดง

๓. นักเรียนฝกอานออกสียงบัตรสระ อึ อุ และทําบัตรพยัญชนะ ก จ ต บ ป อ ฝก อานแจกลูก
พรอมๆ กัน
๔. นักเรียนอานแจกลูก คําประสม อึ อุ ในอธิบายเพิ่มเติมความรู จากเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
๕. นักเรียนอานคําและสะกดคําตอไปนี้ตามครู มาซิ หึหึ ปุปะ ฮือฮือ นะจะ แมจา
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะ เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๙ และ ๑๐
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
๓. บทรองเลน สระอึ สระอุ
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การอานและเขียนคํา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตอง ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจนและสรุปเรื่องราว
ที่อานไดดี
การเขียนสะกดคํา และบอกความหมายของคํา เปนการสงเสริมใหผูเรียน อานเขียนและเขาใจเรื่องราว
ไดเปนอยางดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวใหเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคําได
๒. นักเรียนเขียนสะกดคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การอานออกเสียงและเขียนคําตามคําบอก
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานทบทวนคําตอไปนี้ มาซิ หึหึ ปุปะ ฮือฮือ นะจะ แมจา จากบัตรคํา
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําตอไปนี้ มะไฟ ใยบัว ตัวเมีย เขี่ยดู ผู ดี สีดา อาตี๋ พี่เก เจจู ทูทื่อ
รื้อหา ฝาชี ดีใจ ใสฝามือ ถือดีดี มีไรนา ยาแกไข จากแผนภูมิคําตอบครู ๒-๓ ครั้ง
๓. นักเรียนแบงเปน ๒ ฝาย เลนเกม ใครดี ใครได โดยใหแตละฝายอานบัตรคํา ใครอานไดกอนจะได
คะแนน ฝายใดไดคะแนนรวมมากกวาเปนฝายชนะ
๔. นักเรียนเขียนคําตามคําบอก ประมาณ ๕ คํา
๕. ตรวจสอบความถูกตอง บนกระดานรวมกัน และแกไขคําที่เขียนผิด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- บัตรคํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การเรียงคําเปนประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงคําเปนประโยคที่ถูกตอง ทําใหรูวาใครทําอะไร จะชวยใหผูอานเขาใจอยางแจมชัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาของภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงไดชัดเจนและถูกตอง
๒. นักเรียนเรียงคําเปนประโยคงายๆ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
-

การเรียบเรียงคําเปนประโยค

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกอานออกเสียงตอไปนี้ ฝนตก อาบน้ํา หัวเราะ ชางนอย ความสุข ภูผา ใบบัว ใบโบก
ลําธาร พนน้ํา
๒. แบงนักเรียนออกเปน ๒ ฝาย เลนเกม แขงขันเรียงคํา ใหเปนประโยคใหม
๓. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงประโยคที่แตละฝายชวยกันเรียง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๗
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง การแตงประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียบเรียงคําเปนประโยคที่ถูกตอง ทําใหรูวาใครทําอะไร จะชวยใหผูอานเขาใจอยางแจมชัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาของภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําไดถูกตอง
๒. นักเรียนแตงประโยคจากคําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การแตงประโยคจากคําที่กําหนดให

