
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  รูจักคํานําเรื่อง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสับรักการอาน 

 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. นักเรียนอานเรื่องเพื่อนกันได 

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. อานเรื่องเพื่อนกัน 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนรองเสียงสัตวเมื่อครูเอยช่ือสัตวตอไปน้ี นก กา ไก แมว วัว ชาง 

๒. นักเรียนดูภาพจากเรื่อง เพ่ือนกัน แลวรวมกันสนทนา ฝกกระบานการคิดวิเคราะหจากการสังเกต 

เชน 

- ในภาพน้ีมีใครบาง 

- ใบโบกกับใบบัวกําลังทําอะไร  อยูที่ไหน 

- ภูผากําลังทําอะไร มีใครอยูกับภูผาบาง 

- ในภาพน้ีมีสัตวชนิดใดบาง 

๓. ครูใหนักเรียนดูภาพ ใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง เพ่ือนกัน และทายวาคําใตภาพน้ันอานวาอะไร ครู

เฉลยโดยอานใหฟง นักเรียนอานตาม 

๔. ครูอานบทอาน เรื่อง เพ่ือนกัน นักเรียนอานตามและสนทนา ชักถาม 

๕. นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทอานเรื่อง เพ่ือนกัน และนักเรียนอานเรื่องตามครูพรอมๆกันอีกครั้ง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษาเลม ๑ แบบฝกหัด

ที่ ๓ ขอ ๑ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 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. นักเรียนอานเรื่องเพื่อนกันได 

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. อานเรื่องเพื่อนกัน 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนและครูรวมกันทํากิจกรรม ระบําเสียงสัตว ในกิจกรรม ชวนทํา ชวนคิด จากเรื่อง เพ่ือนกัน 

นักเรียนอานตาม แสดงทาทางและรองเสียงสัตวชนิดน้ันๆ                                                

๒. นักเรียนอานออกเสียงในบทอานเรื่อง เพ่ือนกัน ตามครู ๑-๒ ครั้ง และอานพรอมๆ กัน  ครูสังเกต

พฤติกรรมการอาน 

๓. ๓.นักเรียนฝกพูดประโยคในบทอานเรื่อง เพ่ือนกัน ตามคร ู๒-๓ ครั้ง 

๔. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๓-๔ คน แขงขันพูดประโยคในเรื่อง เพ่ือนกัน และชวยกันสรุปวากลุมใด

เปนกลุมที่พูดไดถูกตอง ชัดเจนมากที่สุด ครูเปนผูใหหลักเกณฑและแนวทางกับนักเรียน 

๕. นักเรียนทุกคนรวมกันพูดขอความในเรื่อง เพ่ือนกัน พรอมๆ กัน ๑-๒ ครั้ง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๒ 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 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. นักเรียนอานเรื่องเพื่อนกันได 

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. อานเรื่องเพื่อนกัน 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนดูบัตรภาพ ไก ลูกชาง ชู จอง เรียก เพื่อน เด็ก ในรูจักคํานําเรื่องจากเรื่อง เพ่ือนกัน 

๒. ครูอานเน้ือเพลงเพ่ือนกันใหนักเรียนอานตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. นักเรียนรองเพลงเพื่อนกัน ตามครู ๒-๓ ครั้ง 

๔. นักเรียนเลนเกมแขงขันเขียนคําบนกระดาน 

๕. นักเรียนอานออกเสียงคําประกอบภาพใน รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง เพ่ือนกันอีกครั้ง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๓ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

 

เพลง เพ่ือนกัน  

ทํานอง มองเลยะ     คํารอง อารมย  เหลืองแดง 

ลูกชางชูงวงรองแอกแอก 

แปลกแปลกรองเรียกเปนเพือ่นกัน 

ลูกไกตัวเล็กเปนเพือ่นฉัน 

เพื่อนกันรักกันสําราญใจ 

ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้นลา 

ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลา ลา  (ซ้ํา) 



๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 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. นักเรียนอานเรื่องเพื่อนกันได 

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. อานเรื่องเพื่อนกัน 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนคําประกอบภาพในกิจกรรม รูจักคํา นําเรื่อง จากเรื่อง เพ่ือนกัน โดยการอานออกเสียง

พรอมๆ กัน 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคํา พา ไป ตัว โต เรา รอง กัน เปน แอกแอก จากบัตรคําตามครูพรอมๆ กัน 

๒-๓ ครั้ง 

๓. นักเรียนเลนเกม ประสมคํา  

๔. นักเรียนฝกอานออกเสียงคํา พา ไป ตัว โต เรา รอง กัน เปน แอกแอก จากบัตรคําอีกครั้ง และคัดคํา

ลงในสมุด 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลองรองเลน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 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. อานบท อานคลองรองเลน เพื่อนลูกชาง 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานออกเสียงบท อานคลอง รองเลน เพื่อนลูกชาง จากเรื่อง เพื่อนกันตามครูใหเปนจังหวะ 

๒-๓ ครั้ง 

๒. นักเรียนรวมกัน อานออกเสียงบท อานคลอง รองเลน เพื่อนลูกชาง จากเรื่องเพื่อนกัน พรอมๆ กัน 

๓. ๓.นักเรียนคัดคํา ภูผา ใบโบก ใบบัว ดีใจ ตัวโต ลูกชาง เด็ก รอง เพื่อน ลงในสมุด 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๖ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 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. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๒. นักเรียนอานออกเสียงจากเรื่องได 

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. การอานออกเสียงเรื่อง ฉันกับเธอ 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนดูภาพจากหนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง ฉันกับเธอจากคูมือครูรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 

และรวมกันแสดงความคิดเห็น เชน ในภาพมีใครบาง, เด็กๆ กําลังทําอะไร, เด็กๆ อยูที่ไหนบาง, นักเรียนรักเพื่อน

หรือไม, นักเรียนแสดงใหเพื่อนรูอยางไรวานักเรียนรักเพื่อน 

๒. ครูแนะนํามารยาท การฟง พูด อาน 

๓. ครูอานเรื่อง ฉันกับเธอ ใหนักเรียนฟง   

๔. นักเรียนฝกอานออกเสียง เรื่อง ฉันกับเธอ ตามคร ู

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑๒ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง ฉันกับเธอ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ป.๑/๑  อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ  

 ท ๓.๑  ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องได 

๒. นักเรียนอานออกเสียงจากเรื่องได 

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. การอานออกเสียงเรื่อง ฉันกับเธอ 

๒. มารยาทในการฟง ดู พูด และอาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ครูและนักเรียนทบทวน เรื่อง ฉันกับเธอ จากกิจกรรมช่ัวโมงที่ ๖ 

๒. ครูแนะนํามารยาทในการอาน 

๓. นักเรียนอานออกเสียง เรื่อง ฉันกับเธอ อานเปนกลุม อานจับคู และอานเด่ียว คนละ ๑-๒ บรรทัด

และรวมกันสรุปขอคิดจากเรื่อง ฉันกับเธอ 

๔. ครูเขียนขอคิดที่นักเรียนคิดไดลงกระดานดําและฝกอานขอคิด 

๕. นักเรียนคัดขอคิดที่นักเรียนอานบนกระดานลงในสมุด 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง ฉันกับเธอ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ชวยใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน และ

สรุปเรื่องราวที่อานได 

 การมีมารยาทในการฟง ดู พูด และการอาน ชวยใหการติดตอสื่อสาร สะดวกราบรื่น และไดผลดี  
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ป.๑/๑  อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้น ๆ  

 ท ๓.๑  ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องได 

๒. นักเรียนอานออกเสียงจากเรื่องได 

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  

- การอานจับใจความสําคัญ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนฟงคุณครูอานหนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง เพ่ือนรอบตัวเราจากหนังสือคูมือครูรายวิชา

พื้นฐานภาษาไทย 

๒. นักเรียนอานออกเสียง เรื่อง เพ่ือนรอบตัวเรา ตามครู ๒-๓ ครั้ง และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพื่อน

รอบตัวนักเรียน 

๓. ครูสนทนากับนักเรียนและปลูกฝงเจตคติที่ดีตอสัตวเลี้ยง เชน 

- นักเรียนเคยใหอาหารสัตวเลี้ยงหรือไม 

- ถาสัตวเลี้ยงไมสบาย นักเรียนจะทําอยางไรบาง 

- ถานักเรียนพบเห็นสุนัขถูกรถชน นักเรียนจะทําอยางไร 

- ถานักเรียนพบเห็นลูกนกตกจากรัง นักเรียนจะทําอยางไร 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑๓ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง เพื่อนรอบตัวเรา 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษาช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การจับใจความสําคัญ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานจับใจความชวยใหเขาใจเรื่องที่อาน สามารถตอบคําถาม เลาเรื่องยอ และแสดงความคิดเห็นได  

 ขอควรปฏิบัติในการอาน ผูอานมีสมาธิจะทําใหเขาใจเรื่องราวที่อานไดเปนอยางดี โดยมีมารยาทในการ

อาน ไมรบกวนผูอื่น 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดํารงชีวิต และมีนิสยัรักการอาน 

 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสคงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ป.๑/๔  เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน 

 ท ๓.๑  ป.๑/๒  ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟง และดูทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องได 

๒. นักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องได 

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  

- การอานจับใจความสําคัญ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่อง เพ่ือนรอบตัวเรา 

๒. นักเรียนอานเรื่อง เพ่ือนรอบตัวเรา อีกครั้งเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง 

๓. นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 

๔. ครูแบงกลุมนักเรียนกลุมละ ๓-๔ คน แสดงบทบาทสมมุติตามเน้ือเรื่องเพ่ือนรอบตัวเรา 

๕. ครูสังเกตการณแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน เสนอแนะใหมีความเมตตา รักสัตวและการอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

๖. ครูนัดหมายใหนักเรียนนําดินนํ้ามันมาคนละ ๑-๒ กอน 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- หนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง เพื่อนรอบตัวเรา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การพูดแสดงความคิดเห็น      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 ขอควรปฏิบัติและมารยาทในการฟง การดู การพูด ควรฟงและดูอยางต้ังใจ ไมรบกวนผูอื่น ถามีความ

สงสัยในสิ่งที่ “ผูพูด” พูด ควรยกมือ หรือพูดขออนุญาตกอนถาม เมื่อผูพูดใหโอกาสจึงถามอยางสุภาพจะชวยให

การฟงมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ 

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๓.๑  ป.๑/๑  ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตามได 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นได 

๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดได 

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  

- การพูดแสดงความคิดเห็น 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนดูภาพสัตวที่ครูนํามาใหและรวมกันสนทนาเกี่ยวกับสัตวที่นักเรียนชอบ 

๒. นักเรียนแตละคนบอกช่ือสัตวที่นักเรียนรูจักและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับอวัยวะสวนตางๆ ของสัตว 

๓. นักเรียนปนดินนํ้ามันเปนรูปสัตวตางๆ ตามตองการ คนละ ๑ ตัว 

๔. นักเรียนและครูรวมกันตรวจผลงาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๕ เปนการบาน 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. ดินนํ้ามัน 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนคํา       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 ขอควรปฏิบัติและมารยาทในการเขียน การเขียนดวยลายมมือที่อานงาย มีระเบียบ เขียนคําถูกตอง และ

ใชภาษาเขียนไดเหมาะสม ชวยใหผูอานเขาใจขอความที่เขียนได ชัดเจน ถูกตอง และไมขีดเขียนตามที่สาธารณะ 

ใหเลอะเทอะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๒.๑  ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด 

 ท ๒.๑  ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานและเขียนคําได 

๒. นักเรียนคัดลายมือไดถูกตองและสวยงาม  

๓. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การเขียนคํา การคัดลายมือ 



 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนและครูรวมทบทวนบทเรียน โดยรวมรองเพลง สระเอ และ สระแอ ตามเน้ือเพลง 

๒. นักเรียนอานคําที่ประสมดวยสระเอกับสระแอกับพยัญชนะที่กําหนดให  

๓. นักเรียนเขียนคําประสม สระเอ และสระแอ ในเน้ือเพลง  

๔. นักเรียนทําแบบทดสอบการอาน การเขียน  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑๑ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. เพลงสระเอและสระแอ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานเขียนพยัญชนะ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย จะชวยใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงและ

เขาใจสวนประกอบของคําไดดี 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย การสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง จะ

ชวยใหการสื่อสารตรงตามจุดประสงค 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกช่ือพยัญชนะได 

๒. นักเรียนอานพยัญชนะไดถูกตอง 

๓. นักเรียนเขียนพยัญชนะไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานเขียน พยัญชนะไทย 



 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานแผนภูมิบทรองเลน ๔๔ เพื่อนรัก ก-ฮ  

๒. นักเรียนฝกอานพยัญชนะ ข ผ  ห ง ช พ ภ ม ร ล ประกอบภาพ 

๓. นักเรียนทําแบบฝก โยงเสนพยัญชนะจับคูกับภาพ  

๔. นักเรียนแตละคนชวยกันยกตัวอยางคําที่ข้ึนตนดวยพยัญชนะ ข ผ  ห ง ช พ ภ ม ร ล 

๕. ครูเขียนคําที่นักเรียนชวยกันยกตัวอยางตามขอ ๔ บนกระดานและเพิ่มเติมคําที่ข้ึนตนดวยพยัญชนะ 

ข ผ  ห ง ช พ ภ ม ร ล ใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนฝกอานออกเสียงตามครูและอานพรอมๆ กัน 

๖. นักเรียนฝกคัดพยัญชนะ ข ผ  ห ง ช พ ภ ม ร ล 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๔ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. แผนภูมิพยัญชนะไทย 

๒. บัตรพยัญชนะ 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําประสมสระเอ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย จะชวยใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงและ

เขาใจสวนประกอบของคําไดดี 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย การสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง จะ

ชวยใหการสื่อสารตรงตามจุดประสงค 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคํา และบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําประสมสระเอได 

๒. นักเรียนสรางคําใหมที่ประสมสระเอได 

๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระเอได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 



สาระการเรียนรู  

- หลักภาษา คําที่ประสมสระเอ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานบทรองเลน สระเอ ตามครู ๒-๓ ครั้ง ฝกรองประกอบทาทางตามจินตนาการ 

 

 

 

 

 

 

๒. นักเรียนฝกอานออกเสียงคําประสม สระเอ โดยนําพยัญชนะ ก ต ป ฉ ห ล ว ช มาประสมกับสระเอ 

และฝกอาน แจกลูกใน อธิบายเพิ่มเติมความรู จากเรื่อง เพ่ือนกัน  

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรางคําใหมที่ประสมสระเอ และนํามาเขียนบนกระดานดําและฝกอานออก

เสียงพรอมๆ กัน 

๔. นักเรียนฝกอานออกสียงสะกดคํา คําประสมสระเอ  ตอไปน้ี เข เผ เห เงเช เก เม เรเล ตามครู ๒-๓ 

ครั้งและอานพรอมๆ กัน 

๕. นักเรียนและครูรวมกันรองเพลงสระเอ อีกครั้ง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๙ 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. บทรองเลนสระเอ 

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

บทรองเลนสระเอ 

  เจาเอ เจาเอ    ขาเปเสียใจ 

 ขาเดียวเฉไฉ    เซไปเซมา 

(อารมย  เหลืองแดง) 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําประสมสระแอ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย จะชวยใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงและ

เขาใจสวนประกอบของคําไดดี 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย การสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง จะ

ชวยใหการสื่อสารตรงตามจุดประสงค 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 

 ท ๔.๑  ป.๑/๒  เขียนสะกดคํา และบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําประสมสระแอได 

๒. นักเรียนสรางคําใหมที่ประสมสระแอได 

๓. นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระแอได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 



สาระการเรียนรู  

- หลักภาษา คําที่ประสมสระแอ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานบทรองเลนสระแอ ตามครู ๒-๓ ครั้ง ฝกรองประกอบทาทางตามจินตนาการ 

 

 

 

 

 

 

๒. นักเรียนฝกอานออกเสียงคําประสม สระแอ โดยนําพยัญชนะ ก จ อ ฉ ห พ ลมาประสมกับสระแอ 

และฝกอาน แจกลูกใน อธิบายเพิ่มเติมความรู จากเรื่อง เพ่ือนกัน 

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรางคําใหมที่ประสมสระแอ และนํามาเขียนบนกระดานดําและฝกอานออก

เสียงพรอมๆ กัน 

๔. นักเรียนฝกอานออกสียงสะกดคํา คําประสมสระแอ  ตอไปน้ี แข แผ แห แง แช แพ แม แร แล และ

รวมกันรองเพลงครั้งและอานพรอมๆกันรองเพลงสระแออีกครั้ง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑๐ 

๖. นักเรียนฝกคัดลายมือคําประสมสระแอเปนการบาน 
 

สื่อ/แหลงเรยีนรู 

๑. บทรองเลนสระแอ 

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป. ๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

บทรองเลนสระแอ 

 เจาแอ เจาแอ    ชางแนจริง จริง 

 สองขาแนน่ิง   เทจริงนําหนา 

(อารมย  เหลืองแดง) 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือนกัน     เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานและเขียนเลขไทย      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย จะชวยใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงและ

เขาใจสวนประกอบของคําไดดี 

 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย การสะกดคําและบอกความหมายของคําไดถูกตอง จะ

ชวยใหการสื่อสารตรงตามจุดประสงค 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานตัวเลขไทย ๑-๑๐ ได 

๒. นักเรียนเขียนตัวเลขไทย ๑-๑๐ ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู  

- การอานและเขียนเลขไทย ๑-๑๐ 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนรองเพลง ระบําเสียงสัตวในกิจกรรม ชวนทํา ชวนคิด จากเรื่อง เพ่ือนกัน อีกครั้ง โดยกลุม

หน่ึง (จํานวน ๑๐ คน) เติมจํานวนสัตวแตละชนิดตามตองการอีกกลุมหน่ึงทําทาประกอบตามจินตนาการโดยใหมี

จํานวนตามที่อีกกลุมหน่ึงกําหนด (ไมเกิน ๑๐ คน) 

๒. นักเรียนฝกอานเลยไทย ๑-๑๐  ตามครู ๒-๓ ครั้ง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัดโยงเสนจับคูภาพกับตัวเลยไทย 

๔. นักเรียนเขียนเลขไทย ๑-๑๐ ตามคําบอกลงในสมุด และรวมกันตรวจสอบผลงาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๑ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๗ และ ๘ เปนการบาน 
 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๑ 

๒. แบบฝกหัดทักษะภาษา ช้ัน ป.๑ เลม ๑ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 
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