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนฝกอานคําตอไปนี้ พนน้ํา สะอาด หลังบาน ลําธาร จากบัตรคํา
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๕ กลุม โดยใหมีจํานวนสมาชิกที่ใกลเคียงกันแจกบัตรคําในขอ ๑ กลุม
ละ ๑ ใบ ใหแตละกลุมรวมกันแตงประโยคปากเปลา จากบัตรคําที่ไดรับใหมากที่สุด
๓. นักเรียนสงตัวแทนออกมานําเสนอประโยคที่สมาชิกรวมกันแตง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๔ และ๘
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรมตองฟงและอานอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจากการฟง และอาน สามารถ
นําสิ่งที่รูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชีว้ ัด
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานและฟงวรรณกรรม
๒. การทองบทอาขยาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูและสนทนาเกี่ยวกับภาพ ในบทที่ ๔ เรื่อง ฝนตกแดดออก จากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา
๒. ครูพานักเรียนออกไปชมธรรมชาตินอกหองเรียน และพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว
๓. นักเรียนฟงครูอานบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก พรอมกันอีก ๑ ครั้ง
๔. ครูชวนสนทนา นักเรียนเห็นอะไรบางที่ตรงกับบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก
๕. นักเรียนอานบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก พรอมกันอีก ๑ ครั้ง
๖. นักเรียนและครูรวมสนทนาเพื่อใหไดขอคิดจากการอาน ฝนตกแดดออก
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอที่ ๑๒
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานหรือการฟงวรรณกรรมตองฟงและอานอยางตั้งใจจึงจะไดความรูจากการฟงและอาน สามารถนํา
สิ่งที่รูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชีว้ ัด
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานและฟงวรรณกรรม
๒. การทองบทอาขยาน

กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทํากิจกรรม ชวน คิด อาน เขียน เรียน รอง เลน ขอ ๑-๔ จาก เรื่อง ฝนตกแดดออก
๒. นักเรียนแบงเปน ๒ กลุม อานบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก โดยสลับกันอานกลุมละวรรค
๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๑๓
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การทองอาขยานเปนการจําบทอาขยานที่กําหนดไดแมนยํา ชวยใหซึ ม ซับ ความไพเราะของคําสัม ผัส
บทรอยกรองและชวยใหเกิดความเขาใจในสาระของบทที่ทอง
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานและฟงวรรณกรรม
๒. การทองบทอาขยาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก ทองบทรอยกรองพรอมกัน
๒. แบงนักเรียนออกเปน ๒ กลุม สลับกันอานบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก กลุมละวรรค ๒ ครั้ง
แลวจับคูอานสลับกันคนละวรรค
๓. ครูตั้งคําถามนําเกี่ยวกับประสบการณที่เกี่ยวของกับปรากฏการณฝนตกแดดออก เชน นักเรียนเคย
เห็นฝนตกแลวแดดออกไหม เห็นอะไรบาง นักเรียนรูสึกอยางไร เปนตน
๔. นักเรียนวาดภาพระบายสีลงในสมุดสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประทับใจในเหตุการณ ฝนตกแดดออก
๕. นักเรียนทองจําบทอาขยาน ฝนตกแดดออก เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึก
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเลน
เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การทองอาขยานเปนการจําบทอาขยานที่กําหนดไดแมนยํา ชวยใหซึม ซับ ความไพเราะของคําสัม ผัส
บทรอยกรองและชวยใหเกิดความเขาใจในสาระของบทที่ทอง
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๑/๒ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได
๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานและฟงวรรณกรรม
๒. การทองบทอาขยาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนทบทวนอานบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก โดยอานพรอมกัน ๑ ครั้ง
๒. แบง นัก เรียนออกเปน ๒ กลุม สลับ กันทองจําบทรอยกรอง ฝนตกแดดออก โดยไมดูห นัง สือ
จนคลอง
๓. แบงนักเรียนเปน ๔ กลุม แสดงบทบาทสมมติ กลุมละ ๑ บท จากเรื่องฝนตกแดดออก โดยครู
และเพื่อนๆ ชวยกันอานบทรอยกรองและรองเพลง
๔. นักเรียน ครู ชวยกันสรุปบทอาขยาน ฝนตกแดดออก ดังนี้
- ฝนตกแดดออกเปนเรื่องธรรมชาติที่ชวยชีวิตทุกชีวิตในโลก
- ธรรมชาติจะใหคุณเมื่อชวยกันรักษาทุกสิ่งใหสมดุลกัน
- การชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนการผูกมิตร
- การรูจักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณกันชวยใหเกิดความสุข
๕. นักเรียนคัดลายมือบทสรุปในขอ ๕ ลงในสมุด
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐

