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ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ�นวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของ สกสค.
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คำ�นำ�
คํานํา
ตามที่ สํ า นั ก งานโครงการสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ จั ด ทํ า ชุ ด
การเรียนรู้ สําหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน)
หลังจากที่มีการนําไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการนําสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงได้ปรับปรุงชุดการจัดการเรียนรู้ (สําหรับ
ครูผู้สอน) ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้สะดวกต่อการนําไปใช้
จึงจัดแยกเป็นรายชั้นปี (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖) และเป็นรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ทั้ง ๕ กลุ่ม
ประกอบด้วย
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเอกสาร คู่มือการใช้ชุดการจัด
การเรียนรู้ และศึกษาคําชี้แจงในเอกสาร ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) ให้เข้าใจ เพราะจะทําให้
ทราบถึงแนวคิดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครู สื่อการจัดการเรียนรู้ ลักษณะชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สัญลักษณ์ที่ใช้ แนวทางการวัดและประเมินผลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
หวังว่าชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับ
นักเรียน) ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ศึกษานิ เ ทศก์ ครู อาจารย์ และทุกท่ านที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาสนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํคำา�ชีชี้แ้แจงจง

คำาชี้แจง
๑. แนวคิดดหลั
หลักก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ใชวิธีการจัด
่งอธิ่งอธิ
บายแนวคิ
ดและ
กิจกรรมที่หหลากหลาย
ลากหลาย โดยนั
โดยนักกเรีเรียยนเรี
นเรียยนรูนรูท้ทักักษะภาษาจากครู
ษะภาษาจากครูผูสผอนซึ
ู้สอนซึ
บายแนวคิ
ดและ 
นชวงต้
งตนชั่วโมงจากนั้นจึงให้
ใหนักเรียนฝ
นฝกปฏิบัติแบบร่
บบรวมมือร่รวมใจโดยการทำ
มใจโดยการทําางาน
งาน
องค์คความรู
วามรู้ใ นช่
เปนกลุ่มมย่ยอย รวมทั้งงฝฝกกฝนทักษะเพิ่มเติมมจากการทำ
จากการทําากิกิจกรรมเดี
กรรมเดี่ย่ยวว
แบบจับบคูคู่ห รือเป็
แบบจั
๒. การเตรียมตัวของครู

ครูผู้สอนจำ
อนจําเป็
เปนต้ตองศึกษาหน่
ษาหนวยการเรียยนรู
นรู้ล ล่ว วงหน้
งหนาาก่กออนการจั
นการจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนนรู เเพืพื่ อ
และเตรียมใบงาน
มใบงานใบกิ
ครบถ
วนวนโดยศึ
กษาใบความรู
สําหรั
บครูบ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนนรูและเตรี
ใบกิจจกรรมให
กรรม ให้
ครบถ้
โดยศึ
กษาใบความรู
้สำาหรั
แบบทดสอบก
อนเรี
ยนและหลั
งเรีงยเรีนยนสื่อสืประกอบการจั
ดกิดจกิกรรม
เฉลยกิ
จกรรมและลํ
าดับาดัขับ้นขัตอนการจั
ครู
แบบทดสอบก่
อนเรี
ยนและหลั
่อประกอบการจั
จกรรม
เฉลยกิ
จกรรมและลำ
้นตอนการด
จักิดจกิกรรม
จกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู
และสีแบสดงระดั
เชน ชั้นกประถมศึ
ที่ ๑ เลมน
กรรมเดี่ย่ยววโดยใช้
โดยใช
ลักษณ
และกิจกรรมเดี
สัญสลัักญษณ
★ และสี
ชั้นเรียนบชัเช่้นนเรีชัย้นนประถมศึ
ษ�ปที่ ๑ กเล่ษาป
มเอกส�รเป
 แสดงระดั
สีเอกสารเป
เหลืองมี น★สีเจำหลื
�นวน
องมี ๑ ดวง
 จํานวน ๑ ดวง
๓.๒ เกม บั ต รคํ า และบั ต รภาพ ใช ป ระกอบการเรี ย นรู ช ว ยสร า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาจัดทํา
เป น หน ว ยการเรี ย นรู ที่มีแก น เรื่ อง (Theme) เดี ย วกั น นั กเรี ย นเรี ย นรู แบบบู ร ณาการหลั กภาษาไทยและ
วรรณกรรมผ า นการฝ ก ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย น การคิ ด และการส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
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ที่พึงประสงค์ ตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับแก่นเรื่อง (Theme) สำ�หรับภาคเรียนที่ ๑
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ๘ หน่วยซึ่งมีแก่นเรื่องดังนี้
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
แก่นเรื่อง เรื่องควรรู้เกี่ยวกับโรงเรียน/
					
หน้าที่ของนักเรียน
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
แก่นเรื่อง เพื่อนและการช่วยเหลือกัน
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นส�ำคัญนัก
แก่นเรื่อง บทสักวามารยาทในการพูด
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
แก่นเรื่อง เพลงกล่อมเด็ก ครอบครัว
					
ความรัก ความกตัญญู
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
แก่นเรื่อง บทอาขยาน ความไพเราะ
					
ของภาษาไทย ความมีน�้ำใจ
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้
แก่นเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์
			
และการสื่อความ		
ในชีวิตประจ�ำวัน การใฝ่รู้
					
ใฝ่เรียน น�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
					
ให้เกิดประโยชน์
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน แก่นเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ค�ำคล้องจองร้อยกรองไทย แก่นเรื่อง ความรักความสามัคคีของ
					
คนในชาติ
นิทาน บทอ่าน วรรณกรรม บทอาขยาน บทร้อยกรองต่างๆ ที่น�ำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของแต่ละหน่วย จะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแก่นเรื่อง ครูผู้สอนสามารถเลือกเรื่องที่จะน�ำมาให้
นักเรียนเรียนรู้หรืออ่านเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทาน บทกล่อมเด็ก บทร้อยกรองที่เป็นภาษาถิ่น หรือ
เรื่องเล่าท้องถิ่น จะท�ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งและประทับใจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้จักและ
พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
		
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กำ�หนดให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ใน ๑ หน่วยการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
๕ แผน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมเป็น ๑๐ ชั่วโมง องค์ประกอบของแผนในส่วนของขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ เขียนขึ้นสำ�หรับใช้ในการสอน ๒ ชั่วโมง แบ่งเป็นครั้งที่ ๑ และครั้นที่ ๒ โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน
สำ�หรับกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ /แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน แยกเป็นครั้งละ ๑ ชั่วโมง เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการสอนวา
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สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ
กลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูภ้ภาษาไทยสั
าษาไทย ญสัลัญกลัษณ
กษณ์
ว้กรอบ
พิมพพิมไพ์วใไนกรอบ
ด้ดานบนมีความหมาย
วามหมาย ดัดังงนีนี้ ้







ท ๑/ผ.๑


ท ๑/ผ.๑ –๐๑

หมายถึง ชั้นประถมศึกษาป
ษาปีทที่ ี่ ๑๑ ภาษาไทย
ภาษาไทย หน
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูท้ที่ ๑ี่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ 

หมายถึ
ษาปีทที่ ี่ ๑๑ ภาษาไทย
ภาษาไทย หน
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูท้ที่ ๑ี่ ๑
หมายถึง ชั้นประถมศึกษาป
แผนการจัดการเรียนรู ้ท่ ี่ ๑๑ ใบงานที
ใบงานที่ ่ ๑๑

๖. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน ซึ่งกําหนดเกณฑการผานไว ๘๐% กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไมผานการประเมิน
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เมื่อจัดการเรียนรู
ครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผลการประเมินรายหนวย
ซึ่งไดจัดทําแบบบันทึกไวใหสําหรับครูผูสอนบันทึกผลเพื่อใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
รายชั้นของนักเรียนแตละชั้น
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ส�รบัญ
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โครงสร้�งของชุดก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้
แนวท�งก�รจัดหนวยก�รเรียนรู้
โครงสร้�งร�ยวิช�ภ�ษ�ไทย
หนวยก�รเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำ�ดับก�รนำ�เสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
ใบสรุปหน้�หน่วยก�รเรียนรู้
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕
ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
สื่อกิจกรรมขั้นนำ�/ขั้นสรุป

หน้�
๓
๔
๕
๒๑
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๓๑
๓๕
๓๙
๔๓
๔๗
๙๓

หนวยก�รเรียนรู้ที่ ๒ อ�นเขียนเรียนภ�ษ�
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำ�ดับก�รนำ�เสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
ใบสรุปหน้�หน่วยก�รเรียนรู้
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕
ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
สื่อกิจกรรมขั้นนำ�/ขั้นสรุป

๑๐๓
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๓
๑๑๗
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๙
๑๕๗

7/3/18 9:57 AM

ส�รบัญ (ตอ)
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หนวยก�รเรียนรู้ที่ ๓ ว�จ�นั้นสำ�คัญนัก
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำ�ดับก�รนำ�เสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
ใบสรุปหน้�หน่วยก�รเรียนรู้
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕
ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
สื่อกิจกรรมขั้นนำ�/ขั้นสรุป

หน้�
๑๖๓
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๓
๑๗๗
๑๘๑
๑๘๕
๑๘๙
๒๔๑

หนวยก�รเรียนรู้ที่ ๔ กลอมลูกด้วยรัก
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำ�ดับก�รนำ�เสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
ใบสรุปหน้�หน่วยก�รเรียนรู้
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕
ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
สื่อกิจกรรมขั้นนำ�/ขั้นสรุป

๒๔๗
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๗
๒๖๑
๒๖๕
๒๖๙
๒๗๓
๓๐๓

แบบประเมิน

๓๐๙

7/3/18 9:57 AM

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

๑๕
วรรณกรรม
สร้างสรรค์
(10 ชม.)

๑๖
นิทาน
พาเพลิน
(10 ชม.)

ฝกทักษะ
พัฒน�ก�ร
อ�นเขียน
(๒๐ ช.ม.)

๑๔
ดอกสร้อย
แสนรัก
(10 ชม.)

๒
อ่านเขียน
เรียนภาษา
(10 ชม.)

๓
วาจานัน้
สาคัญนัก
(10 ชม.)

๑๑
รื่นรมย์
จินตนาการ
(10 ชม.)

๑๐
คาขวัญ
คาคม
(10 ชม.)

๙
สร้างสรรค์
งานเขียน
(10 ชม.)

๔
กล่อมลูก
ด้วยรัก
(10 ชม.)
๕
รู้จกั อาขยาน
(10 ชม.)

หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชัน้ ป.๑
( ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี )

๑๓
ปริศนา
ภาษาไทย
(10 ชม.)
๑๒
อ่านคล่อง
ท้องถิน่
(10 ชม.)

๑
ฉันรัก
โรงเรียน
(10 ชม.)

๖

สัญลักษณ์
น่ารูแ้ ละการ
สือ่ ความ
(10 ชม.)

ฝึกทักษะ
พัฒนาการ
อ่านเขียน
(20 ชม.)

๘
คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(10 ชม.)

๗
เครือ่ งหมาย
วรรคตอน
(10 ชม.)

3
6102132L01.indd 3

7/3/18 10:02 AM

3

แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑
ที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชัว่ โมง)

ที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชัว่ โมง)

๑

ฉันรักโรงเรียน

๑๐

๙

สร้างสรรค์งานเขียน

๑๐

๒

อ่านเขียนเรียนภาษา

๑๐

๑๐

คาขวัญคาคม

๑๐

๓

วาจานั้น สาคัญนัก

๑๐

๑๑

รื่นรมย์จินตนาการ

๑๐

๔

กล่อมลูกด้วยรัก

๑๐

๑๒

อ่านคล่องท้องถิ่น

๑๐

๕

รู้จักอาขยาน

๑๐

๑๓

ปริศนาภาษาไทย

๑๐

๖

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

๑๐

๑๔

ดอกสร้อยแสนรัก

๑๐

๗

เครื่องหมายวรรคตอน

๑๐

๑๕

วรรณกรรมสร้างสรรค์

๑๐

๘

คาคล้องจองร้อยกรองไทย

๑๐

๑๖

นิทานพาเพลิน

๑๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

๒๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

๒๐

รวม

๑๐๐

รวมตลอดปี

รวม

๒๐๐

๑๐๐

ชัปี่วโมง
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โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้
๑. ฉันรักโรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้น ๆ
ท 1.1 ป.๑/๒
บอกความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.1/4
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.1/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้
เวลา (ชัว่ โมง)
การเตรียมความพร้อม
๑๐
1. รู้จักพยัญชนะไทยทั้ง๔๔ ตัว
2. ลีลามือ ๑๓ เส้น พื้นฐานการ
เขียนพยัญชนะไทย
3. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
ทั้ง ๔๔ ตัว
4. เขียนตัวอักษรโดยลากเส้น
ตามรอยประ
5. เขียนตัวอักษรโดยไม่ต้อง
มีเส้นประ

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติ
ตาม
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
2. อ่านเขียนเรียนภาษา

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
และข้อความสั้น ๆ
ท 1.1 ป.๑/2
บอกความหมาย ของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.๑/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ง่าย ๆ
ท 4.1 ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 4.1 ป.๑/2
เขียนสะกดคาและบอก
ความหมายของคา
ท 5.1 ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองสาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้
การจาแนกพยัญชนะ
1. รูปร่างของพยัญชนะที่
คล้ายคลึงกัน
2. พยัญชนะกลุ่มอักษรกลาง
(๙ ตัว) ก จ ฎ ฏ ด ต บ
ป อ
3. พยัญชนะกลุ่มอักษรสูง
(๑๑ ตัว) ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ
ศ ษ ส ห
4. พยัญชนะ กลุ่มอักษรต่า
(๒๔ ตัว) ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ
ญฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ
ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.๑/3
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.๑/๑
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และ
ปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.๑/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๓. วาจานัน้ สาคัญนัก

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้นๆ
ท 1.1 ป.1/2
บอกความหมายของคา และ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/4
พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.1/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองสาหรับเด็ก
ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.๑/3
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.๑/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด

สาระการเรียนรู้
สระเดีย่ วและการประสม
พยัญชนะ
1. รูปและเสียงสระเดี่ยว
-ะ สระ อะ
-า สระ อา
- ิ สระ อิ
- ี สระ อี
- ึ สระ อึ
- ื สระ อือ
-ุ สระ อุ
- ู สระ อู
2. การประสมพยัญชนะและ
สระเป็นคาหรือพยางค์
- พยัญชนะอักษรกลาง
ประสมสระอะ สระอา สระอิ
สระอี สระอึ
สระอึ สระอื
สระอืออ สระอุ
สระอุ สระอู
สระอู
- ะ / - ะา / - ิา/ -/ ี /- -ิ /ึ
/-ี /- ือ-ึ / -ุ / - ู
/ -ือการอ่
/ -ุ /านคำ
-ู �ที่ประสม
๓.
3. การอ่
านคกาที
่ประสม บสระ
พยั
ญชนะอั
ษรกลางกั
-พยัะญ- ชนะอั
า - ิ ก-ษรกลางกั
ี - ึ - ือ บ-ุ สระ
-ู –
ะ - า - ิ ก-และอ่
ี -ึ านเป็
-ือ นคำ�
แบบแจกลู
-ุ -ตู ้องแจกลู
แบบแจกลู
โดยไม่
ก กและอ่าน
เป็นคาโดยไม่ต้องแจกลูก
๔. การคัดไทยและเขียนตาม
4. การคัดไทยและเขียนตามคา
คำบอกค
�บอกคำ
�ที่ประสมพยัญชนะ
าที่ประสมพยัญชนะ
อัอักกษรกลางกั
ษรกลางกับบอักษรเดี่ยว
อักษรเดี่ยว

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๔. กล่อมลูกด้วยรัก

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและ
ข้อความสั้น ๆ
ท 1.1 ป.1/2
บอกความหมาย ของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองสาหรับเด็ก
ท 5.1 ป.1/2
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้
การประสมพยัญชนะอักษรต่า
กับสระ -ะ -า - ิ -ี -ึ
- ื อ -ุ -ู
๑. การอ่านคาที่ประสม
พยัญชนะอักษรต่ากับสระ -ะ
- า - ิ - ี - ึ - ื อ -ุ - ู
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
โดยไม่ต้องแจกลูก
๒. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอกคาที่ประสมพยัญชนะ
อักษรต่ากับสระเดี่ยว
๓. การประสมพยัญชนะอักษร
สูงกับสระเดี่ยว -ะ -า - ิ -ี
-ึ -ื อ -ุ -ู
4. การอ่านคาที่ประสม
พยัญชนะอักษรสูงกับสระเดี่ยว
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
โดยไม่ต้องแจกลูกการคัด ไทย
และเขียนตามคาบอกคาที่
ประสมพยัญชนะอักษรสูงกับ
สระเดี่ยว

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.๑/3
มีมารยาทในการเขียน
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หน่วยการเรียนรู้
๕. รูจ้ กั อาขยาน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
การผันวรรณยุกต์
ท 1.1 ป.1/1
พยัญชนะอักษรกลาง
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
1. การผันวรรณยุกต์
ข้อความสั้น ๆ
พยัญชนะอักษรกลาง
ท 1.1 ป.1/2
2. เครื่องหมายและเสียง
บอกความหมายของคา และข้อความ วรรณยุกต์ ่ ้
3. การอ่านประสมพยัญชนะ
ที่อ่าน
อักษรกลางที่ผันด้วย
ท 2.1 ป.1/1
วรรณยุกต์ ่ ้
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ปากเปล่าจนคล่อง
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ 4. การคัดไทยคาประสม
พยัญชนะอักษรกลางที่ผันด้วย
ท 3.1 ป.1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก วรรณยุกต์ ่ ้
การเขียนตามคาบอกคา
จากเรื่องที่ฟังและดู
ประสมพยัญชนะอักษรกลาง
ท 4.1 ป.1/1
ที่ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.1/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการ
ฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ท 5.1 ป.1/2
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๖. สัญลักษณ์นา่ รู้
และการสือ่ ความ

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
การผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ
ท 1.1 ป.1/1
อักษรต่า และอักษรสูง
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความ 1. การผันวรรณยุกต์
สั้น ๆ
พยัญชนะอักษรต่าโดยใช้
ท 1.1 ป.1/2
เครื่องหมายวรรณยุกต์ ่ ้
บอกความหมายของคา และข้อความที่ และเสียงวรรณยุกต์สามัญ โท
ตรี
อ่าน
2. การอ่านประสมพยัญชนะ
ท 1.1 ป.1/7
บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ อักษรต่าที่ผันด้วย
วรรณยุกต์ ่ ้
สัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นใน
3. การคัดไทยคาประสม
ชีวิตประจาวัน
พยัญชนะอักษรต่าที่ผันด้วย
ท 2.1 ป.1/1
วรรณยุกต์ ่ ้
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
4. การเขียนตามคาบอกคา
ท 2.1 ป.1/2
ประสมพยัญชนะอักษรต่าที่
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
ง่าย ๆ
5. การผันวรรณยุกต์
ท 3.1 ป.1/4
พยัญชนะอักษรสูง โดยใช้
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
เครื่องหมายวรรณยุกต์ ่ ้
วัตถุประสงค์
และเสียงวรรณยุกต์ เอก โท
ท 4.1 ป.1/2
จัตวา
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
6. การอ่านประสมพยัญชนะ
ของคา
อักษรสูงที่ผันด้วย
ท 4.1 ป.1/3
วรรณยุกต์ ่ ้
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
7. การคัดไทยคาประสม
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง พยัญชนะอักษรสูงที่ผันด้วย
วรรณยุกต์ ่ ้
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
8. การเขียนตามคาบอกคา
สาหรับเด็ก
ประสมพยัญชนะอักษรสูงที่
ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๗. เครื่องหมาย
วรรคตอน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ตัวสะกด (ตัว ง น ม ย ว
ท 1.1 ป.1/1
สะกด)
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
1. สอนวิธีประสมอักษรกลาง
และข้อความสั้น ๆ
สระเดี่ยวและ ตัวสะกด แม่กง
ท 1.1 ป.1/2
แม่กน แม่กม แม่เกย แม่
เกอว (ตัว ง น ม ย ว สะกด)
บอกความหมายของคาและข้อความ
2. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
ที่อ่าน
กลางประสม สระเดี่ยว และ
ท 1.1 ป.1/3
ตัวสะกด ง น ม ย ว
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
3. การผันวรรณยุกต์อักษร
ท 2.1 ป.1/1
กลางที่มีตัว ง น ม ย ว
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
สะกด
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ 4. การอ่านคาและผัน
วรรณยุกต์ พยัญชนะอักษร
ท 3.1 ป.1/4
กลางที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
จนคล่อง
ท 4.1 ป.1/2
5. การคัดไทยและเขียนตาม
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
คาบอกพยัญชนะอักษรกลาง
ของคา
ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๘. คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย

ฝึกทักษะพัฒนา
การอ่านเขียน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา (ชัว่ โมง)
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ตัวสะกด (ตัว ก ด บ
๑๐
ท 1.1 ป.1/1
สะกด)
อ่านออกเสียงคา
1. สอนวิธีประสมอักษรกลาง
คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
สระเดี่ยวและ ตัวสะกด แม่กก
ท 1.1 ป.1/2
แม่กด แม่กบ (ตัว ก ด บ
บอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน สะกด)
2. การอ่านคาพยัญชนะ
ท 2.1 ป.1/1
อักษรกลางประสมสระเดี่ยว
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และตัวสะกด ก ด บ
ท 2.1 ป.1/2
3. การผันวรรณยุกต์
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
อักษรกลางที่มีตัว ก ด บ
ท 3.1 ป.1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่ สะกด
4. การอ่านคาและ
เป็นความรู้และความบันเทิง
ผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ
ท 4.1 ป.1/1
อักษรกลางที่มีตัวสะกด
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
ก ด บ จนคล่อง
5. การคัดไทยและเขียนตาม
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมายขอคา
คาบอกพยัญชนะอักษรกลาง
ท 4.1 ป.1/3
ที่มีตัวสะกด ก ด บ
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ป.1/4
ต่อคาคล้องจองง่าย ๆ
-

-

๒๐

12
6102132L01.indd 12

7/3/18 10:02 AM

12
หน่วยการเรียนรู้
๙. สร้างสรรค์
งานเขียน

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและ
ข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่
อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๓
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรอง

สาระการเรียนรู้
ทบทวนวรรณยุกต์
พยัญชนะอักษรต่า กลาง สูง
๑. ทบทวนการอ่านคา
พยัญชนะอักษรกลางที่
ประสมสระเดี่ยว
๒. ทบทวนการอ่านคา
พยัญชนะอักษรต่า/อักษรสูง
๓. ทบทวนพยัญชนะอักษร
กลาง
๔. ทบทวนการผันวรรณยุกต์
อักษรต่าและอักษรสูง
๕. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอกคาที่ผันวรรณยุกต์
อักษรกลาง อักษรต่า
อักษรสูง

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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13
หน่วยการเรียนรู้
๑๐. คาขวัญ คาคม

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและ
ข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความ
ที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้
ตัวสะกด (ง น ม ย ว
สะกด)
๑. การประสมพยัญชนะ
และอักษรกลาง และ
ตัวสะกด แม่กง กน กม และ
เกอว
2. การสรุปใจความสาคัญ
และข้อคิดจากการฟัง
๓. การอ่านคาพยัญชนะ
อักษรต่าและอักษรสูง และ
ตัวสะกด ง น ม ย ว
๔. การผันคาอักษรกลาง
อักษรต่า อักษรสูง มี
ตัวสะกด ง น ม ย ว
๕. อ่านเขียนคาคล้องจอง
และคาขวัญ
๖. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอก คาที่มี ง น ม ย
ว สะกด

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท ๔.๑ ป.๑/๔
ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
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14
หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
๑๑. รืน่ รมย์จนิ ตนาการ ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้

ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๓
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องทีอ่ ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๑/๓
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้

พยัญชนะอักษรกลางประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
๑. พยัญชนะอักษรกลางประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
๒. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
กลางประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แโ-ะ โ- เ-าะ –อ
๓. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอก
๔. อ่านบทเพลงและบทร้องเล่น
๕. การฟังเรื่องและจับใจความ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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15
หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
๑๒. อ่านคล่อง ท้องถิ่น ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้

สาระการเรียนรู้

พยัญชนะอักษรต่า อักษรสูง
ท ๑.๑ ป.๑/๑
ประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ
โอ่านออกเสียงคำ� คำ�คล้องจองและข้อความสัน้ ๆ เ-าะ –อ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
๑. พยัญชนะอักษรต่าประสม
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
ท ๑.๑ ป.๑/๓
๒. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ต่าประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ
ท ๑.๑ ป.๑/๕
โ- เ-าะ –อ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
๓. พยัญชนะอักษรสูงประสม
ท ๒.๑ ป.๑/๑
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เ-าะ –อ
ท ๒.๑ ป.๑/๒
๔. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
สูงประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
โ- เ-าะ –อ
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
๕. การคัดไทยและเขียนตาม
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๔.๑ ป.๑/๑
คาบอก
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๓. ปริศนาภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความ
สั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่
อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้
พยัญชนะประสมกับสระ เ-ะ
เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ –อ
มีตวั สะกด
๑. พยัญชนะประสมกับ
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ มีตัวสะกด
๒. การผันวรรณยุกต์อักษร
กลาง/อักษรต่า/อักษรสูงที่มี
ง น ม ย ว ก ด บ สะกด
๓. การอ่านบทร้อยกรอง
และตอบคาถาม
๔. การคัดไทยและเขียน
ตามคาบอก คาที่ประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ มีตัวสะกด

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๔. ดอกสร้อยแสนรัก

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความ
สั้นๆ
ท 1.1 ป1/4
เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป1/4
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.๑ ป.๑/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้
พยัญชนะประสมสระอัวะ
อัว เอีย เอียะ เอือะ เอือ
เออะ เออ
1. พยัญชนะประสมสระอัวะ
อัว เอีย เอียะ เอือะ เอือ
เออะ เออ
2. การอ่านเขียนพยัญชนะ
ประสมสระอัวะ อัว เอีย
เอียะ เอือะ เอือ เออะ
เออ
3. การผันวรรณยุกต์อักษร
สามหมู่
4. การอ่านเขียนพยัญชนะ
ประสมสระอั สระเอีย สระ
เออ มีตัวสะกด
5. การอ่านกลอนดอกสร้อย
6. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอกพยัญชนะประสม
สระอัวะ อัว เอีย เอียะ
เอือะ เอือ เออะ เออ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั

ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/3
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/6
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ
และนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.๑ ป.๑/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้

สระอา ไอ ใอ เอา
1. รูปสระ อา ไอ ใอ เอา
2. การอ่านคาที่ประสมรูปสระ
อา ไอ ใอ เอา
3. การอ่านผันอักษรรูปสระ อา
ไอ ใอ เอา
4. การอ่านเขียนคาประสม สระ
ไอ (ไม้มลาย) สระใอ (ไม้ม้วน)
5. คาพ้องเสียง (สระไอ สระใอ)
๖. อ่านนิทานอีสปแล้วตอบ
คาถามจากเรื่อง กากับเหยือกน้า
และ ทาดีได้ดี
๗. อ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท ๔.๑ ป.๑/4
ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
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หน่วยการเรียนรู้
๑๖. นิทานพาเพลิน

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั

ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/3
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/4
เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.๑ ป.๑/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

-

๒๐

พยัญชนะควบกล้าและอักษรนา
1. การอ่านเขียนคาที่มี
พยัญชนะควบกล้า
2. การอ่านเขียนคาควบกล้าไม่
แท้
3. การอ่านเขียนคาอักษรนา
4. การอ่านจับใจความและเล่า
เรื่องย่อนิทานกระต่ายกับเต่า
5. คัดไทยพยัญชนะควบกล้า

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป1/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบตั ิตาม
ท 3.1 ป1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ฝึกทักษะพัฒนา
การอ่านเขียน

-
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1
เรือ่ ง ฉันรักโรงเรียน (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและข้อความสั้นๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/2 บอกความหมาย ของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๑/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ ฟังคาแนะนาคาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
ตัวชชี้วัด ป.๑/4 พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชีว้ ัด ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชีว้ ัด ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรือ่ ง ฉันรักโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การอ่านออกเสียงพยัญชนะ ๔๔ ตัว
การฝึกคัดลีลามือเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น
การพูดทักทายแนะนาตนเองและการใช้คาสวัสดี
ตัวอักษรประเภท ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
ตัวอักษรประเภท ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
ตัวอักษรประเภทหัวซ้อนและตัวอักษรที่ไม่มีหัว
อ่านออกเสียงตัวเลขไทย
เขียนตัวเลขไทย ๑-๑๐
เขียนชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียน ชื่อครูประจาชั้น
หน้าที่ของนักเรียน และการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อน
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรือ่ ง ฉันรักโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนที่ ๑
โรงเรียน
ของเรา
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๕

แผนที่ ๒
สวัสดี

มารยาทดี มีนาใจ

เพื่อนใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ฉันรักโรงเรียน

(๒ ชั่วโมง)

(๒ ชั่วโมง)

(๑๐ ชั่วโมง)
แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ปริศนาคาทาย

วันเปิดเรียน

(๒ ชั่วโมง)

(๒ ชั่วโมง)

25
6102132L01.indd 25

7/3/18 10:05 AM

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วย ฉันรักโรงเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน การเขียนพยัญชนะไทย ตัวเลขไทย
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๑/๑ ป.๑/๘
ป.๑/๑ ป.๑/๓
ป.๑/๑ ป.๑/๔ ป.๑/๕
ป.๑/๑
ป.๑/๑

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
พยัญชนะไทย 44 ตัว ลีลามือเส้นพื้นฐาน 13 เส้น คัดลายมือพยัญชนะไทย 44 ตัว
ตัวเลขไทย 1 - 10 และบุคคลสาคัญในโรงเรียน
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่
๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ฉันรักโรงเรียน

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5
โรงเรียนของเรา
สวัสดีเพื่อนใหม่
วันเปิดเรียน
ปริศนาคาทาย
มารยาทดีมีน้าใจ

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ โรงเรียนของเรำ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำน เขียนพยัญชนะไทย และกำรฝึกคัดลีลำมือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
ขอบข่ำยเนือ้ หำ
เป็นช่วงเตรียมควำมพร้อม เด็กในระยะนี้ยังไม่สำมำรถอ่ำน เขียนเป็นคำได้ ครูจึงฝึกระยะเริ่มต้น
โดยให้คุ้นเคยกับพยัญชนะและลีลำมือเส้นพื้นฐำนที่นำไปสู่กำรเขียนพยัญชนะ
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรภำพพยัญชนะไทย
 บัตรพยัญชนะไทย
 เกมจับคู่พยัญชนะกับภำพ
๒.๒ กำรเตรียมใใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบประเมินเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน
 ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๕
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบวัดและประเมินกำรผลใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว
คัดลีลามือเส้นพื้นฐาน
ทาใบงานที่ 01 – 03
ครูทบทวนเรื่องพยัญชนะไทย ใช้เกมจับคู่ภาพและพยัญชนะ
ทาใบงานที่ 04 – 05
ครูแนะนาวิธีจับดินสอและท่านั่งในการเขียนที่ถูกต้อง
สรุปเรื่องการใช้คาพูดทักทายและความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




















ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรือ่ ง โรงเรียนของเรา
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
๑. บอกวิธีการจับดินสอและท่านั่งในการคัดลายมือ
ได้ถูกต้อง
๒. พูดทักทายแนะนาตนเองและใช้คาสวัสดีได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ ๔๔ ตัว
๒. การฝึกคัดลีลามือเส้นพื้นฐาน
๓. การพูดทักทายแนะนาตนเองและการใช้คาสวัสดี
ขั้นสอน
๒. ครูทักทายนักเรียน บอกชื่อ-นามสกุลของครู และให้
นักเรียนฝึกพูดแนะนาตนเอง ฝึกการใช้คาสวัสดีสาหรับ
นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย พร้อมทั้งฝึกมารยาทใน
การไหว้
๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว
ตามครู
๔. ครูอธิบายการทาใบงานที่ 01 เตรียมความพร้อม
การคัดลายมือเขียนเส้น ตรง ใบงานที่ 0๒ การเขียน
เส้ น เฉี ย ง และใบงานที่ 03 เขี ย นเส้ น ทแยง แล้ ว ให้
นักเรียนทาใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรือ่ ง โรงเรียนของเรา
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ 1 เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. นักเรียนทาแบบประเมินเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน
ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. แบบประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 01 เตรียมความพร้อมการคัดลายมือ
เขียนเส้นตรง
3. ใบงานที่ 02 เตรียมความพร้อมการคัดลายมือ
เขียนเส้นเฉียง
4. ใบงานที่ 03 เตรียมความพร้อมการคัดลายมือ
เขียนเส้นทแยง
5. ใบงานที่ 04 เตรียมความพร้อมการคัดลายมือ
เขียนเส้นโค้งคว่าและเส้นโค้งหงาย
6. ใบงานที่ 05 เตรียมความพร้อมการคัดลายมือ
เส้นวงกลม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เครื่องมือประเมิน
ขัน้ สรุป
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๔. ครูแนะนาวิธีจับดินสอและท่านั่งในการเขียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
ที่ถูกต้อง และให้ ตัว แทนนักเรียนสาธิตให้เพื่อน ๆ ดู ๓. แบบบันทึกคะแนน
ฝึกปฏิบัติจนถูกต้องทุกคน
๕. นักเรียนและครูสรุปเรื่องการใช้คาพูดทักทายและ เกณฑ์การประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง โรงเรียนของเรา
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูอ่านนาบทร้องเล่นสวัสดี และสนทนากับ
นักเรียนเกี่ยวกับความหมายของบทร้องเล่น
๒. ครูทบทวนการเขียนเส้นพื้นฐาน เส้นตรง เส้นเฉียง
เส้นทแยง บนกระดาน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 04 เตรียมความพร้อมการ
คัดลายมือเขียนเส้นโค้งคว่าและเส้นโค้งหงาย และ
ใบงานที่ 05 เตรียมความพร้อมการคัดลายมือเขียน
เส้นวงกลม

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
สวัสดีเพื่อนใหม่
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนออกเสียงพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว กำรคัดตัวอักษรประเภทหัวบน หัวกลำง หัวล่ำง ลำกเส้น
ตำมเข็มนำฬิกำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 แผนภูมิกำรเขียนตัวอักษร
 เกมจับคู่พยัญชนะกับภำพ
 บทร้อยกรองสวัสดี
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้
 ใบงำนที่ 06 – 09
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคำ
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงาน และนาผลงานติดป้ายนิเทศ







เขียนตัวอักษรหัวกลางและหัวล่าง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
ทาใบงานที่ 08 – 09

เล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับภาพ
เขียนตัวอักษรประเภทหัวบน ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา ทาใบงานที่ 06 – 07




อ่านบทร้อยกรองสวัสดี



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรือ่ ง สวัสดีเพือ่ นใหม่
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกวิธีอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้
๒. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้น
ตามเข็มนาฬิกา

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายการเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับภาพ แล้วให้
นักเรียนเล่นเกม
๓. ครูอธิบายการเขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้น
ตามเข็มนาฬิกาจากแผนภูมิ เช่น ตัวอักษร ง ท ห น ม
พ ฟ ฬ บ ป ษ นักเรียนฝึกเขียนในอากาศ ครูสังเกต
การเคลื่อนไหวมือ
ทักษะ
๔. นั กเรียนทาใบงานที่ 06 และใบงานที่ 07 เขียน
๑. บอกชื่อพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว ได้ถูกต้อง
๒. เขียนพยัญชนะไทยโดยลากเส้นตามรอยอักษรและ ตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
เขียนด้วยตนเอง
3. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน การฟัง การดู และ
การพูด

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวอักษร
ประเภทหัวบน หัวกลาง หัวล่าง ลากเส้นตาม
เข็มนาฬิกา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ครูนาอ่านบทร้อยกรองสวัสดี และร่วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทร้อยกรองและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 06 เขียนตัวอักษรประเภท
หัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
2. ใบงานที่ 07 เขียนตัวอักษรประเภท
หัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
3. ใบงานที่ 08 เขียนตัวอักษรประเภท
หัวกลางลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
๔. ใบงานที่ 0๙ เขียนตัวอักษรประเภท
หัวล่างลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิการเขียนตัวอักษรประเภทหัวบน
หัวกลาง หัวล่าง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
๒. เกมจับคู่พยัญชนะกับภาพ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีความกล้าแสดงออก
วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
ขั้นสรุป
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๓. ครูสุ่มเลือกนักเรียน นาเสนอผลงาน และนาผลงาน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
ติดที่ป้ายนิเทศ
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียน ทบทวนตัวอักษรประเภทหัวบน
ลากเส้นตามเข็มนาฬิกาว่ามีตัวอักษรอะไรบ้าง พร้อม
อธิบายและสาธิต เรื่องการเขียนตัวอักษร หัวกลางและ
หัวล่าง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา ด ต ฒ จ ฐ ฉ ถ ฒ ฐ
ณ ล ส ฝึกเขียนโดยใช้นิ้วมือเขียนบนหลังเพื่อน
2. นักเรียนทาใบงานที่ 08 เขียนตัวอักษรประเภท
หัวกลาง ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา และทาใบงานที่ 09
เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
วันเปิดเรียน
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำน เขียนพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว และกำรคัดลำยมือพยัญชนะไทยตัวอักษรประเภทหัวบน
หัวกลำง หัวล่ำง กำรลำกเส้นทวนเข็มนำฬิกำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
 แผนภูมิกำรเขียนตัวพยัญชนะ
 เกมอักษรไชโย
 เพลงโรงเรียนของเรำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้
 ใบงำนที่ 10 - 13
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบวัดและประเมิน
 กำรคัดลำยมือ
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน กำรมีมำรยำทในกำรฟัง และพูด

35
6102132L01.indd 35

7/3/18 10:05 AM

36

6102132L01.indd 36

7/3/18 10:05 AM

การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






ช่วยกันบอกหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในโรงเรียน








เขียนตัวอักษรหัวล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
เล่นเกมอักษรไชโย
ทาใบงานที่ 12 – 13

เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
ทาใบงานที่ 10 – 11




ร้องเพลงโรงเรียนของเรา (ท
สนทนาแสดงความคิดเห็
ดเห็นเกี
นเกี่ยวกั
่ยวกับเนื
บเนื้อเพลง
้อเพลง
(ทำานองเพลงช้
�นองผู้ใหญ่ลาี)ง)สนทนาแสดงความคิ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรือ่ ง วันเปิดเรียน
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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ทักษะ
๑. ระบุชื่อพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัวได้
๒. เขียนพยัญชนะไทยลากเส้นตามรอยอักษรได้
๓. เขียนพยัญชนะไทยได้ด้วยตนเอง (โดยไม่ต้องมี
รอยประ)
๔. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน การฟังการ ดู และการพูด

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้
๒. เขียนตัวอักษรประเภทหัวบน กลาง และล่างลากเส้น
ทวนเข็มนาฬิกาได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะไทย
ตัวอักษรประเภทหัวบน หัวกลาง หัวล่าง ลากเส้นทวนเข็ม
นาฬิกา
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายและสาธิตการเขียนตัวอักษร ประเภทหัว
บน และหัวกลาง ทวนเข็มนาฬิกา ย ผ ฝ อ ฮ ค ฅ ศ
จากแผนภูมิพยัญชนะและ ฝึกเขียนในอากาศหรือใช้
นิ้วมือเขียนบนหลังเพื่อน
3. นักเรียนทาใบงานที่ 10 เขียนตัวอักษรประเภทหัว
บนลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา และใบงานที่ 11 เขียน
ตัวอักษรประเภทหัวกลางลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรือ่ ง วันเปิดเรียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนร้องเพลงโรงเรียนของเรา (ทานองเพลง
ผู้ใหญ่ลี) สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 10 เขียนตัวอักษรประเภทหัวบน
ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
๒. ใบงานที่ 11 เขียนตัวอักษรประเภทหัวกลาง
ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
๓. ใบงานที่ 12 เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง
ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
๔. ใบงานที่ 13 เขียนพยัญชนะจากภาพ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมกิ ารเขียนตัวพยัญชนะไทย
2. เกมอักษรไชโย
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันบอกหน้าที่ ที่ควรปฏิบัติ
ในโรงเรียน แล้วส่งตัวแทนนาเสนอให้เพื่อนฟังหน้าห้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรือ่ ง วันเปิดเรียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครู ท บทวนการเขี ย นตั ว อั ก ษรหั ว บน หั ว กลาง
ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา และสาธิตการเขียนตัวอักษร
ประเภทหัวล่าง ลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา ภ ฎ ฏ ร ว
ครูแนะนาวิธีเล่นเกมอักษรไชโย
2. ครูแนะนาวิธีเล่นเกมอักษรไชโยแล้วให้ นักเรียนร่วม
เล่นเกมอักษรไชโย
3. นักเรียนทาใบงานที่ 12 เขียนตัวอักษรประเภทหัว
ล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา และใบงานที่ 13 เขียน
พยัญชนะจากภาพ
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
ปริศนำคำทำย
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำน เขียนพยัญชนะไทย ตัวเลขไทย ๑ - ๑๐ และกำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
 ปริศนำคำทำยพยัญชนะ
 บทร้อยกรอง จำนวนนับ
 บัตรภำพ บัตรตัวเลข 1 – 10 และบัตรตัวหนังสือ
 ปริศนำคำทำย
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้
 ใบงำนที่ 14 – 18
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรคัดลำยมือ
 แบบประเมินผลงำน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
การเขียนตัวอักษรหัวซ้อนและตัวอักษรที่ไม่มีหัว
ทาใบงานที่ 14 – ๑๕
อ่านบทร้อยกรองจานวนนับ
จับคู่บัตรภาพกับบัตรตัวเลข
ทาใบงานที่ 16 – 18






ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ท่องบทร้อยกรองจานวนนับ







เล่นเกมปริศนาคาทาย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรือ่ ง ปริศนาคาทาย
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรือ่ ง ปริศนาคาทาย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
ขั้นนา
1. ปริศนาคาทายพยัญชนะ
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวอักษร
1. นักเรียนเล่นปริศนาคาทาย โดยครูเป็นผู้ทายปริศนา 2. บทร้อยกรอง จานวนนับ
ประเภทหัวซ้อน ข ช ฃ ซ ฑ และตัวอักษรที่ไม่มีหัว
3. บัตรภาพ บัตรตัวเลข ๑ – ๑๐ และบัตรตัวหนังสือ
ขั้นสอน
ก ธ
2. ครูถามปริศนาคาทายพยัญชนะและสาธิตการเขียน ภาระงาน/ชิน้ งาน
๓. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย
ตัวอักษรประเภทหัวซ้อน ข ช ฃ ซ ฑ และตัวอักษรที่ 1. ใบงานที่ ๑4 เขียนตัวอักษรประเภทหัวซ้อนและ
๔. การเขียนตัวเลขไทย ๑-๑๐
ไม่มีหัว ก ธ นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรในอากาศและ ตัวอักษรที่ไม่มีหัว
สลับกันเขียนด้วยนิ้วมือบนหลังเพื่อน
จุดประสงค์
2. ใบงานที่ 15 คัดลายมือ
3. นักเรียนทาใบงานที่ 14 เขียนตัวอักษรประเภทหัว 3. ใบงานที่ 16 เขียนเลขไทย ๑ – ๑๐ ตามรอยประ
ความรู้
๑. ระบุและอ่านออกเสียงพยัญชนะ ๔๔ ตัวได้ถูกต้อง ซ้อนและตัวอักษรที่ไม่มีหัวและใบงานที่ 15 คัดลายมือ 4. ใบงานที่ 17 คัดเลขไทย ๑ – ๑๐
5. ใบงานที่ 18 วาดภาพตามจานวนตัวเลขและฝึก
๒. อ่านออกเสียงตัวเลขไทยได้ถูกต้อง
เขียนตามรอยประ
ทักษะ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะและ
ตัวเลขไทยได้
๒. เขียนพยัญชนะไทยลากเส้นตามรอยอักษรได้
๓. เขียนพยัญชนะไทยได้ด้วยตนเอง
๔. เขียนตัวเลขไทยได้
5. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนและท่องบท
ร้อยกรองจานวนนับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรือ่ ง ปริศนาคาทาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. นัก เรีย นอ่า นบทร้อ ยกรองจ านวนนั บตามครู แล้ ว
สนทนาเกี่ ย วกั บ ตั ว เลขอารบิ ก ตั ว เลขไทย และ
ตัวหนังสือ
2. นักเรียนเล่ นเกมจับคู่บัตรภาพกับบัตรตัวเลขและ
บัตรตัวหนังสือ
3. นักเรียนทาใบงานที่ 16 เขียนตัวเลขไทย
๑ – ๑๐ ตามรอยประ ใบงานที่ 17 คัดเลขไทย
๑ – ๑๐ และใบงานที่ 18 วาดภาพตามจานวนตัวเลข
และฝึกเขียนตามรอยประ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕
มำรยำทดี - มีนำใจ
้
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำน เขียนพยัญชนะไทย ตัวเลขไทย และกำรพูดตอบคำถำมเกี่ยวกับโรงเรียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรอง จำนวนนับ 1 – 10
 บัตรภำพพยัญชนะไทย ตัวเลขไทย
 สีเทียนหรือสีไม้สำหรับ ระบำยสี
 กระดำษปรู๊ฟ สีเมจิก
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้
 ใบงำนที่ 19 – 21
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินผลงำน
 ประเมินควำมพร้อมหลังเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขันสรุป

ขันสอน

ขันน้า

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินความพร้อมหลังเรียน








ช่วยกันคิดข้อตกลงในชันเรียน ท้าตารางแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ








ร้องเพลงมารยาทดี
ทบทวนการอ่านพยัญชนะและตัวเลข ๑ – ๑๐
ท้าใบงานที่ 20 - 21

อ่านบทร้อยกรองจ้านวนนับ
ทบทวนการอ่านตัวเลขไทย และพยัญชนะจากบัตรค้า
ท้าใบงานที่ 19





ร้องเพลงมารยาทดี
สนทนาเกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน




แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรือ่ ง มารยาทดี-มีนา้ ใจ
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชันประถมศึกษาปีที่ ๑
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จุดประสงค์
ความรู้
1. บอกวิธีอ่านพยัญชนะและตัวเลขไทยได้
2. บอกวิธีการเขียนพยัญชนะและตัวเลขไทยได้ถูกต้อง
ทักษะ
1. อ่านพยัญชนะและตัวเลขไทยได้ถูกต้อง
2. เขียนพยัญชนะและตัวเลขไทยได้ถูกต้อง
3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนือหา
1. ทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ตัวเลขไทย
2. การเขียนชื่อ นามสกุล ชันเรียน ชื่อโรงเรียน
ชื่อครูประจ้าชัน
3. การพูดตอบค้าถามเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น
หน้าที่ของนักเรียน และการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อน
สถานที่ใกล้โรงเรียน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ที่ตังของ
โรงเรียน และการเดินทางมาโรงเรียน
ขันสอน
2. ครูอ่านน้าบทร้อยกรองจ้านวนนับ 1 – 10
นักเรียนอ่านตามและทบทวนการอ่านตัวเลขไทยและ
ค้าอ่าน ทบทวนพยัญชนะจากบัตรค้า
๓. นักเรียนท้าใบงานที่ ๑๙ คัดชื่อ – นามสกุล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง มารยาทดี-มีนา้ ใจ
รายวิชาภาษาไทย
ครังที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขันน้า
1. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงมารยาทดีสนทนา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการอยู่
ร่วมกันในชันเรียนและโรงเรียน

ภาระงาน/ชินงาน
1. ใบงานที่ 19 คัดชื่อ และนามสกุล
2. ใบงานที่ 20 คัดชื่อโรงเรียน ชื่อครูประจ้าชัน
๓. ใบงานที่ 21 วาดภาพระบายสีเรื่อง ฉันรักโรงเรียน
4. แบบประเมินเตรียมความพร้อมหลังเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง จ้านวนนับ ๑ – ๑๐
2. บัตรภาพพยัญชนะไทย ตัวเลขไทย
๓. เพลงมารยาทดี

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชันประถมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีความรับผิดชอบ

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินความพร้อมหลังเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชันประถมศึกษาปีที่ ๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

ขันสรุป
๔. นักเรียนท้าแบบประเมินความพร้อมหลังเรียนแล้ว เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
สรุปผลการประเมินความพร้อมก่อนและหลังเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง มารยาทดี-มีนา้ ใจ
รายวิชาภาษาไทย
ครังที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
1. นักเรียนทบทวนการอ่านพยัญชนะและตัวเลข
1 – 10
๒. นั กเรีย นช่ว ยกันคิด ข้อตกลงในชันเรี ยน เกี่ยวกั บ
ระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกัน ครูบั นทึกข้อตกลงใน
ชันเรียนในกระดาษ นักเรียนร่วมกันตกแต่ง
๓. นักเรียนท้าใบงานที่ 20 คัดชื่อโรงเรียน ชื่อครู
ประจ้าชัน และใบงานที่ 21 วาดภาพระบายสีเรื่องฉัน
รักโรงเรียน

ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
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★

ท 1/ผ.๑
ท ๑/ผ.๑

แบบประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัพยัวอัญกชนะที
ษรหน้่ตารงกั
คาตอบที
่ถูกต้ถอูกงต้อง
บภาพให้
ข้อ
1.

2.

3.

4.

5.

ภาพ

พยัญชนะ

ถ
ณ
ค
ข
ง

ก
ม
ย
ช
ฉ

ญ
น
ฆ
ซ
จ
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ท 1/ผ.1

★ ท ๑/ผ.๑
ท 1/ผ.๑

ข้อ
6.

7.

8.

9.

10.

ภาพ

พยัญชนะ

ร
บ
ร
ท
ร

ล
ป
ท
ฑ
ล

ว
ผ
ธ
ถ
ว
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ท 1/ผ.๑

★ ท ๑/ผ.๑

แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย
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★

ท 1/ผ.๑
ท ๑/ผ.๑

แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย
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1/ผ.๑
ท ท๑/ผ.๑

★

แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย

53
6102132L01.indd 53

7/3/18 10:10 AM

ท 1/ผ.๑–๐๑
★ ท ๑/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ 01
เตรียมความพร้อมการคัดลายมือเขียนเส้นตรง
คาชีแ้ จง เขียนเส้นตรงตามลูกศร
เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.๑–๐2
ท ๑/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ 02
เตรียมความพร้อมการคัดลายมือเขียนเส้นเฉียง
คาชีแ้ จง เขียนเส้นเฉียงตามลูกศร
เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.๑–๐3
ท ๑/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ 03
เตรียมความพร้อมการคัดลายมือเขียนเส้นทแยง
คาชีแ้ จง เขียนเส้นทแยงตามลูกศร
เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.๑–๐4
ท ๑/ผ.๑-๐๔

ใบงานที่ 04
เตรียมความพร้อมการคัดลายมือเขียนเส้นโค้งคว่าและเส้นโค้งหงาย
คาชีแ้ จง เขียนเส้นโค้งคว่า และเส้นโค้งหงายตามลูกศร
เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.๑–๐5
ท ๑/ผ.๑-๐๕
๑/ผ.๑

ใบงานที่ 05
เตรียมความพร้อมการคัดลายมือเขียนเส้นวงกลม
คาชีแ้ จง เขียนเส้นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา และตามเข็มนาฬิกาตามลูกศร
เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

เส้นหลัก
เส้นฐาน

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★


ท 1/ผ.๑
ท ๑/ผ.๑
ท 1/ผ.๒

เกมจับคู่พยัญชนะกับภาพ
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม
๒. ครูแจกบัตรพยัญชนะไทยและบัตรภาพ กลุ่มละ ๑ ชุด
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่บัตรพยัญชนะไทยและ
บั ต รภาพในเวลาที่ ค รู ก าหนดให้ กลุ่ ม ใดจั บ คู่ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
เป็นผู้ชนะ
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★

ท 1/ผ.๒
ท ๑/ผ.๒

บัตรพยัญชนะ

ก
ค
ง
ช
ญ

ข
ฅ
จ
ซ
ฎ

ฃ
ฆ
ฉ
ฌ
ฏ
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ฐ
ณ
ถ
น
ผ

บัตรพยัญชนะ

★ ท ท1/ผ.๒
๑/ผ.๒
 ท 1/ผ.๑
 ท 1/ผ.๑

ฑ
ด
ท
บ
ฝ

ฒ
ต
ธ
ป
พ
61
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★

ท ๑/ผ.๒
ท 1/ผ.๒

บัตรพยัญชนะ

ฟ
ย
ว
ส
อ

ภ
ร
ศ
ห
ฮ

ม
ล
ษ
ฬ
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★

ท 1/ผ.๒
ท ๑/ผ.๒

บัตรภาพพยัญชนะไทย
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★

ท 1/ผ.๒
ท ๑/ผ.๒

บัตรภาพพยัญชนะไทย
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★

ท 1/ผ.๒
ท ๑/ผ.๒

บัตรภาพพยัญชนะไทย
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★

ทท 1/ผ.2–๐6
๑/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ 06
เขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

ง

อ ง ง ง ง ง ง
ท ท ท ท ท ท ท
ห ห ห ห ห ห ห
น น น น น น น
ม ม ม ม ม ม ม
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.2–๐7
ท ๑/ผ.๒-๐๗

ใบงานที่ 07
เขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

พ

อ พ พ พ พ พ พ
ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ
บ บ บ บ บ บ บ
ป ป ป ป ป ป ป
ษ ษ ษ ษ ษ ษ ษ
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.2–๐8
ท ๑/ผ.๒-๐๘
๑/ผ.๑

ใบงานที่ 08
เขียนตัวอักษรประเภทหัวกลางลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวกลางลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

ด

อ ด ด ด ด ด ด

ต ต ต ต ต ต ต
ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ
จ จ จ จ จ จ จ
ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.2–๐9
ท ๑/ผ.๒-๐๙
๑/ผ.๑

ใบงานที่ 09
เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นตามเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

ถ

อ ถ ถ ถ ถ ถ ถ

ญ ญ ญ ญ ญ ญ ญ
ณ ณ ณ ณ ณ ณ ณ
ล ล ล ล ล ล ล
ส ส ส ส ส ส ส
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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★

ท 1/ผ.3–10
ท ๑/ผ.๓-๑๐

ใบงานที่ 10
เขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา

ย

อ ย ย ย ย ย ย

ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ
ฝ ฝ ฝ ฝ ฝ ฝ ฝ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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ท 1/ผ.3–11
★ ท ๑/ผ.๓-๑๑

ใบงานที่ 11
เขียนตัวอักษรประเภทหัวกลางลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวกลางลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา

อ

อ อ อ อ อ อ อ
ฮ ฮ ฮ ฮ ฮ ฮ ฮ

ค ค ค ค ค ค ค
ฅ ฅ ฅ ฅ ฅ ฅ ฅ
ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.๓
ท ๑/ผ.๓
๑/ผ.๑

เกมอักษรไชโย
จุดประสงค์
ฝึกสายตาให้เห็นความเหมือนกันของตัวอักษร
วิธเี ล่น
๑. ครูชูบัตรอักษร ให้นักเรียนดู
๒. นักเรียนวางแต้ม (ฝาขวดน้า, เมล็ดพืช ฯลฯ) ใน
ตารางบัตรอักษรของตนที่ตรงกับครูชูบัตรอักษร
๓. นักเรียนคนใดวางแต้มเป็นแถวตรงหรือแถวทแยง
ได้ก่อน เป็นผู้ชนะ ให้พูดว่า ไชโย
๔. ครูอาจเล่นต่อไปอีกจนมีนักเรียนพูดว่าไชโย
มากพอสมควร

สือ่
๑. บัตรอักษร ก – ฮ
๒. ฝาขวดน้าหรือเมล็ดพืช
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★

ท 1/ผ.๓
ท ๑/ผ.๓
๑/ผ.๑

ตารางบัตรอักษรเกมไชโย

ก
ส
ร

จ
ข
ง

ด
บ
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ข
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ง

ห
ก
จ

ม
ฉ
ร
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★

ท 1/ผ.๓
ท ๑/ผ.๓

ตารางบัตรอักษรเกมไชโย

ญ
ก
ย

ข
ง
บ

ม
ค
ป

ฮ
ล
ซ

พ
อ
ว

ฌ
ฑ
ณ
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★

ท 1/ผ.๓
ท ๑/ผ.๓

ตารางบัตรอักษรเกมไชโย

ฬ
ง
อ

ฎ
จ
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★

ท 1/ผ.3–12
ท ๑/ผ.๓-๑๒

ใบงานที่ 12
เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา

ภ

ภ ภ ภ ภ ภ ภ

ฎ ฎ ฎ ฎ ฎ ฎ ฎ
ฏ ฏ ฏ ฏ ฏ ฏ ฏ
ร ร ร ร ร ร ร
ว ว ว ว ว ว ว
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
76

6102132L01.indd 76

7/3/18 10:11 AM

★

 ท 1/ผ.3–13
ท ๑/ผ.๓-๑๓

ใบงานที่ 13
เขียนพยัญชนะจากภาพ
คาชีแ้ จง เขียนพยัญชนะจากภาพและฝึกอ่าน

ย

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.4–14
ท ๑/ผ.๔-๑๔

ใบงานที่ 14
เขียนตัวอักษรประเภทหัวซ้อนและตัวอักษรทีไ่ ม่มีหวั
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวซ้อนและตัวอักษรที่ไม่มีหัว

ข
อ
ช
ฃ
ซ
ธ

ข
ชด
ฃ
ซ
ธ

ข
ช
ฃ
ซ
ธ

ข
ช
ฃ
ซ
ธ

ข
ช
ฃ
ซ
ธ

ข
ช
ฃ
ซ
ธ

ข
ช
ฃ
ซ
ธ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.4–15
ท ๑/ผ.๔-๑๕

ใบงานที่ 15
คัดลายมือ
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ก – ฮ

ก

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★


๑/ผ.๔
ทท1/ผ.4

บัตรภาพ
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★



ท ๑/ผ.๔
ท 1/ผ.4

บัตรตัวเลขไทย

๑
๓
๕
๗
๙

๒
๔
๖
๘
๑๐
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★

ท 1/ผ.4
ท ๑/ผ.๔

บัตรตัวเลขอารบิก

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10
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★

ท 1/ผ.4
ท ๑/ผ.๔

บัตรตัวหนังสือ

หนึ่ง
สาม
ห้า
เจ็ด
เก้า

สอง
สี่
หก
แปด
สิบ
83
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★

ท 1/ผ.4–16
ท ๑/ผ.๔-๑๖

ใบงานที่ 16
เขียนตัวเลขไทย 1 – 10 ตามรอยประ
คาชีแ้ จง เขียนตัวเลขไทย 1 – 10 ตามรอยประ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.4–17
ท ๑/ผ.๔-๑๗

ใบงานที่ 17
คัดตัวเลขไทย 1 – 10
คาชีแ้ จง คัดตัวเลขไทย 1 – 10 ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

๑/ผ.๑
๑/ผ.๔-๑๘
ท ท1/ผ.4–18

ใบงานที่ 18
วาดภาพตามจานวนตัวเลข และฝึกเขียนตามรอยประ
คาชีแ้ จง วาดภาพสิ่งทีม่ ีในโรงเรียนตามจานวนตัวเลข และฝึกเขียนตามรอยประ
ภาพ

ตัวเลขไทย

คาอ่าน

๑
๒
๓
๔
๕

หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.5–19
ท ๑/ผ.๔-๑๙
๑/ผ.๑

ใบงานที่ 19
คัดชือ่ และนามสกุล
คาชีแ้ จง ฝึกคัดชื่อและนามสกุล ของตนเองให้ถูกต้อง

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.5–2๐
ท ๑/ผ.๕-๒๐

ใบงานที่ 2๐
คัดชือ่ โรงเรียนและชือ่ ครูประจาชัน้
คาชีแ้ จง ฝึกคัดชื่อโรงเรียนและชื่อครูประจาชั้นของตนเองตามแบบบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.5–2๑
ท ๑/ผ.๕-๒๑

ใบงานที่ 2๑
ระบายสีเรือ่ งฉันรักโรงเรียน
คาชีแ้ จง ระบายสีภาพ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน ให้สวยงามและเติมพยัญชนะ
ในข้อความตามชื่อเรือ่ ง

ั
ั

โ เ ี

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 1/ผ.๕
ท ๑/ผ.๕

แบบประเมินเตรียมความพร้อมหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับพยั
ตัวอัญกชนะที
ษรหน้่ตารงกั
คาตอบที
่ถูกต้ถอูกงต้อง
บภาพให้
ข้อ
1.

2.

3.

4.

5.

ภาพ

พยัญชนะ

ค
ร
ณ
ร
ข

ย
ล
ม
ท
ช

ฆ
ว
น
ธ
ซ
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★
ข้อ
6.

7.

8.

9.

10.

ภาพ

ท 1/ผ.๕
ท ๑/ผ.๕

พยัญชนะ

ง
ร
ถ
ท
บ

ฉ
ล
ก
ฑ
ป

จ
ว
ญ
ถ
ผ
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สื่อกิจกรรมขั้นนำ/ขั้นสรุป
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ท 1/ผ.๑
★ท ๑/ผ.๑

บทร้องเล่น สวัสดี
สวัสดี สวัสดี
วันนี้ เรำ มำ พบ กัน
เธอ และ ฉัน
พบ กัน สวัสดี
สวัสดี ค่ะ
สวัสดี ครับ

95
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1/ผ.๒
 ท ท๑/ผ.๒

★

บทร้อยกรองสวัสดี
สวัสดี สวัสดี
พร้อมนี้ยกมือประนม
ยิ้มแย้มน่ำชื่นชม
ก้มศีรษะกล่ำวสวัสดี
สวัสดี เมื่อพบกัน
เรำผูกพันเพรำะคำนี้
สองฝ่ำยกล่ำวสวัสดี
ซึ้งไมตรีเป็นมงคล
พระยำอุปกิตศิลปสำร
สร้ำงตำนำนไว้ยินยล
กล่ำวคำฉ่ำกมล
สุขส่งผล……สวัสดี
โครงกำรสื่อ ๖๐ พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

96
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★ ท 1/ผ.๓
ท ๑/ผ.๓

เพลงโรงเรียนของเรำ
เนื้อร้อง รัชนี ศรีไพรวรรณ
ทำนอง เพลงผู้ใหญ่ลี

โรงเรียนของเรำน่ำอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็ก เด็ก ก็ไม่ซุกซน
พวกเรำทุกคน ชอบมำโรงเรียน
ชอบมำ ชอบมำโรงเรียน

97
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★

ท 1/ผ.๔
ท ๑/ผ.๔

ปริศนำคำทำยพยัญชนะ
๑. อะไรเอ่ย ร้องกุ๊กกุ๊กกุ๋ย คุ้ยเขี่ยหำกิน ( ก )
๒. อะไรเอ่ย หัวยืดหดได้ ซ่อนไว้ในกระดอง ( ต )
๓. อะไรเอ่ย เลื้อยลดคดเคี้ยว หำงเรียวไม่มีขำ
น่ำเกลียดน่ำกลัว ( ง )
๔. อะไรเอ่ย ร้องฮี้ฮี้ ควบขี่ว่องไว เดินทำงใกล้ไกล
คนชอบใช้กัน ( ม )
๕. อะไรเอ่ย ยวดยำนทำงน้ำ บ้ำงจั้มบ้ำงพำย
ใช้แจวมำกมำย เปลีย่ นใช้เครื่องยนต์ (ร)
6. อะไรเอ่ย มงกุฎก็ไม่ใช่ ใช้สวมศีรษะ คล้ำยกันนะ
ออกเสียง “ชะ”นำหน้ำ ( ฎ )
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★

ท 1/ผ.๔
ท ๑/ผ.๔

ปริศนำคำทำยพยัญชนะ
๗. อะไรเอ่ย หัวแหลม 5 แฉก ว่ำยแหวกลมบน
อย่ำคิดสับสน ชื่อว่ำวอะไร ( ฬ )
๘. อะไรเอ่ย แล่นล่องลอยไป กำงใบรับลม
ฝ่ำคลื่นถำโถม อยู่กลำงทะเล ( ภ )
๙. อะไรเอ่ย ด้ำมเป็นไม้ ปลำยเป็นเหล็กแหลม
อำวุธออกแรง ใช้แทงสัตว์ร้ำย ( ฏ )
๑๐. อะไรเอ่ย ชื่อนกท้องถิ่น หำกินดำษดื่น
ตำใสตำตื่น ค่ำคืนสุขใจ ( ฮ )

99
6102132L01.indd 99

7/3/18 10:14 AM

★


๑/ผ.๔
ทท1/ผ.๔

บทร้อยกรอง จำนวนนับ
หนึง่ สอง มือ ตี กลอง
สำม สี่ ดู ให้ ดี
ห้ำ หก ส่อง กระจก
เจ็ด แปด ถือ ปืน แฝด
เก้ำ สิบ กิน กล้วย ดิบ
ปวด ท้อง ร้อง โอย

ตะล็อก ป๊อก แป๊ก
ตะล็อก ป๊อก แป๊ก
ตะล็อก ป๊อก แป๊ก
ตะล็อก ป๊อก แป๊ก
ตะล็อก ป๊อก แป๊ก
ตะล็อก ป๊อก แป๊ก

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน,
คู่มือครูรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เล่ม ๑
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ท ๑/ผ.๕
★ ท 1/ผ.๕

เพลงมำรยำทดี
เมื่อเจอกันเรำพบกัน สวัสดี
สวัสดี ครับ สวัสดี ค่ะ
เมื่อผิดพลั้ง ขออภัย ขอโทษที
ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ
เมื่อจำกกันยกมือไหว้ สวัสดี
สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
สื่อ e-DLTV ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
อ่านเขียนเรียนภาษา
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรือ่ ง อ่านเขียนเรียนภาษา (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
นออกเสียยงคงคำา �คาคล้
คำ�คล้
องจองและข้
อความสั
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ อ่านออกเสี
องจองและข้
อความสั
้น ๆ ้น ๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/2 บอกความหมาย ของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๑/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชีว้ ัด ป.๑/๑ ฟังคาแนะนาคาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม
ตัวชีว้ ัด ป.๑/4 พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2
เรือ่ ง อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การจาแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

การอ่าน-เขียน พยัญชนะอักษรกลาง
การอ่าน-เขียนพยัญชนะอักษรสูง
การอ่าน-เขียน พยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง
การอ่าน-เขียน พยัญชนะอักษรต่า
การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2
เรือ่ ง อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
พยัญชนะไทย
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕
คำ�คล้องจอง
(นี่ของของเธอ)
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒
อักษรกลาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

(๒ ชั่วโมง)

อ่านเขียนเรียนภาษา
(๑๐ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

อักษรต่่า

อักษรสูง

(๒ ชั่วโมง)

(๒ ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วย อ่านเขียนเรียนภาษา
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
การจาแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน การอ่านเขียน พยัญชนะอักษรกลาง อักษรต่า อักษรสูง
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง บทกลอน การแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๘
มฐ ท ๒.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
มฐ ท ๓.1 ป.๑/๑ ป.๑/๕
มฐ ท ๔.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒
มฐ ท ๕.1 ป.๑/๑

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การจาแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน การอ่าน เขียน พยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า
การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๒

อ่านเขียนเรียนภาษา

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5
พยัญชนะไทย
อักษรกลาง
อักษรสูง
อักษรต่า
องของเธอ
คำนี�่ขคล้
องจอง (นี่ของของเธอ)

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ พยัญชนะไทย
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรจำแนก กำรอ่ำน กำรเขียนพยัญชนะที่มีรูปร่ำงคล้ำยกัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
 แบบฝึกอ่ำนพยัญชนะ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ 0๑ – 0๒
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินกำรคัดลำยมือ

109
6102132L01.indd 109

7/3/18 10:17 AM

110

6102132L01.indd 110

7/3/18 10:17 AM

การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





นักเรียนนาเสนองาน








อ่านพยัญชนะกลุ่มที่ ๖ – ๑๒
เขียนพยัญชนะ กลุ่มที่ ๖ – ๑๒
ทาใบงานที่ 0๒

สังเกตความเหมือนความแตกต่างของพยัญชนะ
ฝึกอ่านพยัญชนะกลุ่มที่ ๑ – ๕
ทาใบงานที่ 0๑





ทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
เรือ่ ง พยัญชนะไทย
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีจิตสาธารณะ

ทักษะ
๑. จาแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันได้
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
อ่านและเขียนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การจาแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน
๒. การอ่านเขียนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ 0๑ คัดลายมือการจาแนก
พยัญชนะไทยกลุ่มที่ ๑ – ๕
๓. ใบงานที่ 0๒ คัดลายมือ การจาแนก
พยัญชนะไทยกลุ่มที่ ๖ – ๑๒

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
๒. แบบฝึกอ่านพยัญชนะ

ขั้นสอน
2. ครูแจกบัตรพยัญชนะให้นักเรียน สังเกตความเหมือนความ
แตกต่างของพยัญชนะ และให้นักเรียนช่วยกันแบ่งกลุ่มตามลักษณะ
ของตัวพยัญชนะครูเฉลยการแบ่งกลุ่มพยัญชนะทั้ง ๔๔ ตัว ออกเป็น
๑๒ กลุ่ม ตามใบความรู้การจาแนกพยัญชนะ
๓. ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านทบทวน พยัญชนะกลุ่มที่ ๑ – ๕
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 0๑ คัดลายมือการจาแนกพยัญชนะ
กลุ่มที่ ๑ – ๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรือ่ ง พยัญชนะไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

๔. นักเรียนบอกวิธีการเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง และแสดงการเขียน
เครื่องมือประเมิน
ลีลามือในอากาศ แล้วครูสรุปบทเรียน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง พยัญชนะไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
การประเมิน
ขั้นสอน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงบัตรพยัญชนะ กลุ่มที่ ๖ – ๑๒ ฝึก ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
สังเกตการเขียนพยัญชนะ โดยครูเขียนให้ดูบนกระดานและฝึกอ่าน 3. ประเมินผลงานนักเรียน
2. นักเรียนเขียนพยัญชนะ กลุ่มที่ ๖ – ๑๒ บนกระดาษครูตรวจ
ความถูกต้อง
วิธกี ารประเมิน
3. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 0๒ คัดลายมือการจาแนกพยัญชนะไทย ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มที่ ๖ – ๑๒
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
ขั้นสรุป

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ อักษรกลำง
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนและเขียนพยัญชนะอักษรกลำง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แผนภูมิพยัญชนะอักษรกลำง
 บทอำขยำนนี่ของของเธอ
 ปริศนำคำทำยพยัญชนะอักษรกลำง
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที
ใบงำนที่ ๐๓
0๓ -–๐๔
0๔
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




ปริศนาคาทาย พยัญชนะอักษรกลาง









สารวจชื่อตัวเองและเพื่อนที่มีพยัญชนะอักษรกลาง
ทาใบงานที่ 0๔
เขียนชื่อตัวเองและเพื่อนที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

ฝึกอ่านพยัญชนะอักษรกลาง
ฝึกท่องอักษรกลาง
ทาใบงานที่ 0๓





อ่านบทอาขยาน “นี่ของของเธอ”



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
เรือ่ ง อักษรกลาง
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีจิตสาธารณะ

ทักษะ
๑. ระบุพยัญชนะอักษรกลางได้
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านพยัญชนะอักษรกลางได้ถูกต้อง
2. เขียนพยัญชนะอักษรกลางได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง
2. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายเรื่องพยัญชนะอักษรกลาง ๙ ตัว แนะนาหลักการจา
ด้วยการท่องง่าย ๆ “ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง” และ
ให้นักเรียนฝึกอ่าน เช่น กอ จอ ดอ ตอ บอ ปอ ออ ในแผนภูมิ
พยัญชนะอักษรกลางและฝึกท่องอักษรกลางให้คล่อง
3. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 0๓ ระบายสีภาพที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. ใบงานที่ 0๓ ระบายสีภาพที่มีพยัญชนะ
อักษรกลาง
๒. ใบงานที่ 0๔ เขียนแผนผังพยัญชนะ
อักษรกลาง

เรือ่ ง อักษรกลาง
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. แผนภูมิพยัญชนะอักษรกลาง
1. ครูนาบทอาขยาน “นี่ของของเธอ” ให้นักเรียนอ่านตามทีละวรรค ๒. บทอาขยานนี่ของของเธอ
๓. ปริศนาคาทายพยัญชนะอักษรกลาง
และร่วมกันสรุปข้อคิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
ขั้นสรุป
๔. นักเรี ยนเล่ น ปริศนาคาทาย พยัญชนะอักษรกลาง โดยครูเป็น ๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ผู้ทายปริศนา
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เรือ่ ง อักษรกลาง
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
การประเมิน
ขั้นสอน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1. ครูให้นักเรียน สารวจชื่อตัวเอง และชื่อเพื่อนว่าชื่อใครมีพยัญชนะ ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
อักษรกลาง แล้วร่วมกันฝึกวิธีจาอักษรกลาง โดยผูกคาเป็นเรื่อง เช่น 3. ประเมินผลงานนักเรียน
ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง ไก่ ( ก ) จิก ( จ )
เด็ก ( ฎ ) ตาย ( ฏ ) เด็ก ( ด ) ตาย ( ต ) บน ( บ ) ปาก ( ป )
วิธกี ารประเมิน
โอ่ง ( อ )
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. นักเรียนทาใบงานที่ 04 เขียนแผนผังพยัญชนะอักษรกลาง
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
3. นักเรียนเขียนชื่อตัวเองและชื่อเพื่อนที่มีพยัญชนะอักษรกลาง
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
เหมือนกันลงในสมุดเป็นการบ้าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ อักษรสูง
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนและเขียนพยัญชนะอักษรสูง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แผนภูมิพยัญชนะอักษรสูง
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ 0๕ – 0๗
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






ท่องอักษรสูง









ทบทวนพยัญชนะอักษรกลางและอักษรสูง
ทาใบงานที่ 0๖
ทาใบงานที่ 0๗

รู้จักพยัญชนะอักษรสูง 11 ตัว
ฝึกท่องอักษรสูง
ทาใบงานที่ 0๕





ทบทวนพยัญชนะอักษรกลาง



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
เรือ่ ง อักษรสูง
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความรักและสามัคคี

ทักษะ
๑. ระบุพยัญชนะอักษรสูงได้
๒. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านพยัญชนะอักษรสูงได้ถูกต้อง
2. เขียนพยัญชนะอักษรสูงได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านพยัญชนะอักษรสูง
2. การเขียนพยัญชนะอักษรสูง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อักษรสูง
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. แผนภูมิพยัญชนะอักษรสูง
๑. ครูให้นักเรียนทบทวนพยัญชนะอักษรกลางว่ามีพยัญชนะใดบ้าง โดย ๒. นิทานเรือ่ งเพื่อนรักสี่ขา
ท่อง ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง
ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. ใบงานที่ 0๕ ระบายสีภาพที่มีพยัญชนะ
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายเรื่องพยัญชนะอักษรสูง ๑๑ ตัว ฝึกอ่านออกเสียง และใช้ อักษรสูง
๒. ใบงานที่ 0๖ เขียนพยัญชนะอักษรสูง
หลักการจาโดยวิธีผูกคาให้คล้องจองกัน เช่น ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร ให้
ฉัน ผี ( ผ ) ฝาก ( ฝ ) ถุง ( ฐ ถ ) ข้าว ( ฃ ข ) สาร ( ศ ษ ส ) ให้ ( ห ) ๓. ใบงานที่ 0๗ หาคาขึ้นต้นพยัญชนะ
อักษรกลางและอักษรสูง
ฉัน ( ฉ ) ในใบความรู้อักษรสูง และฝึกท่องพยัญชนะอักษรสูง
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 0๕ ระบายสีภาพที่มีพยัญชนะอักษรสูง
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
3. ครูเล่านิทานเรื่องเพื่อนรักสี่ขา และสนทนาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน ความรักและความสามัคคีในกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อักษรสูง
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูทบทวนเรื่องการอ่านพยัญชนะอักษรกลาง ฝึกท่องพยัญชนะ
อักษรกลาง ทบทวนพยัญชนะอักษรสูง และฝึกท่องพยัญชนะอักษรสูง
๒. นักเรียนทาใบงานที่ 0๖ เขียนพยัญชนะอักษรสูง และใบงานที่ 0๗
หาคาขึ้นต้นพยัญชนะอักษรกลางและอักษรสูง

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ อักษรต่ำ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนและเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 ใบควำมรู้พยัญชนะอักษรต่ำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ 0๘ – 0๙
 ใบควำมรู้พยัญชนะอักษรต่ำ
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินกำรคัดลำยมือ
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ น่า
ฝึกอ่านพยัญชนะอักษรต่่า 24 ตัว
อ่านใบความรู้อักษรต่่า
ท่าใบงานที่ 0๘
พยัญชนะอักษรต่่าเดี่ยว
ท่าใบงานที่ 0๙





ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ร่วมกันท่องอักษรต่่าประเภทอักษรเดี่ยว ที่ผูกเป็นประโยคเพื่อง่ายต่อการจดจ่า








ทบทวนอักษรกลางและอักษรสูง



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
เรือ่ ง อักษรต่า่
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ความรับผิดชอบ

ทักษะ
๑. ระบุพยัญชนะอักษรต่่าได้
๒. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านพยัญชนะอักษรต่่าได้ถูกต้อง
2. เขียนพยัญชนะอักษรต่่าได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านพยัญชนะอักษรต่่า
2. การเขียนพยัญชนะอักษรต่่า

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. ใบงานที่ 0๘ ระบายสีภาพที่มีพยัญชนะ
เป็นอักษรต่่า
๒. ใบงานที่ 0๙ คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดพยัญชนะอักษรต่่าเดี่ยว

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้พยัญชนะอักษรต่่า

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายใบความรู้เรื่องพยัญชนะอักษรต่่า ๒๔ ตัว ดูแผนภูมิ
พยัญชนะอักษรต่่าที่เป็นอักษรเดี่ยว ได้แก่ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ
พ ฟ ภ ฮ อักษรต่่าที่เป็นอักษรคู่ มี ๑๐ ตัว ได้แก่ ง ญ น ม ย ร ล ว
ฬ ฝึกอ่านออกเสียงทีละตัว แล้วทบทวน อ่านใบความรู้อักษรต่่า
๓. นักเรียนท่าใบงานที่ 08 ระบายสีภาพที่มีพยัญชนะเป็นอักษรต่่า

เรือ่ ง อักษรต่่า
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นน่า
๑. นักเรียนทบทวนอักษรกลางและอักษรสูง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
3. นักเรียนร่วมกันฝึกท่องอักษรต่่าประเภทอักษรเดี่ยว ที่ผูกเป็น
ประโยคเพื่อง่ายต่อการจดจ่า

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง อักษรต่่า
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมิน
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๑. ครูอธิบายเรื่อง พยัญชนะอักษรต่่าที่เป็นอักษรเดี่ยว ๑๐ ตัว ได้แก่ ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
ง ญ ณ น ม ย ล ร ว ฬ แล้วให้นักเรียน ฝึกจ่า อักษรต่่าประเภท
อักษรเดี่ยว ที่ผูกเป็นประโยคเพื่อง่ายต่อการจดจ่า งู ใหญ่ นอน อยู่
ณ ริม วัด โม ฬี โลก งู ( ง ) ใหญ่ ( ญ ) นอน ( น ) อยู่ ( ย ) ณ ( ณ ) วิธกี ารประเมิน
ริม ( ร ) วัด ( ว ) โม ( ม ) ฬี ( ฬ ) โลก ( ล ) ฝึกอ่านจนคล่อง
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
สามารถออกเสียงชัดเจน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๒. นักเรียนท่าใบงานที่ 0๙ คัดลายมือพยัญชนะอักษรต่่า
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ คำ�คล้องจอง (นี่ของของเธอ)
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรจำแนกพยัญชนะ กำรอ่ำน เขียนพยัญชนะอักษรกลำง อักษรสูงและอักษรต่ำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เพลงขอบใจ
 ประเมินผลหลังเรียน
 กระดำษ/สีไม้
 หนังสือวรรณคดีลำนำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ทำหนังสือเล่มเล็ก
 ใบงำนที่ ๑๐
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินกำรคัดลำยมือ
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





นักเรียนสรุปความรู้และทาแบบทดสอบหลังเรียน








ครูทบทวนพยัญชนะกลาง สูง ต่า
อ่านบทอาขยาน นี่ของของเธอ
ทาใบงานที่ ๑๐

ครูอธิบายวิธีทาหนังสือเล่มเล็ก
ทาหนังสือเล่มเล็ก
ทาหนังสือเล่มเล็ก





ร้องเพลง ขอบใจ



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
เรือ่ ง คำ�คล้องจอง (นี่ของของเธอ) เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. ระบุพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่า
ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. จาแนกพยัญชนะได้ถูกต้อง
2. อ่านและเขียนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูงและ
อักษรต่าได้

ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายประโยชน์และสาธิตการทาหนังสือเล่มเล็ก
3. นักเรียนจัดทาหนังสือเล่มเล็ก โดยเลือกหัวข้อเรื่องการจาแนก
พยัญชนะ ๑๒ กลุ่ม พยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า ตาม
ความสนใจ

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. จัดทาหนังสือเล่มเล็ก
2. ใบงานที่ 10 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
เรือ่ ง คำ�คล้องจอง (นี่ของของเธอ)
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. การจาแนกพยัญชนะ
ขั้นนา
๑. กระดาษ/สีไม้
๒. การอ่านและเขียนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง ๑. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงขอบใจ และร่วมกันสนทนาความหมาย 2. หนังสือวรรณคดีลานา
๓. เพลงขอบใจ
และอักษรต่า
ของเพลง

128

6102132L01.indd 128

7/3/18 10:18 AM

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง คำ�คล้องจอง (นี่ของของเธอ)
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมิน
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๑. ครูทบทวนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า และร่วมกันอ่าน ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
บทอาขยาน นี่ของของเธอในหนังสือวรรณคดีลานา
๒. นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยาน นี่ของของเธอ ในหนังสือวรรณคดีลานา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน้า ๒๓
วิธกี ารประเมิน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 10 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
ขั้นสรุป
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. นักเรียนและครูสรุปความรู้ และทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูเฉลย
แบบทดสอบ
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน

ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
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★

ท
๒/ผ.๑
ท 2/ผ.1

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

๑. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการพูด
ก. พูดออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ข. พูดด้วยถ้อยคาทีส่ ุภาพ
ค. พูดเสียงดัง พอให้ผู้ฟังได้ยิน
๒. ข้อใดคือมารยาททีด่ ที สี่ ดุ ในการฟังขณะครูสอน
ก. เมื่อต้องการคุยกับเพื่อนก็คุยเบา ๆ
ข. ตั้งใจฟังตลอดเวลา ไม่พูดคุยกับเพื่อน
ค. เมื่อสงสัยหรือมีปัญหาให้ยกมือถามครูทันที
๓. พยัญชนะใดอ่านออกเสียงเหมือนกัน
ก. ก ข ค
ข. ส ศ ษ

ค. พ ภ ฟ

๔. พยัญชนะไทยมีกตี่ ัว
ก. ๔๒ ตัว

ข. ๔๓ ตัว

ค. ๔๔ ตัว

๕. อักษรกลางมีกี่ตัว
ก. ๗ ตัว

ข. ๘ ตัว

ค. ๙ ตัว
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ท 2/ผ.1

★ ท ๒/ผ.๑

๖. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก. จ ด ต ป
ข. ก ข ฃ ค

ค. ต ม ย ร

๗. ข้อใดเป็นอักษรต่า
ก. ค ด ต

ข. ส ศ ษ

ค. ม ย ร

๘. ข้อใดเป็นอักษรสูง
ก. บ ป อ

ข. ข ถ ฉ

ค. ส ห ฮ

๙. อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
ก. ๙ ตัว
ข. ๑๐ ตัว

ค. ๑๑ ตัว

๑๐. บทอาขยาน “นีข่ องของเธอ” ให้ข้อคิดคุณธรรมเรื่องใด
ก. ความประหยัด
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความขยัน

……………………………………………………………………………….
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 ท 2/ผ.1
★

ท ๒/ผ.๑

บัตรพยัญชนะ

ก
ฆ
ซ
ฐ
ต
บ
ฟ
ล
ห

ข
ง
ฌ
ฑ
ถ
ป
ภ
ว
ฬ

ฃ
จ
ญ
ฒ
ท
ผ
ม
ศ
อ

ค
ฉ
ฎ
ณ
ธ
ฝ
ย
ษ
ฮ

ฅ
ช
ฏ
ด
น
พ
ร
ส
133

6102132L01.indd 133

7/3/18 10:21 AM

ท 2/ผ.1

★ ท ๒/ผ.๑

แบบฝึกอ่านการจาแนกพยัญชนะ
กลุ่มที่ ๑

ก ถ ภ ฎ ฏ ญ ณ ฌ

กลุ่มที่ ๒

ข ช ฃ ซ

กลุ่มที่ ๓

ด ต ค ฅ ฒ ศ ง

กลุ่มที่ ๔

พ ฟ ผ ฝ ฬ ย

กลุ่มที่ ๕

บ ป ษ

กลุ่มที่ ๖

ท ฑ ห

กลุ่มที่ 7

น ฉ (ณ)

กลุ่มที่ 8

ม ฆ (ฌ ฒ)

กลุ่มที่ 9

ล ส

กลุ่มที่ 10 อ ฮ
กลุ่มที่ 11 จ ฐ
กลุ่มที่ 12 ว ร ธ
การคัดลายมือ กระทรวงศึกษาธิการ
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ท 2/ผ.๑-01
★ ท ๒/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ 0๑

คัดลายมือการจาแนกพยัญชนะกลุ่มที่ ๑ – ๕
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด พยัญชนะแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ ก ถ ภ ฎ ฏ ญ ณ ฌ
กลุ่มที่ ๒ ข ช ฃ ซ
กลุ่มที่ ๓ ด ต ค ฅ ฒ ศ ง
กลุ่มที่ ๔ พ ฟ ผ ฝ ฬ ย
กลุ่มที่ ๕ บ ป ษ
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 2/ผ.๑-02
ท ๒/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ 0๒
คัดลายมือการจาแนกพยัญชนะกลุ่มที่ ๖ – ๑๒
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด พยัญชนะแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ ๖

ท ฑ ห

กลุ่มที่ ๗

น ฉ (ณ)

กลุ่มที่ ๘

ม ฆ (ฌ ฒ)

กลุ่มที่ ๙

ล ส

136
6102132L01.indd 136

7/3/18 10:21 AM


★

กลุ่มที่ ๑๐

อ ฮ

กลุ่มที่ ๑๑

จ ฐ

กลุ่มที่ ๑๒

ว ร ธ

ท 2/ผ.๑-02
ท ๒/ผ.๑-๐๒

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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ใบความรู้

ท ๒/ผ.๒
★ ท 2/ผ.๒

อักษรกลาง
อักษรกลาง ได้แก่ พยัญชนะ ๙ ตัว ดังนี้

ก

จ

ฎ

กอ

จอ

ฎอ

ไก่

จาน

ชฎา

หมายเหตุ
การฝึกให้เด็กจาอักษรกลางได้ง่าย ครูใช้ภูมิปัญญาไทยผูกเป็นข้อความต่อเนื่องทา
ให้สนุกสนานง่ายต่อการจดจา ซึ่งมีอยู่หลายแบบ เช่น
ไก่ จิก เด็ก (ฎ) ตาย (ฏ) เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง หรือ ไก่ จ้อง ชฎา ปฏัก ดู เต่า
บน โอ่ง
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★

ท 2/ผ.๒
ท ๒/ผ.๒

ฏ

ด

ต

ฏอ

ดอ

ตอ

ปฏัก

เด็ก

เต่า

บ

ป

อ

บอ

ปอ

ออ

ใบไม้

ปลา

อ่าง

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★


ท ๒/ผ.๒-๐๓
ท 2/ผ.2–0๓

ใบงานที่ 0๓
ระบายสีภาพที่มพี ยัญชนะอักษรกลาง
คาชีแ้ จง ระบายสี

ที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

ก

ค

จ

ง

ญ

ล

ซ

ป

ท

ผ

ด

ย

ห

น

บ

ต

ร

ล

อ

ฟ

ฏ

ภ

ข

ฎ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 2/ผ.2-0๔
ท ๒/ผ.๒-๐๔

ใบงานที่ 0๔
เขียนแผนผังพยัญชนะอักษรกลาง
คาชีแ้ จง เขียนแผนผังพยัญชนะอักษรกลาง

ก

อ
ป
บ

จ

อักษรกลาง

ต

ด

ฎ
ฏ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 2/ผ.๓
ท ๒/ผ.๓

ใบความรู้
อักษรสูง
อักษรสูง ได้แก่ พยัญชนะ ๑๑ ตัว ดังนี้

ข

ฃ

ฉ

ฐ

ขอ

ฃอ

ฉอ

ฐอ

ไข่

ขวด

ฉิ่ง

ฐาน

หมายเหตุ
การฝึกให้เด็กจาอักษรสูง (๑๑ ตัว) ได้ง่าย ครูใช้ภูมิปัญญาไทย ผูกเป็นข้อความ
ต่อเนื่อง ทาให้สนุกสนานง่ายต่อการจดจา ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยูก่ ับวิจารณญาณ
ของครู เช่น
ไข่ ขวด ฉิ่ง ฐาน ถุง ผึ้ง ฝา ศาล ฤๅษี เสือ หีบ
หรือ ไข่ ขวด ฉวด ฐาน ถอ ผอ ฝอ ศึก ษา สอ หอ
หรือ ผี ฝาก ถุง ข้าว (ข ฃ) สาร (ส ษ) เศรษฐี ให้ ฉัน

142
6102132L01.indd 142

7/3/18 10:21 AM


★

ถ
ถอ
ถุง

ผ
ผอ
ผึ้ง

ษ
ษอ
ฤษี

ฝ
ฝอ
ฝา

ส
สอ
เสือ

ท 2/ผ.๓
ท ๒/ผ.๓

ศ
ศอ
ศาลา

ห
หอ
หีบ

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★


ท ท2/ผ.3–05
๒/ผ.๑
๒/ผ.๓-๐๕

ใบงานที่ 05
ระบายสีภาพที่มพี ยัญชนะอักษรสูง
คาชีแ้ จง ระบายสี

ที่มีพยัญชนะอักษรสูง

ข

ฃ

ฉ

ฐ

ถ

ผ

ย

ศ

ษ

ม

ห

ก

ป

ส

ว

ฝ

๕

๘

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 2/ผ.3-0๖
ท ๒/ผ.๓-๐๖
๒/ผ.๑

ใบงานที่ 0๖
เขียนพยัญชนะอักษรสูง
คาชีแ้ จง เขียนพยัญชนะที่เป็นอักษรสูง ๑๑ ตัว เรียงลาดับให้ถูกต้อง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

ข

ถ
ษ

ฃ
ผ

ส

ฉ

ฝ

ฐ

ศ

ห

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๒/ผ.๓-๐๗
๒/ผ.๑
ท 2/ผ.3-0๗


ใบงานที่ 0๗
หาคาขึ้นต้นพยัญชนะอักษรกลางและอักษรสูง
คาชีแ้ จง หาคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและอักษรสูงจากบทร้อยกรองแม่ ก กา

แม่ ก กา
แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
ไข่ๆมาสี่ห้าใบ
อีแม่กาก็มาไล่
อีแม่ไก่ไล่ตีกา
หมาใหญ่ก็ไล่เห่า
หมูในเล้าแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา
กะปูม้าปูทะเล
เต่านาและเต่าดา
อยู่ในน้ากะจระเข้
ปลาทูอยู่ทะเล
ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี

ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

อักษรกลาง

ไก่ ตะกร้า ใบ อีกา ก็ ดู
ปู กะ เต่า ดา ดี
อักษรสูง

ไข่ สี่ แสม ขี้เหร่ หมาใหญ่
เห่า สู้ หมู หมา
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 2/ผ.๔
ท ๒/ผ.๔
๒/ผ.๑

ใบความรู้
อักษรต่า
อักษรต่า ได้แก่ พยัญชนะ 24 ตัว ดังนี้
คฅฆงชซฌญฑฒณทธนพฟภมยรลวฬฮ
อักษรต่า แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อักษรคู่และอักษรเดี่ยว
 อักษรคู่ มี ๑๔ ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
 อักษรเดี่ยว มี ๑๐ ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

ค

ฅ

ฆ

ง

คอ

ฅอ

ฆอ

งอ

ควาย

คน

ระฆัง

งู
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★

ท 2/ผ.๔
ท ๒/ผ.๔

ช

ซ

ฌ

ญ

ชอ

ซอ

ฌอ

ญอ

ช้าง

โซ่

เฌอ

หญิง

ฑ

ฒ

ณ

ท

ฑอ

ฒอ

ณอ

ทอ

มณโฑ ผูเ้ ฒ่า

เณร

ทหาร
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★

ท 2/ผ.๔
ท ๒/ผ.๔

ธ

น

พ

ฟ

ธอ

นอ

พอ

ฟอ

ธง

หนู

พาน

ฟัน

ภ

ม

ย

ร

ภอ

มอ

ยอ

รอ

สาเภา

ม้า

ยักษ์

เรือ
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★ ท 2/ผ.๔
ท ๒/ผ.๔

ล

ว

ฬ

ฮ

ลอ

วอ

ฬอ

ฮอ

ลิง

แหวน

จุฬา

นกฮูก

หมายเหตุ
การฝึกใช้เด็กจาอักษรต่า ซึ่งเป็นอักษรเดี่ยว (๑๐ ตัว) ได้ง่าย ครูใช้ภูมปิ ัญญาไทย
ผูกเป็นข้อความต่อเนือ่ ง ทาให้สนุกสนานง่ายต่อการจดจา ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับวิจารณญาณของครู เช่น
งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก
หรือ งู ใหญ่ เณร นิ่ม มี เรือ อยู่ หลัง วัด ฬส

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ท 2/ผ.๔–0๘
ท ๒/ผ.๔-๐๘

ใบงานที่ 0๘
ระบายสีภาพที่มพี ยัญชนะเป็นอักษรต่า
คาชีแ้ จง ระบายสี

ที่เป็นอักษรต่า

อักษรต่า มี ๒๔ ตัว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อักษรคู่และอักษรเดี่ยว
 อักษรคู่ มี ๑๔ ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
 อักษรเดี่ยว มี ๑๐ ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

ท

ก

ฟ

ฅ

ข

ง

ซ

ค

ส

ญ

ฬ

ด

ย

ช

พ

บ

ร

ฌ

ห

ธ

ภ

ม

ฎ

ณ

ซ

ป

ล

ถ

ฆ

ษ

จ

ฮ

ง

ว

น

ฒ
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★

ทท2/ผ.4-09
๒/ผ.๔-๐๙

ใบงานที่ 09
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด อักษรต่าเดีย่ ว
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวอักษรต่าเดี่ยวด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ง
ญ
ณ
น
ม
ย
ร
ล
ว
ฬ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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★


ท ๒/ผ.๕-๑๐
ท 2/ผ.5-10

ใบงานที่ ๑๐
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จากบทร้อยกรองที่กาหนดให้

นี่ ของ ของ เธอ
นั่น ของ ของ ฉัน
มัน สับ เปลี่ยน กัน
ฉัน คืน ให้ เธอ
153
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★



ท ๒/ผ.๕-๑๐
๒/ผ.๑
ท 2/ผ.5-10

นี่ ของ ของ เธอ
ที่ ทา ตก ไว้
ฉัน นี้ เก็บ ได้
นา มา ให้ เธอ
ฉันท์ ขาวิไล

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา

★


ท ๒/ผ.๕
๒/ผ.๑
ท 2/ผ.๕

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1

คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

๑. พยัญชนะใดอ่านออกเสียงเหมือนกัน
ก. ก ข ค
ข. ส ศ ษ

ค. พ ภ ฟ

๒. อักษรกลางมีกี่ตัว
ก. ๗ ตัว

ค. ๙ ตัว

ข. ๘ ตัว

๓. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก. จ ด ต ป
ข. ก ข ฃ ค

ค. ต ม ย ร

๔. ข้อใดเป็นอักษรต่า
ก. ค ด ต

ข. ส ศ ษ

ค. ม ย ร

๕. ข้อใดเป็นอักษรสูง
ก. บ ป อ

ข. ข ถ ฉ

ค. ส ห ฮ

๖. อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
ก. ๙ ตัว
ข. ๑๐ ตัว

ค. ๑๑ ตัว
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★ ท 2/ผ.๕
ท ๒/ผ.๕    
๗. พยัญชนะไทยมีกตี่ ัว
ก. ๔๒ ตัว

ข. ๔๓ ตัว

ค. ๔๔ ตัว

๘. บทอาขยาน “นี่ของของเธอ” ให้ข้อคิดคุณธรรมเรื่องใด
ก. ความประหยัด
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความขยัน
๙. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการพูด
ก. พูดออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ข. พูดด้วยถ้อยคาทีส่ ุภาพ
ค. พูดเสียงดัง พอให้ผู้ฟังได้ยิน
๑๐. ข้อใดคือมารยาททีด่ ที สี่ ดุ ในการฟังขณะครูสอน
ก. เมื่อต้องการคุยกับเพื่อนก็คุยเบา ๆ
ข. ตั้งใจฟังตลอดเวลา ไม่พูดคุยกับเพื่อน
ค. เมื่อสงสัยหรือมีปัญหาให้ยกมือถามครูทันที
……………………………………………………………………………….
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สื่อกิจกรรมขั้นนำ/ขั้นสรุป
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★

ท 2 /ผ.2
ท ๒/ผ.๒

บทอำขยำนนี่ของของเธอ
นี่ ของ ของ เธอ
นั่น ของ ของ ฉัน
มัน สับเปลี่ยน กัน
ฉัน คืน ให้ เธอ
นี่ ของ ของ เธอ
ที่ ทำ ตก ไว้
ฉัน นี้ เก็บ ได้
นำ มำ ให้ เธอ
ฉันท์ ขำวิไล
บทอำขยำน บทเลือก
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★

ท 2 /ผ.2
ท ๒/ผ.๒
๒/ผ.๑

ปริศนำคำทำย อักษรกลำง

๑. อะไรเอ่ย สีสวยสดใสใช้มดั กับผม (โบ)
๒. อะไรเอ่ย ไม่เล็กไม่ใหญ่มไี ว้ใส่อำหำร (จำน)
๓. อะไรเอ่ย ต้นเท่ำแขน ใบแล่นเสีย้ ว (อ้อย)
๔. อะไรเอ่ย เด็กเล็กชอบนอนไม่รอ้ งไม่ออ้ นนุม่ นิ่มสบำย (เบำะ)
๕. อะไรเอ่ย ต้นเท่ำลำหวำยเก็บฝักไปขำยเก็บดอกไปบูชำ (บัว)
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นิทำน เรือ่ ง เพื่อนรักสีข่ ำ

★

ท 2 /ผ.๔
ท ๒/ผ.๔
๒/ผ.๑

ลำยดำ ตัวเล็ก และลำยเหลือง เป็นแมวเพื่อนบ้ำนที่สัญญำจะเป็นเพื่อน
กัน มีอะไรก็จะแบ่งปันกัน
วันหนึ่งลำยเหลือง เดินผ่ำนสุ่มของลูกเจี๊ยบ มันทนควำมอยำกกินลูกเจี๊ยบ
ไม่ไหว จึงดันสุ่มเพื่อจะกินลูกเจี๊ยบ
ตัวเล็กมำพบเข้ำจึงห้ำมว่ำ “เจ้ำนำยเรำเลี้ยงลูกเจี๊ยบไว้กินไข่นะ”
ลำยเหลืองไม่ฟังดันสุม่ ต่อไปอีก ลูกเจี๊ยบตกใจร้องลั่น ลำยเหลืองจึงหนีไป
ต้นอ้อเดินมำพอดี คิดว่ำเจ้ำตัวเล็กจะกินลูกเจี๊ยบ
ต้นอ้อโกรธตัวเล็กมำกจึงต่อว่ำ “ฉันมีอำหำรให้กินทุกวัน ยังจะขโมยกิน
ลูกเจี๊ยบอีกหรือ”
ตัวเล็กเสียใจที่ต้นอ้อเข้ำใจผิด จึงไปเล่ำให้ลำยดำฟัง
แต่ลำยเหลืองไปเล่ำเรื่องตัวเล็กจะกินลูกเจี๊ยบให้ลำยดำฟังก่อนแล้ว
ลำยดำจึงไม่รู้ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ
ลำยดำจึงปลอบใจตัวเล็กว่ำ “ไม่มีใครทำผิด เพรำะคำพูดหรอก เจ้ำทำผิด
ก็เพรำะกำรกระทำของเจ้ำจริงๆ”
วันต่อมำลำยเหลืองแอบไปที่สุ่มลูกเจี๊ยบอีก
ตัวเล็กสะกดรอยตำมไปดู จึงพูดว่ำ “นี่แน่ะ! ลำยเหลืองจะขโมยลูกเจี๊ยบ
อีกหรือ” ลำยเหลืองตอบว่ำ “แกจะทำไมฉัน ไม่มีใครเชื่อแกหรอก ใครๆ ก็คิดว่ำ
แกเป็นคนกิน”
“แต่ฉันเชื่อตัวเล็กนะ” ลำยดำเอ่ยรับ ต้นอ้อเดินออกมำจำกพุ่มไม้แล้วพูด
ว่ำ “ที่จริงแล้วผู้ที่จะกินลูกเจี๊ยบเป็นเจ้ำลำยเหลืองนั่นแหละ”
ลำยเหลืองสำนึกผิด และขอโทษ พร้อมสัญญำว่ำจะไม่พูดเท็จ และจะเป็น
เพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ชุดกำรอ่ำนตำมระดับควำมสำมำรถ
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★

ท 2 /ผ.5
ท ๒/ผ.๕

เพลงขอบใจ
ฉันท์ ขำวิไล แต่ง

ขอบใจ เธอ ให้ แก่ ฉัน
พวก เรำ แบ่ง กัน ฉัน ให้ แก่ เธอ
ของกิน ของใช้ ต่ำง อำศัย กัน
พวก เรำ แบ่งปัน ฉัน ฉัน เธอ เธอ
ขอบใจ เธอ ได้ ช่วย ฉัน
พวก เรำ ช่วย กัน ฉัน ได้ ช่วย เธอ
ของ หนัก ก็ เบำ เพรำะ เรำ ช่วย กัน
ด้วย ควำมผูกพัน ฉัน ฉัน เธอ เธอ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วาจานั้นสาคัญนัก
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรือ่ ง วาจานัน้ สาคัญนัก (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและข้อความสั้น ๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/2 บอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๑/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด ป.๑/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป.๑/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรือ่ ง วาจานัน้ สาคัญนัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระอะ อา กับพยัญชนะ
อักษรกลาง
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระอิ อี กับพยัญชนะ
อักษรกลาง
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระอึ อือ กับพยัญชนะ
อักษรกลาง
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระอุ อู กับพยัญชนะ
อักษรกลาง
การอ่านเขียนคาสองพยางค์ที่ประสมด้วยสระอะ
อา อิ อี อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง,คาคล้องจอง
การพูดที่สุภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
มีวินัยและรักความเป็นไทย
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรือ่ ง วาจานั้นสาคัญนัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑

ม�รย�ทก�รพูด
(๒
( ชั่วโมง))
แผนที่ ๕
ของเธอของฉัน
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒
วาจาผูกมิตร
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3
วาจานัน้ สาคัญนัก
((๑๐ ชัวั่ โโมง))
แผนที่ ๔
พูดเพราะ
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
ทักทายกัน
(๒ ชั่วโมง)

167
6102132L01.indd 167

7/3/18 10:28 AM

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓
ชื่อหน่วย วาจานัน้ สาคัญนัก
จำ�นวนเวลาเรียน ๑๐
ชั่วโมง
จำ�นวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕
แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน เขียนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๘
มฐ ท ๒.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
มฐ ท ๓.1 ป.๑/๔ ป.๑/๕
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
คาที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรกลาง คาสองพยางค์ การพูดที่สุภาพ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มีวินัยและรักความเป็นไทย
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จานวน
แผน

๓

วาจานั้นสาคัญนัก

5

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

มารยาทการพู
สระอะ
สระอาด
วาจาผูกมิตร
ทักทายกัน
พูดเพราะ
ของเธอของฉัน

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ มารยาทการพูด
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอะ สระอำ อ่ำนเขียนคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลำง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนเสียงสระ อะ
 แบบฝึกอ่ำนเสียงสระ อำ
 เพลงสระอะ อำ
 ประเมินผลก่อนเรียน
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ 0๑ – 0๕
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขัน้ สอน

ขั้นนา
อ่าน เขียนคาที่ประสมสระอะ สระอา
ฝึกอ่านคาพยัญชนะต้นอักษรกลางประสมสระอะ สระอา
ทาใบงานที่ 01 - 02
อ่าน เขียนคาที่ประสมสระอา
ทาใบงานที่ 03 – 0๕





ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






ร้องเพลงสระอะ อา
สระอา
ทบทวนคำ
่ประสมสระอะ
ทบทวนค
าที่ป�ทีระสมสระอะ
อา สระอา








ทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
เรือ่ ง มารยาทการพูด
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1

171

6102132L01.indd 171

7/3/18 10:28 AM

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
เรื่อง มารยาทการพูด
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอะ สระอา
ขั้นนา
2. การอ่านเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอะ 1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับมารยาทการพูดที่ดี
สระอา แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
3. การเขียนรูปสระอะ สระอา
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๓. ครูอธิบายรูปและเสียงสระเดี่ยวของ สระอะ สระอา โดยใช้บัตรสระ
แล้วให้นักเรียนสังเกตและตอบคาถามว่าชื่อตนเองมีสระอะหรือสระอา
ความรู้
ประสมหรือไม่
1. เข้าใจรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอะ สระอาได้
2. เข้าใจการอ่านเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับ ๔. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอะ
สระอา แบบแจกลูก ตามครูบนกระดาน
สระอะ สระอา ได้ถูกต้อง
5. นักเรียนทาใบงานที่ 0๑ ฝึกทักษะการเขียนรูป สระ –ะ และใบงาน
ทักษะ
ที่ 0๒ ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –า
1. อ่านออกเสียงสระอะ สระอาได้
2. เขียนคาประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอะ สระอา
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้ถูกต้อง
3. เขียนรูปสระอะ สระอาได้ถูกต้อง
๔. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 01 ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –ะ
3. ใบงานที่ 0๒ ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –า
4. ใบงานที่ 03 อ่านและเขียนจาแนก
พยัญชนะต้นสระอะหรือสระ
5. ใบงานที่ 04 เติมคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็น
อักษรกลางประสมสระ-ะ สระ–า
6. ใบงานที่ 05 เขียนคาที่ใช้สระ –ะ สระ -า

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบฝึกอ่านเสียงสระ อะ
2. แบบฝึกอ่านเสียงสระ อา
๓. เพลงสระอะ สระอา
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนทบทวนคาที่ประสมสระอะ สระอา โดยใช้บัตรคา เช่น
มะระ กะลา
๔. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงสระอะ สระอา

เรื่อง มารยาทการพูด
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายและสาธิตการอ่านเขียน สระอาและการประสมสระอากับ
พยัญชนะอักษรกลางแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านจากแบบฝึกอ่านจนคล่อง
2. นักเรียนทาใบงานที่ 0๓ อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะต้นกับ
สระ-ะ หรือสระ –า ใบงานที่ 0๔ เติมคาที่พยัญชนะต้นเป็น
อักษรกลางประสมสระ-ะ สระ–า และใบงานที่ 05 เขียนคาที่ใช้
สระ –ะ สระ –า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
3. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
วำจำผูกมิตร
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอิ สระอี อ่ำนเขียนคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลำง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรคำประสมสระอิ
 ใบควำมรู้เรื่องมำรยำทกำรพูด
 บทกลอน “คำพูดดี”
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ 0๖ – ๑๐
 ใบควำมรู้ เรื่อง กำรเขียนสระอิ
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

 ประเมินการทาใบงาน

 อ่านบทกลอน “คาพูดดี”

 อ่าน เขียนคาที่ประสมสระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง
 ทาใบงานที่ 08 – ๑๐

 ทาใบงานที่ 06 – 07

 อ่าน เขียนคาที่ประสมสระอิกับพยัญชนะอักษรกลาง
 ฝึกอ่านคาประสมสระอิ

 แสดงบทบาทสมมติ เรื่องการพูดทักทาย เพื่อไต่ถามทุกข์สุข

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
เรือ่ ง วาจาผูกมิตร
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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ทักษะ
1. อ่านออกเสียงสระอิ สระอีได้
2. อ่านและเขียนคาประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอิ
สระอีแบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้
3. เขียนรูปสระอิ สระอีได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอิ สระอีได้
2. เขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอิ สระอี
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอิ สระอี
2. การอ่านและเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับ
สระอิ สระอี แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
3. การเขียนรูปสระอิ สระอี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วาจาผูกมิตร
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนสระอิ
๑. ครูให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมติุ เรื่องการพูดทักทาย เพื่อ 2. บัตรคาประสมสระอิ
ไต่ถามทุกข์สุข และร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากการแสดงบทบาท ๓. ใบความรู้เรื่องมารยาทการพูด
๔. บทกลอน “คาพูดดี”
สมมติ ครูสรุปมารยาทการพูดที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร (ใบความรู้
มารยาทการพูด)
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขั้นสอน
1. ใบงานที่ 06 ฝึกทักษะการเขียนรูปสระอิ
2. ครู อ ธิ บ ายและสาธิ ต การอ่ า นเขี ย นรู ป สระอิ จากบั ต รค าสระอิ 2. ใบงานที่ 07 เติมคาสระอิ
นักเรียนฝึกอ่านคาสระอิประสมพยัญชนะอักษรกลาง เช่น กิ ติ ปิ โดย 3. ใบงานที่ 08 ฝึกทักษะการเขียนรูปสระอี
4. ใบงานที่ 09 อ่านและจาแนกพยัญชนะต้น
อ่านแบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
กับสระอิและสระอี
3. นักเรียนฝึกอ่านคาที่ประสมสระอิ จากหนังสือภาษาพาที
5. ใบงานที่ 10 เติมคาสระอี
(หน้า ๖๙ )
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 0๖ ฝึกทักษะการเขียนรูปสระอิ และใบงาน
ที่ ๗ เติมคาสระอิ
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีความรับผิดชอบ

ข้อคิดของบทกลอน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้องร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วาจาผูกมิตร
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
การประเมิน
ขั้นสอน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1. ครูอธิบายเรื่องสระอี โดยใช้บัตรสระและฝึกอ่านเขียนรูปสระอี ฝึก ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
อ่านพยัญชนะอักษรกลางที่ประสมสระอี
2. นักเรียนทาใบงานที่ 08 ฝึกทักษะการเขียนรูปสระอีและใบงาน
ที0่ 9 อ่านและจาแนกพยัญชนะต้นกับสระอิและสระอี
วิธกี ารประเมิน
ใบงานที่ 10 เติมคาสระอีและฝึกอ่านพยางค์และคาเสียงสั้นเสียงยาว ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
ขั้นสรุป
๓. ครูอ่านนาบทกลอน “คาพูดดี” นักเรียนอ่านตามและสนทนาสรุป ๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
ทักทำยกัน
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอึ สระอือ อ่ำนเขียนคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลำง
สระอึ สระอือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรสระอึ สระอือ
 เพลงทักทำย
 ปริศนำคำทำยสระอือ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๑ – ๑๔
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน

177
6102132L01.indd 177

7/3/18 10:29 AM

178

6102132L01.indd 178

7/3/18 10:29 AM

การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ปริศนาคาทายสระอือ







อ่านเขียนสระ อะ อา อิ อี อึ อือ
ทาใบงานที่ ๑๓ – ๑๔
ทบทวนการอ่านคาประสมสระอือ จากบัตร

อ่านเขียนสระอึกับพยัญชนะอักษรกลาง
ทาใบงานที่ ๑๑ – ๑๒





ร้องเพลงทักทาย แสดงท่าทางประกอบเพลง



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
เรือ่ ง ทักทายกัน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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ทักษะ
1. อ่านออกเสียงสระอึ สระอือได้
2. อ่านเขียนคาประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอึ
สระอือแบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้
3. เขียนรูปสระอึ สระอือได้ถูกต้อง
๔. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอึ สระอือได้
2. เขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอึ สระอือ
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้
3. เขียนรูปสระอึ สระอือได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอึ สระอือ
2. การอ่านเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอึ
สระอือ แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
3. การเขียนรูปสระอึ สระอือ
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายการอ่านเขียนสระอึ และให้นักเรียนศึกษาบัตรสระ และ
ฝึกประสมสระอึกับพยัญชนะอักษรกลาง
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๑ ฝึกเขียนรูปสระอึ และใบงานที่ ๑๒ อ่าน
และจาแนกพยัญชนะกับสระอึ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรือ่ ง ทักทายกัน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร้องเพลงทักทาย แสดงท่าทางประกอบเพลง
ร่วมกันสนทนาความหมายของเนื้อเพลง และการทักทายด้วยภาษาที่
สุภาพและไพเราะ

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 1๑ ฝึกเขียนรูป สระอึ
2. ใบงานที่ 1๒ อ่านและจาแนกพยัญชนะกับ
สระอึ
3. ใบงานที่ 1๓ ฝึกเขียนรูปสระอือ
4. ใบงานที่ 1๔ อ่านและจาแนกพยัญชนะต้น
กับสระอือ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรสระอึ สระอือ
๒. เพลงทักทาย
๓. ปริศนาคาทายสระอือ
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนทบทวนการอ่านคาประสมสระอือจากบัตรคา
๔. ครูทายปริศนาคาทาย สระอือ นักเรียนช่วยกันตอบปริศนา และ
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรือ่ ง ทักทายกัน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. นักเรียนทบทวนเรื่องสระอะ อา อิ อี อึ อือ ครูแนะนาสระอือ โดย
ใช้บัตรสระ นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงสระอือ ฝึกเขียนลีลามือตามครู
และฝึกประสมสระอือกับพยัญชนะอักษรกลาง โดยอ่านแจกลูกสะกด
คา
2. นักเรียนทาใบงานที่ 1๓ ฝึกเขียนรูปสระอือ ใบงานที่ 1๔ อ่าน
และจาแนกพยัญชนะต้นกับสระอือ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
พูดเพรำะ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอุ สระอู อ่ำน เขียนคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลำง
สระอุ สระอู
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรสระ
 บัตรคำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๕ – ๑๘
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แสดงบทบาทสมมุติมารยาทการพูด แนะนาตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ
อ่านคาประสมสระอุ สระอูกับพยัญชนะจากบัตรคา
ทาใบงานที่ 1๕-1๖
ฝึกอ่านสระอู ฝึกเขียนลีลามือ
ทาใบงานที่ 1๗ – 18





ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ครูอ่านเรื่องพูดเพราะ แล้วร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง









นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับมารยาทการพูด



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
เรือ่ ง พูดเพราะ
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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ทักษะ
1. อ่านออกเสียงสระอุ สระอูได้ถูกต้อง
2. อ่านเขียนคาประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอุ
สระอูแบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้ถกู ต้อง
3. เขียนรูปสระอุ สระอูได้ถูกต้อง
4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอุ สระอูได้
2. เขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอุ
สระอู แบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้
3. เขียนรูปสระอุ สระอูได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านรูปและเสียงสระเดี่ยว สระอุ สระอู
2. การอ่านและเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลาง
กับสระอุสระอู แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
3. การเขียนรูปสระอุสระอู

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสอน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ เรื่องมารยาทการพูด เช่น การ
แนะนาตนเอง การขอความช่วยเหลือ การกล่าวคาขอบคุณ ขอโทษ
ครูสังเกตการพูด สรุปเพิ่มเติมและทบทวนการอ่านพยัญชนะประสมสระอะ
อา อิ อี อึ อือ ครูอธิบายเรียนรู้สระอุ สระอู โดยใช้บัตรสระฝึกอ่าน เขียน
ลีลามือและประสมสระอุ สระอูกับพยัญชนะจากบัตรคา
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๕ ฝึกเขียนรูปสระอุ และใบงานทึ่ 1๖ อ่านคาที่
ประสมสระอุประกอบภาพ

ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับมารยาทการพูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พูดเพราะ
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 1๕ ฝึกเขียนรูปสระอุ
2. ใบงานที่ 1๖ อ่านคาที่ประสมสระอุ
ประกอบภาพ
3. ใบงานที่ 1๗ ฝึกเขียนรูปสระอู
4. ใบงานที่ 1๘ อ่านคาที่ประสมสระอู
ประกอบภาพ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรสระ
2. บัตรคา
๓. หนังสือภาษาพาที

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีจิตสาธารณะ
วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

ขั้นสรุป
๓. ครูอ่านเรื่องพูดเพราะ (หนังสือภาษาพาที หน้า๘๑- ๘๒) ให้นักเรียนฟัง
แล้วร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พูดเพราะ
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงสระอู โดยใช้บัตรสระ ฝึกเขียนลีลามือตามครู
ฝึกประสมสระ นักเรียนช่วยกันสร้างคาใหม่ สระอูกับพยัญชนะ เช่น ตะปู
ปูนา
๒. นักเรียนทาใบงานที่ 1๗ ฝึกเขียนรูปสระอู และใบงานที่ ๑๘ อ่านคาที่
ประสมสระอูประกอบภาพ

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ ของเธอของฉัน
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
ทบทวนกำรอ่ำน เขียน รูปสระเสียงเดี่ยวสระอะ อำ อิ อี อึ อือ อุ อู ที่ประสมพยัญชนะ
อักษรกลำง และมำรยำทในกำรฟังและกำรพูด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรสระ
 บัตรคำ
 แบบฝึกพยัญชนะต้นประสมสระอึ อือ อุ อู
 ประเมินผลหลังเรียน
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๙ – ๒๐
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ประเมินจากการทดสอบการอ่าน
ประเมินการทาแบบทดสอบหลังเรียน









อ่านคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
อ่านคาในแบบฝึกอ่านและทาใบงานที่ ๒๐

อ่านคา 1 พยางค์ 2 พยางค์ที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
ทาใบงานที่ ๑๙




อ่านบทกลอน “ของเธอของฉัน”



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
เรือ่ ง ของเธอของฉัน
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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ทักษะ
1. เขียนรูปสระเสียงเดี่ยวสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อูได้
2. อ่านเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับ
สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. เขียนรูปสระเสียงเดี่ยวสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
ได้
2. อ่านเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับ
สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. ทบทวนรูปสระเสียงเดี่ยวสระอะ อา อิ อี อึ อือ
อุ อู
2. ทบทวนการอ่านเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษร
กลางกับสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
3. มารยาทในการฟังและการพูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ของเธอของฉัน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. บัตรสระ
2. บัตรคา
1. ครูนานักเรียนอ่านบทกลอน “ของเธอของฉัน” ในหนังสือวรรณคดี
ลานา หน้า ๒๒ สนทนาเกี่ยวกับบทกลอน สรุปใจความสาคัญ
3. แบบฝึกพยัญชนะต้นประสมสระอึ
อือ อุ อู
๔. หนังสือเรียนวรรณคดีลานา
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนทบทวนการอ่านคา 1 พยางค์ 2 พยางค์ จากสระอะ สระ
อา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุ สระอู ที่ประสมพยัญชนะ เช่น ตาดู ภาระงาน/ชิน้ งาน
ปูนา อาดี ปีดู และให้นักเรียนคิดคาเพิ่มเติมและฝึกอ่าน
1. ใบงานที่ ๑๙ จับคู่คากับภาพ
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๙ จับคู่คากับภาพ และคิดคา 2 พยางค์
2. ใบงานที่ 2๐ เรียงลาดับคาให้เป็น
จากสระอะ สระอา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุ สระอู ที่ประสม
ประโยค
พยัญชนะเขียนลงในสมุด
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานัน้ สาคัญนัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีจิตสาธารณะ

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ของเธอของฉัน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนอ่านคาที่ประสมพยัญชนะกับสระอะ อา อิ อี อึ อือ
อุ อู โดยให้ตัวแทนนักเรียนเขียนคาบนกระดานดาแล้วฝึก
อ่านพร้อมกันและทดสอบการอ่าน
2. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับ
สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ในแบบฝึกอ่านและทาใบงานที่ 2๐
เรียงลาดับคาให้เป็นประโยค

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินจากการทดสอบการอ่าน
๓. ประเมินการทาแบบทดสอบหลังเรียน

ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
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★



๓/ผ.๑
ทท 3/ผ.1

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานั้นสาคัญนัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใดคือมารยาทในการฟังขณะที่เพื่อนพูด
ก. ปรบมือตลอดเวลา
ข. พูดถามเพื่อนทุกคา
ค. มองเพือ่ นที่กาลังพูด
๒. ถ้าเพื่อนเก็บของให้เราควรพูดว่าอย่างไร
ก. ขอบคุณ
ข. ขอโทษ

ค. สวัสดี

๓. คาในข้อใดประสมอักษรกลางทั้งหมด
ก. กะทิ
ข. กะปิ

ค. กะลา

๔. ข้อใดมีคาที่ประสมสระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง
ก. สีดา
ข. อีกา
ค. มีนา
๕.

มีความหมายตรงกับ ข้อใด
ก. มือถือ
ข. ทีวี

๖. คาว่า ดุ กับ ดู มีสิ่งใดเหมือนกัน
ก. สระ
ข. พยัญชนะต้น

ค. ซีดี

ค.วรรณยุกต์
191
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★
๗. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเหมือนกัน
ก. อา อู
ข. ดู ปู

ท 3/ผ.1
ท ๓/ผ.๑

ค. ตี กา

๘. ข้อใด อ่านสะกดคาได้ถูกต้อง
ก. ดี สะกดว่า ดอ–อิ– ดี
ข. ปี สะกดว่า ปอ – อี – ปี
ค. ตี สะกดว่า ตอ – อู – ตี
๙. เมื่อพบกันจะยกมือไหว้ แล้วกล่าวคาว่าอะไร
ก. สวัสดี
ข. สบายดี

ค. โชคดี

๑๐. คาพูดใดทาให้นักเรียนอยากช่วยเหลือ
ก. เอาหนังสือไปถือให้ด้วย
ข. ช่วยถือหนังสือหน่อยนะ
ค. ถือหนังสือเร็ว
……………………………………………………………………………….
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★ ท 3/ผ.1
ท ๓/ผ.๑

บัตรสระ - ะ
สระอะ เป็นสระเสียงสั้น

-ะ
๑

๑

๒

๑

๒
๑

๒

๒
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★ ท 3/ผ.1
ท ๓/ผ.๑

แบบฝึกอ่านคา
พยัญชนะต้นซึง่ เป็นอักษรกลาง ประสมสระ - ะ
พยัญชนะ สระ

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

อ่านสะกดคา

ะ กอ – อะ
ะ จอ – อะ
ะ ดอ – อะ
ะ ตอ – อะ
ะ บอ – อะ
ะ ปอ – อะ
ะ ออ –อะ

กะ
จะ
ดะ
ตะ
บะ
ปะ
อะ

อ่านแจกลูก

กะ
จะ
ดะ
ตะ
บะ
ปะ
อะ

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ท 3/ผ.1
ท ๓/ผ.๑
 ท 3/ผ.1

บัตรสระ - า
สระอา เป็นสระเสียงยาว

-า
๑

๒
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★

ท 3/ผ.1
ท ๓/ผ.๑

แบบฝึกอ่านคา
พยัญชนะต้นซึง่ เป็นอักษรกลาง ประสมสระ –า
พยัญชนะ สระ

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

า
า
า
า
า
า
า

อ่านสะกดคา

กอ – อา
จอ – อา
ดอ – อา
ตอ – อา
บอ – อา
ปอ – อา
ออ – อา

กา
จา
ดา
ตา
บา
ปา
อา

อ่านแจกลูก

กา
จา
ดา
ตา
บา
ปา
อา

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ทท3/ผ.๑–๐๑
๓/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ 01
ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ -ะ
คาชีแ้ จง ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ -ะ
๑. ฝึกเขียนสระ –ะ ตามรอยเส้นประ

-ะ

ะ
ะ
ะ
ะ

๑

๑

ะ
ะ
ะ
ะ
๒

๒

ะ
ะ
ะ
ะ

๒. ฝึกเขียนสระ –ะ ด้วยตัวเอง

ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ
ะ
ะ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ทท3/ผ.๑–๐2
๓/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ 0๒
ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –า
คาชีแ้ จง ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –า
๑. ฝึกเขียนสระ –า ตามรอยเส้นประ

-า
า
า
า
า

1

า
า
า
า
๒

า
า
า
า

๒. ฝึกเขียนสระ –า ด้วยตัวเอง

า
า
า
า

า
า
า
า

า
า
า
า

า
า
า
า

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
198
6102132L01.indd 198

7/3/18 10:32 AM


★

ทท3/ผ.๑–๐๓
๓/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ 0๓

อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะต้นกับสระ– ะ หรือ สระ –า
คาชีแ้ จง อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะต้นทีเ่ ป็นอักษรกลางกับสระ – ะ และ สระ –า
จากคาที่กาหนด

คา

กะ
จะ
ดะ
ตา
บา
ปา
อา

พยัญชนะ
อักษรกลาง

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

สระ

คา

ะ
ะ
ะ
า
า
า
า

กะ
จะ
ดะ
ตา
บา
ปา
อา

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★


๓/ผ.๑-๐๔
ท 3/ผ.๑–๐๔

ใบงานที่ 0๔

เติมคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางประสมสระ –ะ สระ –า
คาชีแ้ จง เขียนคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ประสมสระ –ะ สระ –า
เติมให้สมบูรณ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กะทิ
ตะปู
ถือกา
กะลา
บิดา
กะปิ
ตาดี
นาฬิกา
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ .........
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★

ททท3/ผ.๑
3/ผ.๑–๐5
๓/ผ.๑-๐๕

ใบงานที่ 0๕

เขียนคาที่ใช้สระ –ะ สระ – า
คาชีแ้ จง เขียนคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ประสมสระ –ะ และ สระ–า

สระ - ะ

สระ - า

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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3 /ผ.๑
 ทท๓/ผ.๑

★

ใบความรู้
เรื่อง มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. การกล่าวทักทายผูฟ้ งั ด้วยน้าเสียงที่นมุ่ นวล สุภาพไพเราะ
และให้เกียรติผฟู้ งั
้ ยงนุ่มนวล จะเป็นที่
๒. การพูดโดยใช้ถอ้ ยคาและกิรยิ าทีส่ ภุ าพ ใช้นาเสี
รักใคร่ของบุคคลทั่วไป ไม่ใช้คาหยาบ และไม่พดู กระโชกโฮกฮาก
๓. การเลือกเรื่องทีจ่ ะพูดให้เหมาะสมกับวัย โอกาส สถานการณ์ และ
กาลเทศะ
๔. กล่าวคาขอโทษเมื่อพูดผิด และกล่าวขอบคุณเมือ่ ได้รบั การยกย่อง
ชมเชย
๕. ไม่พดู สอดแทรกในขณะทีผ่ อู้ ื่นกาลังพูด
๖. ไม่พดู ล้อเลียนให้ผอู้ นื่ ได้รับความอับอายหรือเสียหาย ในทีส่ าธารณชน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ท 3/ผ.๒
ท ๓/ผ.๒

บัตรสระ - ิ
สระอิ เป็นสระเสียงสัน้

2
1

ิ
203
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★

ท 3/ผ.๒
ท ๓/ผ.๒

บัตรพยัญชนะประสมสระ -ิ

204
6102132L01.indd 204

กิ ติ
บิ ลิ
ทิ วิ
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★

ท 3/ผ.๒
ท ๓/ผ.๒

บัตรพยัญชนะประสมสระ -ิ

ซิ สิ
พิ ผิ
คิ ขิ
6102132L01.indd 205
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3/ผ.2–๐6
★ ท ท๓/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ 06
ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –ิ
คาชีแ้ จง ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ –ิ ให้ถูกต้อง
๑. ฝึกเขียนสระ –ิ ตามรอยเส้นประ
2
1

ิ

ิ

๒. ฝึกเขียนสระ –ิ ด้วยตัวเอง

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★ ท 3/ผ.2–๐7
ท ๓/ผ.๒-๐๗
ใบงานที่ 07
เติมคาสระ –ิ
คาชีแ้ จง เขียนคาที่ประสมสระ –ิ จากภาพทีก่ าหนดให้ถูกต้อง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กะทิ
กะปิ
มะลิ
บิดา
นาฬิกา
วินาที
ลิเก

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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ท ๓/ผ.๒
★ ท 3/ผ.๒

บัตรสระ - ี
สระอี เป็นสระเสียงยาว

2
1

ี

3

208
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★


ท ๓/ผ.๒
ท 3/ผ.๒

บัตรพยัญชนะประสมสระ - ี

ดี ตี
มี ปี
สี อี
6102132L01.indd 209

209
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★


๓/ผ.๒-๐๘
ทท 3/ผ.2–08

ใบงานที่ 08
ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ - ี
คาชีแ้ จง เขียนรูปสระ - ี ให้ถูกต้อง
๑. ฝึกเขียนสระ - ี ตามรอยเส้นประ
2
1

ี

3

๒. ฝึกเขียนสระ - ด้วยตัวเอง

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.2–09
ท ๓/ผ.๒-๐๙

ใบงานที่ 09
อ่านและจาแนกพยัญชนะต้นกับสระ –ิ และสระ – ี
คาชีแ้ จง อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะต้นกับสระ –ิ และ สระ –ี จากคาที่กาหนด

คา

ปิ
ดี
ปี
ติ
สี
มิ
อี

พยัญชนะ
อักษรกลาง

ป
ด
ป
ต
ส
ม
อ

สระ

คา

–ิ
-ี
-ี
–ิ
-ี
–ิ
-ี

ปิ
ดี
ปี
ติ
สี
มิ
อี

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ทท3/ผ.2–๑๐
๓/ผ.๒-๑๐

ใบงานที่ 10
เติมคาสระ - ี

คาชีแ้ จง เขียนคาที่ประสมสระ - ี จากภาพที่กาหนดให้ถูกต้อง

๑ ชะนี
๒ นาที
๓. กีฬา
๔ ทีน่ า
๕ ปีระกา
๖ ทาสี
๗ อีกา
๘ แม่ชี
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.๒
ท ๓/ผ.๒

แบบฝึกอ่านพยางค์และคาเสียงสั้น เสียงยาว

กะ กา
ตะ ตา
ดิ ดี
บิ บี
อิ อี

คะ
นะ
ชิ
ผิ
สิ

คา
นา
ชี
ผี
สี

กะปิ บิดา ตาดี
อีกา นาที ปีติ
กะทิ กะลา นาปี
213
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★


๓/ผ.๓
ทท3/ผ.๓

บัตรสระ -ึ
สระอึ เป็นสระเสียงสั้น

2
1

ึ

3

214
6102132L01.indd 214

7/3/18 10:33 AM


★

ท 3/ผ.๓
ท ๓/ผ.๓

บัตรพยัญชนะประสมสระ - ึ

กึ อึ
งึ นึ
ยึ รึ
6102132L01.indd 215

215
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★



ท 3/ผ.๓
ท ๓/ผ.๓

บัตรพยัญชนะประสมสระ - ึ

216
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ชึ ฉึ
ซึ สึ
หึ ฮึ
7/3/18 10:33 AM

★

ท ๓/ผ.๓-๑๑
 ท 3/ผ.3–1๑

ใบงานที่ 1๑
ฝึกเขียนรูปสระ - ึ
คาชีแ้ จง เขียนรูปสระ - ึ ให้ถูกต้อง
๑. ฝึกเขียนสระ - ึ ตามรอยเส้นประ
2
1

ึ

3

๒. ฝึกเขียนสระ - ึ ด้วยตัวเอง

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.3–1๒

ท ๓/ผ.๓-๑๒

ใบงานที่ 1๒
อ่านและจาแนกพยัญชนะกับสระ - ึ
คาชีแ้ จง อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะต้นกับสระ - ึ จากคาที่กาหนด

คา

พยัญชนะ

สระ

คา

ตึ
บึ
ปึ
รึ
หึ
อึ
ฮึ

ต
บ
ป
ร
ห
อ
ฮ

-ึ
-ึ
-ึ
-ึ
-ึ
-ึ
-ึ

ตึ
บึ
ปึ
รึ
หึ
อึ
ฮึ

ได้คะแนน

คะแนน

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.๓

ท ๓/ผ.๓

บัตรสระ -ื อ
สระอือ เป็นสระเสียงยาว

3

2
2
1

อื
4

รูปสระ –ื ในปัจจุบนั เมือ่ ใช้เขียนคาทีไ่ ม่มีตวั สะกด จะใช้
รูป –ื ร่วมกับ –อ เป็น –ือ เรียก –อ ที่ใช้รว่ มกับรูป –ื ว่า อ
เคียง เช่น มือถือ ลือ ชือ่
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ท 3/ผ.๓
ท ๓/ผ.๓


บัตรพยัญชนะประสมสระ -ือ

220
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กือ
ตือ
มือ

ดือ
คือ
ยืออ
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★

ท 3/ผ.๓

ท ๓/ผ.๓

บัตรพยัญชนะประสมสระ -ือ

ลือ ถือ
สือ หือ
221
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★

ใบงานที่ 1๓

ท 3/ผ.3–1๓

ท ๓/ผ.๓-๑๓

ฝึกเขียนรูปสระ –ื อ
คาชีแ้ จง เขียนรูปสระ –ื อ ให้ถูกต้อง
๑. ฝึกเขียน สระ –ื อ ตามรอยเส้นประ
๒

- ือ
3 4

1

-อ
-อ

-อ
-อ

-อ - อ
-อ - อ

๒. ฝึกคัดพยัญชนะประสมสระ –ื อ

คือ ถือ มือ ปือ อือ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ใบงานที่ 1๔
ใบงานที
่ 1๔นกับสระ –ื อ
อ่านและจาแนกพยั
ญชนะต้

ท 3/ผ.3–1๔

ท ๓/ผ.๓-๑๔
 ท 3/ผ.3–1๔

อ่านและจาแนกพยัญชนะต้นกับสระ –ื อ
คาชีแ้ จง อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะกับสระ –ื อ จากคาที่กาหนด
คาชีแ้ จง อ่านและเขียนจาแนกพยัญชนะกับสระ –ื อ จากคาที่กาหนด

คา
คา

กือ
กือ
อือ
อือ
คือ
คือ
มือ
มือ
ลือ
ลือ
ถือ
ถือ
สือ
สือ

พยัญชนะ
พยัญชนะ

ก
ก
อ
อ
ค
ค
ม
ม
ล
ล
ถ
ถ
ส
ส

สระ
สระ

-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ
-ือ

คา
คา

กือ
กือ
อือ
อือ
คือ
คือ
มือ
มือ
ลือ
ลือ
ถือ
ถือ
สือ
สือ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.๔

ท ๓/ผ.๔

บัตรสระ -ุ
สระอุ เป็นสระเสียงสัน้

1

ุ

2

224
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★

 ท 3/ผ.๔
ท ๓/ผ.๔

บัตรพยัญชนะประสมสระ –ุ

กุ
ดุ
งุ

จุ
คุ
นุ
225
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★

ท 3/ผ.๔

ท ๓/ผ.๔

บัตรพยัญชนะประสมสระ –ุ

ยุ
ชุ
พุ

ลุ
ฉุ
ผุ
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★

ท ๓/ผ.๔
ท 3/ผ.๔


ู

บัตรสระ -ู
สระอู เป็นสระเสียงยาว

1

2

3
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★

 ท 3/ผ.๔
ท ๓/ผ.๔

บัตรพยัญชนะประสมสระ -ู

กู
ปู
งู

ดู
คู
ชู
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★

ท ๓/ผ.๔
ท 3/ผ.๔


บัตรพยัญชนะประสมสระ -ู

ทู
ภู
ลู

ฟู
รู
วู
229
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★

ท
๓/ผ.๔
ท 3/ผ.๔

บัตรพยัญชนะประสมสระ -ู

ขู
ถู
สู

ฉู
ผู
หู
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★

ท 3/ผ.4–1๕

ท ๓/ผ.๔-๑๕

ใบงานที่ 1๕
ฝึกเขียนรูปสระ -ุ
คาชีแ้ จง เขียนรูปสระ –ุ ให้ถูกต้อง

ุ

๑. ฝึกเขียน สระ –ุ ตามรอยเส้นประ

๑

๒

๒. คัดพยัญชนะประสม สระ -ุ

จุ ดุ ปุ ชุ ผุ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
231
6102132L01.indd 231

7/3/18 10:34 AM

★

ท 3/ผ.4–1๖
ท ๓/ผ.๔-๑๖

ใบงานที่ 1๖
อ่านคาทีป่ ระสมสระ –ุ ประกอบภาพ
คาชีแ้ จง ลากเส้นจับคูภ่ าพกับคาให้ตรงความหมาย แล้วฝึกอ่าน

ฝาผุ
พายุ
ยุ
สุขา
ทะลุ
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.4–1๗

ท ๓/ผ.๔-๑๗

ใบงานที่ ๑๗
ฝึกเขียนรูปสระ -ู

ู

คาชีแ้ จง เขียนรูปสระ –ู ให้ถูกต้อง
๑. ฝึกเขียนสระ -ู ตามรอยเส้นประ
๑

๒

๓

๒. คัดพยัญชนะประสม สระ –ู

ปู อู รู ถู หู

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท ๓/ผ.๔-๑๘
ท 3/ผ.4–1๘


ใบงานที่ ๑๘
อ่านคาทีป่ ระสมสระ -ูประกอบภาพ
คาชีแ้ จง ลากเส้นจับคูภ่ าพกับคาให้ตรงกับความหมาย แล้วฝึกอ่าน

ปูนา
ตาดู
ยุ
หูกา
ชูมือ
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 3/ผ.๕–๑๙

ท ๓/ผ.๔-๑๙

ใบงานที่ ๑๙
จับคู่คากับภาพ
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคู่คากับภาพที่กาหนด

งูดุ
อีกา
กะปิ
ตะปู
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๕

ท ๓/ผ.๕

★

แบบฝึกพยัญชนะต้นประสมสระ -ึ -ือ -ุ -ู
พยัญชนะ
ก
จ
ค
ม
ร
ถ
ห

สระ -ึ
กึ
จึ
คึ
มึ
รึ
ถึ
หึ

สระ -ือ
กือ
จือ
คือ
มือ
รือ
ถือ
หือ

สระ –ุ
กุ
จุ
คุ
มุ
รุ
ถุ
หุ

สระ –ู
กู
จู
คู
มู
รู
ถู
หู

อาจือ

ถือกา

ตาดู

คูนา

ปะงู

กะปะ

ดูดุ

มุทะลุ

สะดือ

คือยา

มาทา

ขามือ

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 3/ผ.๕–๒๐

★ ท ๓/ผ.๕-๒๐

ใบงานที่ ๒๐
เรียงลาดับคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง

เรียงลาดับคาให้เป็นประโยค แล้วคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

๑. วีระ ดี วาจา มี

วีระ มี วาจา ดี
๒. วาจา ดี สุดา มี
สุดา มี วาจา ดี
๓. ดี ธิดา มี วาจา
ธิดา มี วาจา ดี
๔. มี ดี วาจา ลือชา
ลือชา มี วาจา ดี
๕. ภูผา วาจา มี ดี
ภูผา มี วาจา ดี
๖. (ชื่อนักเรียน) ก็ มี วาจา ดี

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท
๓/ผ.๕ท 3/ผ.5

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วาจานั้นสาคัญนัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. คาว่า ดุ กับ ดู มีสิ่งใดต่างกัน
ก. สระ
ข. พยัญชนะ
๒.

มีความหมายตรงกับ ข้อใด
ก. มือถือ
ข. ทีวี

ค. วรรณยุกต์

ค. ซีดี

๓. ข้อใด อ่านสะกดคาได้ถูกต้อง
ก. ดี สะกดว่า ดอ – อิ – ดี
ข. ปี สะกดว่า ปอ – อี – ปี
ค. ตี สะกดว่า ตอ – อู – ตี
๔. ถ้าเพือ่ นเก็บของให้เราควรพูดว่าอย่างไร
ก. ขอบคุณ
ข. ขอโทษ

ค. สวัสดี

๕. ข้อใดมีคาที่ประสมสระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง
ก. ใบโบก
ข. อีกา

ค. ปูนา

๖. คาพูดใดทาให้นักเรียนอยากช่วยเหลือ
ก. เอาหนังสือไปถือให้ด้วย
ข. ช่วยถือหนังสือหน่อยนะ
ค. ถือหนังสือเร็ว
238
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★
๓/ผ.๕
 ท 3/ผ.5

๗. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเหมือนกัน
ก. อา อู
ข. ดู ปู

ค. บิ ดา

๘. คาในข้อใดประสมอักษรกลางทั้งหมด
ก. กะทิ
ข. กะปิ

ค. กะลา

๙. เมื่อพบกันจะยกมือไหว้ แล้วกล่าวคาว่าอะไร
ก. สวัสดี
ข. สบายดี

ค. โชคดี

๑๐. ข้อใดคือมารยาทในการฟังขณะที่เพื่อนพูด
ก. ปรบมือตลอดเวลา
ข. พูดถามเพื่อนทุกคา

ค. มองเพื่อนที่กาลังพูด

……………………………………………………………………………………
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สื่อกิจกรรมขั้นนำ/ขั้นสรุป
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3/ผ.๑
 ทท๓/ผ.๑

★

เพลง สระอะ สระอำ
อะอำ อะอำ อะอำ
อะนัน้ มีเสียงสั้น
อำนัน้ มีเสียงยำว
หนู หนู รู้หรือเปล่ำ
อะ และ อำ เขียนไว้ขำ้ งหลัง

หนังสือคู่มือครูรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย
ภำษำไทย ชั้น ป.๑ เล่ม ๑ หน้ำ ๓๓
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★

ท 3/ผ.๒

ท ๓/ผ.๒

บทกลอน
บทกลอน “คำพูดดี”
พูดเพรำะเสนำะหู
เรำฟังดูไม่บงึ้ ตึง
ถ้ำพูดเสียงโกรธขึง้
จะดือ้ ดึงไม่ยนิ ดี
ฟังไว้นะหนูหนู
พูดเพรำะชูจิตใจดี
ใครก็อยำกผูกไมตรี
คำพูดดีนจี้ ำกใจ
โครงกำรสื่อ ๖๐ พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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★ท ท๓/ผ.๓
3 /ผ.๓

เพลงทักทำย
เมื่อเจอกัน เรำทักกัน สวัสดี
สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
้ จิตไมตรี ขอขอบคุณ
หำกมีใคร มีนำใจ
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ
เมือ่ พลำดพลัง้ ขออภัย ขอโทษที
ขอโทษค่ะ ขอโทษครับ

สื่อ e-DLTV กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
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★ ท ๓/ผ.๓
ท 3 /ผ.3

ปริศนำคำทำยสระอือ
คำชีแ้ จง

เล่นปริศนำคำทำยสระแล้วเขียนคำที่มีสระ –ื อ ในช่องคำตอบให้ถูกต้อง

๑. ใช้หยิบสิง่ ของ มีสองข้ำงนะ ตอบให้ถกู ล่ะ จะได้รำงวัล
ตอบ........................................................................
๒. ใครใครก็มี เรียกทีเ่ ฉพำะตัว เรียกแล้วรูท้ วั่ ประจำตัวทุกคน
ตอบ.........................................................................
๓. จะบอกเท่ำไร ก็ไม่เชือ่ ฟัง เอะอะตึงตัง จะทำให้ได้
ตอบ.........................................................................
๔. ใช้เป็นตำรำ ค้นคว้ำควำมรู้ ใครใครเชิดชู ดัง่ ครูของเรำ
ตอบ........................................................................
๕. เป็นสัตว์มำกขำ ไปมำเลือ้ ยคลำน มีบำ้ นใต้ดนิ หำกินทีช่ นื้
ตอบ........................................................................
๖. กระจำยเอ็ดอึง ถึงใกล้และไกล อยูก่ ันไหนๆ รูไ้ ด้ทวั่ ไป รูข้ ำ่ วใกล้ไกล
ลองทำยคำมำ
ตอบ........................................................................
(เฉลย ๑. มือ ๒. ชือ่ ๓. ดือ้ ๔. หนังสือ ๕. กิ้งกือ ๖. สือ่ )
หนังสือคู่มือครู รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทยชั้นป.๑ เล่ม ๑ สพฐ. หน้ำ ๑๘๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กล่อมลูกด้วยรัก
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรือ่ ง กล่อมลูกด้วยรัก (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอ่าน
ตัวชีว้ ัด ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและข้อความสั้น ๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/2 บอกความหมาย ของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๑/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๑/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชีว้ ัด ป.๑/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
ตัวชี้วัด ป.๑/2 ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรือ่ ง กล่อมลูกด้วยรัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระ อะ อา อิ อี กับ
พยัญชนะอักษรต่า
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระ อึ อือ อุ อู กับ
พยัญชนะอักษรต่า
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระ อะ อา อิ อี กับ
พยัญชนะอักษรสูง
การอ่านเขียนคาที่ประสมสระ อึ อือ อุ อู กับ
พยัญชนะอักษรสูง
การทาหนังสือเล่มเล็กเพลงกล่อมเด็ก
ความรักและความผูกพันในสายเลือด
มีความซื่อสัตย์และรักความเป็นไทย
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4
เรือ่ ง กล่อมลูกด้วยรัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
เจ้าเนือ้ ละมุน
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๕
จันทร์เจ้า
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔
ห่านน้อยหาแม่
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กล่อมลูกด้วยรัก
((๑๐ ชัวั่ โโมง))

แผนที่ ๒
เจ้าเนือ้ อ่อนเอย
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
ครอบครัวของฉัน
(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
จานวนเวลาเรียน
๑๐

ชัว่ โมง

ชื่อหน่วย กล่อมลูกด้วยรัก
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้

๕

แผน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน เขียนพยัญชนะอักษรต่า อักษรสูง ประสม สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ป.๑/๖
ป.๑/๒
ป.๑/๑ ป.๑/๒

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
คาที่ประสมสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรต่า อักษรสูง หนังสือเล่มเล็ก เพลงกล่อมเด็ก
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่
๓

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กล่อมลูกด้วยรัก

จานวน
แผน
5

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
เจ้าเนื้อละมุน
เจ้าเนื้ออ่อนเอย
ครอบครัวของฉัน
ห่านน้อยหาแม่
จันทร์เจ้า

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เจ้าเนื้อละมุน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนประสมคำพยัญชนะอักษรต่ำกับสระอะ สระอำ สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุและ
สระอู แบบแจกลูกและอ่ำนเป็นคำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทกล่อมเด็ก เจ้ำเนื้อละมุน
 แบบฝึกอ่ำน
 ประเมินผลก่อนเรียน
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ 0๑ – 0๓
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
ประเมินพฤตินกกำรอ่
รรมใฝ่
รู้ใฝ่เรียยนน
 แบบประเมิ
ำนและเขี
 แบบสั
กรรมนั
ประเมิงนเกตพฤติ
การอ่านเขี
ยน กเรียน
 แบบประเมิ
นผลงำนนั
ประเมินผลงานนั
กเรียกนเรียน/ใบงำน
 แบบประเมินกำรคัดลำยมือ
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
ทบทวนการอ่านพยัญชนะ
ทาใบงานที่ 01 – 02
คาที่ประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระ
ฝึกอ่านพยัญชนะอักษรต่ากับสระ และทาใบงานที่ 03





ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






อ่านบทกล่อมเด็ก เจ้าเนื้อละมุน เป็นทานองเสนาะ





แบบทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง เจ้าเนือ้ ละมุน
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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ทักษะ
1. ประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอะ สระอา สระอิ
สระอี สระอึ สระอือ สระอุและสระอูได้คล่อง
2. อ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรต่ากับสระอะ สระอา
สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุและสระอู ได้คล่อง
ทั้งแบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. รู้และเข้าใจการประสมพยัญชนะอักษรต่ากับ
สระอะ สระอา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุและ
สระอู
2. รู้และเข้าใจการอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรต่ากับ
สระอะ สระอา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุ สระอู
แบบแจกลูก และอ่านเป็นคา

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอะ สระอา
สระอิ สระอีสระอึ สระอือ สระอุและสระอู
2. การอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรต่ากับสระอะ
สระอา สระอิ สระอีสระอึ สระอือ สระอุและสระอู
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 01 เขียนพยัญชนะต้น
อักษรต่าประสมสระ -ะ -า – ิ – ี
3. ใบงานที่ 02 คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด
4. ใบงานที่ 03 เติมพยัญชนะต้น
อักษรต่าและสระให้ตรงกับภาพ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทกล่อมเด็ก เจ้าเนื้อละมุน
2. แบบฝึกอ่าน

ขั้นสอน
2. ครูอ่านนาบทกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุน นักเรียนอ่านตาม แล้วทบทวน
พยัญชนะอักษร อักษรต่า อธิบายการอ่าน เขียนคาที่ประสมพยัญชนะ
อักษรต่ากับสระอะ อา แบบแจกลูก และอ่านเป็นคาจากแบบฝึกอ่าน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 01 เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่าประสมสระ -ะ -า
– ิ – ี และใบงานที่ 02 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. ความกตัญญู

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีปีปที่ ๑
วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. นักเรียนและครูอ่าน บทกล่อมเด็ก “เจ้าเนื้อละมุน” เป็นทานองเสนาะ ๓. แบบบันทึกคะแนน
และสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายการสร้างคาที่ประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอิ อี อึ อือ อุ
และสระอู และฝึกอ่านเขียนคาบนกระดานดา
2. นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะอักษรต่ากับสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ และ
สระอู และทาใบงานที่ 03 เติมพยัญชนะต้นอักษรต่าและสระให้ตรง
กับภาพ

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เจ้ำเนือ้ อ่อนเอย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนประสมคำพยัญชนะอักษรต่ำกับสระอึ สระอือ สระอุ สระอู แบบแจกลูก
อ่ำนเป็นคำและเขียนตำมคำบอก
๒. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนพยัญชนะอักษรต่ำกับสระ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ 0๔ – 0๕
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขัน้ สอน

ขั้นนา
อ่านคาที่ประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ อือ อุ อู
ฝึกอ่านแจกลูก อ่านเป็นคา
ทาใบงานที่ 0๔
คาพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ อือ อุ อู
ทาใบงานที่ 0๕ และฝึกอ่าน





ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






ทบทวนการร้องเพลงกล่อมเด็ก เจ้าเนื้ออ่อน เจ้าเนื้อละมุน









ครูอ่านนาเพลงกล่อมเด็ก “เจ้าเนื้ออ่อน”



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง เจ้าเนือ้ อ่อนเอย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบฝึกอ่านพยัญชนะอักษรต่า กับสระ
๒. หนังสือเรียนวรรณคดีลานา

ทักษะ
1. ประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ สระอือ สระอุ
สระอู ได้คล่อง
2. อ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ สระอือ
สระอุ สระอู ได้คล่องทั้งแบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขั้นสอน
1. ใบงานที่ 04 เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่า
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูอธิบายการอ่านคาที่ประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ อือ อุ อู และสระ
โดยครูเขียนคาบนกระดาน ฝึกอ่านแจกลูกและอ่านเป็นคา นาคามาฝึก 2. ใบงานที่ 05 หาคาที่พยัญชนะต้นอักษรต่า
ความรู้
ประสมสระอึ อือ อุ อู
๑. รู้และเข้าใจการประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ แต่งประโยคปากเปล่า
๓. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านทบทวนการอ่านแจกลูกและอ่านเป็นคา
สระอือ สระอุ สระอู
2. รู้และเข้าใจอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ ๔. นักเรียนทาใบงานที่ 04 เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่าและสระแล้ว
ฝึกอ่าน
สระอือ สระอุ สระอู แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การประสมพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ สระอือ
สระอุ สระอู
2. การอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรต่ากับสระอึ
สระอือ สระอุ สระอู แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เจ้าเนือ้ อ่อนเอย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. ครูอ่านนาเพลงกล่อมเด็ก “เจ้าเนื้ออ่อน” นักเรียนอ่านตามและ
สนทนาถึงใจความสาคัญของเพลงกล่อมเด็ก
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีจิตสาธารณะ

ขั้นสรุป
๓. ตัวแทนนักเรียนอ่านคาในใบงานที่ ๐๕ และร่วมกันร้องเพลงกล่อม
เด็กเจ้าเนื้ออ่อน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เจ้าเนื้ออ่อนเอย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียน ทบทวนการอ่ออ่านคา ที่ประสมพยัญชนะอ ักษรต่า กับสระ
อึ อือ อุ อู จากแบบฝึกอ่าน
๒. นักเรียนทาใบงานที่ 05 หาคาที่พยัญชนะต้นอักษรต่าประสมสระอึ อือ
อุ อู แล้วฝึกอ่านคา

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาาปีปที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ ครอบครัวของฉัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนประสมคำพยัญชนะอักษรสูงกับสระ อะ อำ อิ อี อึ อือ อุ อู แบบแจกลูกและอ่ำนเป็นคำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนพยัญชนะอักษรสูง กับสระ
 เกมตำมหำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ 0๖ – 0๙
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน/ใบงำน
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

านคราู้ใฝ่เรียน
ประเมินจากการอ่
พฤติกรรมใฝ่
ประเมินจากการท
การอ่านเขีาใบงาน
ยน
ประเมินจากการท
ผลงานนักาใบงาน
เรียน






นาเสนอผลงานและช่วยกันสรุปความรู้





อ่านสะกดคาสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู และทาใบงานที่ 0๘
ทาใบงานที่ 0๙

อ่านสะกดคาสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับพยัญชนะอักษรสูง
ทาใบงานที่ 06 – ๐๗





เล่าเรื่องครอบครัว



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง ครอบครัวของฉัน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรือ่ ง ครอบครัวของฉัน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. การประสมพยัญชนะอักษรสูงกับสระอะ อา อิ อี ขั้นนา
1. แบบฝึกอ่านพยัญชนะอักษรสูง กับสระ
อึ อือ อุ อู
1. นักเรียนอาสาสมัครเล่าเรื่องครอบครัวของฉันให้เพื่อน ๆ ฟังว่า 2. เกมตามหา
2. การอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรสูงกับสระอะ อา ในครอบครัวอยู่กับใคร มีอาชีพอะไร เป็นต้น นักเรียนและครู
อิ อี อึ อือ อุ อู แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
ร่ ว มกั น สรุป ความส าคัญ ของครอบครั ว และความกตั ญญู ต่อ ผู้ มี ภาระงาน/ชิน้ งาน
พระคุณ
1. ใบงานที่ 06 เขียนพยัญชนะต้นอักษรสูง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสมสระ
ขั้นสอน
ความรู้
2.ใบงานที่ 07 ฝึ ก เขี ย นค าพยั ญ ชนะที่ เ ป็ น
อักษรสูงประสมสระ
1. รู้และเข้าใจการประสมพยัญชนะอักษรสูงกับ
๒. ครูให้นักเรียนเล่นเกมตามหาและทบทวนการอ่านสะกดคา
3. ใบงานที่ 08 บันทึกความสามารถการอ่าน
สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู จากแบบฝึกอ่าน และฝึกอ่านเป็นคา
4.ใบงานที่ 09 วาดภาพระบายสีเรื่อง
2. รู้และเข้าใจอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรสูงกับ
จนคล่อง
ครอบครัวของฉัน
สระอะ อา อิ อึ อือ อุ อู อี แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา ๓. นักเรียนทาใบงานที่ 06 เขียนพยัญชนะต้นอักษรสูงประสม
สระ และใบงานที่ 07 ฝึกเขียนคาพยัญชนะที่เป็นอักษรสูง
ทักษะ
ประสมสระ
1. ประสมพยัญชนะอักษรสูงกับสระ อะ อา อิ อี อึ
อือ อุ อูได้คล่อง
2. อ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรสูงกับสระ อะ อา อิ
อี อึ อือ อุ อู ได้คล่องทั้งแบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ครอบครัวของฉัน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีปีปที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
การประเมิน
ขั้นสอน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1. ครูทบทวนการอ่านสะกดคาสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู จากแบบฝึกอ่าน ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
และทดสอบความสามารถการอ่าน ใบงานที่ 0๘ บันทึกความสามารถ
3. ประเมินผลงานนักเรียน
การอ่าน
2. นักเรียนทาใบงานที่ 0๙ วาดภาพระบายสี เรื่องครอบครัวของฉัน
วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. นักเรียนร่วมกันนาเสนอผลงานบนป้ายนิเทศ
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ห่ำนน้อยหำแม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนประสมพยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ อือ อุ อู แบบแจกลูกและอ่ำนเป็นคำ
กำรคัดลำยมือและกำรเขียนตำมคำบอก
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนพยัญชนะอักษรสูงกับสระ
 นิทำนห่ำนน้อยหำแม่
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๐ – ๑๒
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
ำนและเขี
ประเมินพฤตินกกำรอ่
รรมคว�มรั
บผิยดนชอบ
 แบบประเมิ
นกำรคั
ประเมินก�รอ่
�นเขีดยลำยมื
น อ
 แบบประเมิ
นผลงำนนั
ประเมินผลง�นนั
กเรียกนเรียน/ใบงำน
 แบบประเมิ
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
อ่านพยัญชนะอักษรสูงกับสระอะ อา อิ อี
อ่านสะกดคาตรวจสอบใบงานที่ ๑๐
ทาใบงานที่ ๑๑
อ่านพยัญชนะอักษรสูงกับสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
ทาใบงานที่ ๑๒





ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






สรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่








อ่านนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง ห่านน้อยหาแม่
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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ทักษะ
1. การประสมพยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ อือ อุ อู ได้
คล่อง
2. อ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรสูงกับสระ อึ อือ อุ อู
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคาได้คล่อง
3. คัดไทยโดยวางตาแหน่งพยัญชนะสระได้ถูกต้อง
4. เขียนตามคาบอกได้ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง ห่านน้อยหาแม่
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. การประสมพยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ อือ อุ อู
ขั้นนา
๑. แบบฝึกอ่านพยัญชนะอักษรสูงกับสระ
2. การอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ อือ อุ อู ๑. ครูอ่านนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่ นักเรียนร่วมกันสรุปใจความ 2. นิทานห่านน้อยหาแม่
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
สาคัญของเรื่องและข้อคิดที่ได้จากนิทาน
3. การคัดลายมือ
ภาระงาน/ชิน้ งาน
4. การเขียนตามคาบอก
ขั้นสอน
1. ใบงานที่ 10 เขียนตามคาบอก
2. ครูทบทวนการ อ่านพยัญชนะอักษรสูงกับสระอะ อา อิ อี และ 2. ใบงานที่ 11 คัดลายมือบรรจงเต็มบรรทัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
คาอักษรสูงกับสระอึ อือ อุ อู
อธิบายการอ่าน เขียน พยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ อือ อุ อู ให้
3. ใบงานที่ 12 เติมพยัญชนะต้นอักษรสูง
นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกและอ่านเป็นคา
ความรู้
1. รู้และเข้าใจการประสมพยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ ๓. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๐ เขียนตามคาบอก
และใบงานที่ ๑๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคาอักษรสูงกับ การประเมิน
อือ อุ อู
2. รู้และเข้าใจอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรสูงกับสระอึ สระอึ อือ อุ อู
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
อือ อุ อู แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. รู้และเข้าใจการคัดลายมือ
3. ประเมินผลงานนักเรียน
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. ความซื่อสัตย์

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรือ่ ง ห่านน้อยหาแม่
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีปที
ปี ่ ๑
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
วิธกี ารประเมิน
ขั้นสอน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
1. ครูทบทวนอ่านพยัญชนะอักษรสูงกับสระอะ อา อิ อี อึ อื อ อุ ๒. สังเกตการอ่าน เขียน
อู จากแผนภูมิอ่านแบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
2. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ เติมพยัญชนะต้นอักษรสูง
แล้วฝึกอ่านคา
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๓. นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง ห่านน้อยหาแม่ ตามครู สรุปข้อคิดที่ ๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
ได้จากนิทาน การแสดงความรักที่แม่มีต่อลูก และส่วนใดที่
๓. แบบบันทึกคะแนน
นักเรียนจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ จันทร์เจ้ำ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
ทบทวนกำรอ่ำนพยัญชนะ อักษรต่ำ อักษรสูง ที่ประสมสระ อะ อำ อิ อี อึ อือ อุ อู
และกำรอ่ำนบทกล่อมเด็กจันทร์เจ้ำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
๒.๑ ขอบข่ำยเนื้อหำ
กำรจัดทำหนังสือเล่มเล็กบทกล่อมเด็ก เป็นกำรฝึกให้นักเรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร
เพื่อสร้ำงหนังสือเฉพำะเรื่องสะดวกในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๒ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทกล่อมเด็กจันทร์เจ้ำ
 ประเมินผลหลังเรียน
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๓ – ๑๕
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
ประเมินพฤตินกำรอ่
กรรมใฝ่
รู้ใฝ่เรียยนน
 แบบประเมิ
ำนและเขี
ประเมินก�รอ่
�น เขีดยลำยมื
น อ
 แบบประเมิ
นกำรคั
ประเมิงนเกตพฤติ
ผลง�นนักกรรมนั
เรียนกเรียน
 แบบสั
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






ทาแบบทดสอบหลังเรียน







เขียนพยัญชนะอักษรต่า อักษรสูงที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
อ่านพยัญชนะอักษรต่า อักษรสูงที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
ทาใบงานที่ ๑๕

อ่านบทกล่อมเด็ก จันทร์เจ้า
ทาใบงานที่ ๑๓ – ๑๔
ทาสมุดเล่มเล็กเพลงกล่อมเด็ก





อ่านบทกล่อมเด็ก จันทร์เจ้า



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง จันทร์เจ้า
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรือ่ ง จันทร์เจ้า
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ทบทวนการอ่านพยัญชนะ อักษรต่า อักษรสูง ขั้นนา
บทกล่อมเด็กจันทร์เจ้า
ที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
๑. ครูอ่านบทกล่อมเด็กจันทร์เจ้าและร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
๒. การอ่านบทกล่อมเด็กจันทร์เจ้า
เกี่ยวกับพระคุณของแม่
ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 13 เรียงคาให้เป็นประโยค
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
2. ใบงานที่ 14 คัดลายมือ
ความรู้
๒. นั กเรี ยนฝึ กอ่านบทกล่อมเด็ก จัน ทร์เจ้ าตามครู พร้ อมกับสนทนา 3. กิจกรรมใบงานที่ 15 พิจารณาอักษรไทย
ในบทร้อยกรอง
๑. รู้และเข้าใจอ่านพยัญชนะ อักษรต่า อักษรสูง ที่ ซักถามความหมายของบทร้อยกรอง และสรุปใจความสาคัญ
ประสมสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๓ เรียงคาให้เป็นประโยค และใบงานที่ ๑๔ 4.. หนังสือเล่มเล็ก
5. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. อ่านบทกล่อมเด็กจันทร์เจ้าได้
คัดลายมือ
๔. นักเรียนจับคู่กันทาหนังสือเล่มเล็กเพลงกล่อมเด็ก
ทักษะ
๑. อ่านพยัญชนะ อักษรต่า อักษรสูง ที่ประสม
สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้คล่อง
๒. อ่านบทกล่อมเด็กได้
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีปีปที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
ขั้นสรุป
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึก
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
คะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรือ่ ง จันทร์เจ้า
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ทากิจกรรมเขียนผังความคิดพยั ญชนะอักษรต่า
และพยัญชนะอักษรสูง ที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
2. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๕ พิจารณาอักษรไทย ในบทร้อยกรอง

ใบคว�มรู้ - เฉลยใบง�น
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★

ท 4/ผ.1
ท ๔/ผ.๑


แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

1. บทกล่อมเด็กมีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้ร้องเล่นตอนเย็น
ข. ใช้ร้องกล่อมเด็กให้หลับ
ค. ใช้ร้องประกอบการละเล่น
๒. “เจ้าเนื้ออ่อน” อ้อนแม่เพื่อทาสิ่งใด
ก. ต้องการให้แม่ร้องเพลงกล่อมนอน
ข. ต้องการให้แม่เล่านิทานให้ฟัง
ค. ต้องการกินนม
๓. พยัญชนะคู่ใดออกเสียงเหมือนกัน
ก. ณ – ญ
ข. ณ – ฌ

ค. ญ – ย

๔. คาว่า ชู อ่านอย่างไร
ก. ชอ– อู – ชู

ข. ชอ– อา – ชู

ค. ชอ– ออ – ชู

๕. พยัญชนะตัวใดมาก่อน ม
ก. ร

ข. ย

ค. ภ
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★

ท 4/ผ.1
ท ๔/ผ.๑

๖. ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง
ก. ลา สี่ ขา มี
ข. ชะนี ถู ขา

ค. มี ช้าง งา

๗. ภูผา ................ เพื่อน ควรเติมคาใดให้ถูกต้อง
ก. มี
ข. ชี

ค. นี

๘. ข้อใดอ่านสะกดคาได้ถูกต้อง
ก. ขอ – อา – ขู
ข. สอ – อี – สา

ค. รอ – อู – รู

๙. ข้อใดเขียนพยัญชนะประสมสระ –ะ, -า, -ิ, -ี ได้ถูกต้อง
ก. ขะ ขา ขิ ขี
ข. มะ มา มุ มู
ค. สิ สี สึ สือ
๑๐. คาว่า งา อ่านสะกดคาข้อใดถูกต้อง
ก. งอ – อู – งา
ข. งอ – อี – งา

ค. งอ – อา– งา

……………………………………………………………………………….
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★

ท 4/ผ.1

ท ๔/ผ.๑

แบบฝึกอ่าน
พยัญชนะต้นอักษรต่าประสมกับสระ
สระ
พยัญชนะ

-ะ

-า

-ิ

-ี

ค
ง
ท
น
พ
ย
ร
ล
ว

คะ
งะ
ทะ
นะ
พะ
ยะ
ระ
ละ
ว

คา
งา
ทา
นา
พา
ยา
รา
ลา
วา

คิ
งิ
ทิ
นิ
พิ
ยิ
ริ
ลิ
วิ

คี
งี
ที
นี
พี
ยี
รี
ลี
วี
277
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★

แบบฝึกอ่าน

ท 4/ผ.1

ท ๔/ผ.๑

พยัญชนะต้นอักษรต่าประสมกับสระ
พยัญชนะ

-ึ

-ือ

-ุ

-ู

ค

คึ

คือ

คุ

คู

ง

งึ

งือ

งุ

งู

ท

ทึ

ทือ

ทุ

ทู

น

นึ

นือ

นุ

นู

พ

พึ

พือ

พุ

พู

ย

ยึ

ยือ

ยุ

ยู

ร

รึ

รือ

รุ

รู

ล

ลึ

ลือ

ลุ

ลู

ว

วึ

วือ

วุ

วู

สระ
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★

ท 4/ผ.๑-01
ท ๔/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ 0๑
เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่าประสมสระ -ะ -า -ิ -ี
คาชีแ้ จง เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่าตามที่กาหนด

อักษรต่า
ค
ง
ท
น
พ
ม
ย
ร
ล
ว

สระ -ะ สระ -า สระ –ิ สระ -ี
คะ
คา
คิ
คี
งะ
งา
งิ
งี
ทะ
ทา
ทิ
ที
นะ
นา
นิ
นี
พะ
พา
พิ
พี
มะ
มา
มิ
มี
ยะ
ยา
ยิ
ยี
ระ
รา
ริ
รี
ละ
ลา
ลิ
ลี
วะ
วา
วิ
วี

ชือ่ ................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★ ท ๔/ผ.๑-๐๒
ท 4/ผ.๑–0๒

ใบงานที่ 0๒
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด คาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรต่า

คูนา

คูนา คูนา คูนา

ชาดี
ธุระ
วิชา
วิธี
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 4/ผ.๑–0๓

ท ๔/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ 0๓
เติมพยัญชนะต้นอักษรต่าและสระให้ตรงกับภาพ
คาชีแ้ จง เติมพยัญชนะต้นอักษรต่า และสระให้ตรงกับภาพที่กาหนด

ม ะ ร ะ

ื

ช ม อ
ู

ี ี
ท ว

ม ะ ล

ท ะ ล

ท า ย า
ุ

ิ

ชือ่ ................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ..........
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★

ท 4/ผ.2-04

ท ๔/ผ.๒-๐๔

ใบงานที่ 0๔
เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่าและสระ
คาชีแ้ จง เขียนพยัญชนะต้นอักษรต่าและสระที่กาหนด แล้วฝึกอ่าน

คา
รึ
ฮึ
มือ
ลือ
คุ
ยุ
คู
พู

สะกดว่า
รอ – อึ
ฮอ – อึ
มอ – อือ
ลอ – อือ
คอ – อุ
ยอ – อุ
คอ – อู
พอ – อู

อ่านว่า
รึ
ฮึ
มือ
ลือ
คุ
ยุ
คู
พู

ชือ่ .................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 4/ผ.2-05

ท ๔/ผ.๒-๐๕

ใบงานที่ 0๕
หาคาทีพ่ ยัญชนะต้นอักษรต่าประสมสระ –ึ -ือ –ุ -ู
คาชีแ้ จง หาคาทีพ่ ยัญชนะต้นอักษรต่าประสมสระ –ึ -อื -ุ -ู

-ึ

-ือ
พยัญชนะอักษรต่ากับ
สระ –ึ -ือ -ุ -ู

ข
-ุ
ข

ข
-ู
ข

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๓
★ ท ๔/ผ.๓
๔/ผ.๑

เกมตามหา
จุดประสงค์
ฝึกสังเกตและอ่านคาประกอบภาพ

อุปกรณ์
บัตรภาพ – บัตรคา

วิธเี ล่น
๑. ครูนักเรียนอ่านบทกล่อมเด็ก แบบเพลงกล่อมเด็กและอาจทาจังหวะให้
สนุกกระชับขึ้น
๒. นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกบัตรคาหรือบัตรภาพให้คนละ ๑ ใบอ่าน
บทร้อยกรองเจ้าเนื้ออ่อนเอย และ เจ้าเนื้อละมุนครูเป่านกหวีดหยุดเพลงตอนใด
ตอนหนึ่ง นักเรียนจับคู่คากับภาพ
๓. เมื่อจับคู่ได้แล้วให้นั่งลง เมื่อครบทุกภาพให้นักเรียนอ่านคาที่จับคู่ได้
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

บทร้อยกรองเจ้าเนือ้ อ่อน
เจ้าเนื้ออ่อนเอย
อ้อนแม่จะกินนม
แม่อุ้มเจ้าออกชม
กินนมแล้วนอนเปลเอย
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ท 4/ผ.๓
★ ท ๔/ผ.๓
๔/ผ.๑

บัตรภาพ เกมตามหา
นักเรียนจับคูค่ ากับภาพให้เสร็จก่อนบทร้อยกรองจะจบเมือ่ จับคูเ่ สร็จแล้วยืนขึน้ คนที่
จับคูไ่ ม่ทนั จะต้องไปอ่านบทร้อยกรองในรอบต่อไป
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★

ท 4/ผ.๓
ท ๔/ผ.๓

บัตรคา เกมตามหา

ทายา

มะลิ

ชูมือ

อีกา

ตาดี

มะระ

ทีวี

ทะลุ
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★

ท 4/ผ.๓

ท ๔/ผ.๓

แบบฝึกอ่าน
พยัญชนะต้นอักษรสูงประสมกับสระ
สระ
พยัญชนะ

ข
ฉ
ถ
ผ
ฝ
ศ
ส

-ะ

-า

-ิ

-ี

ขะ
ฉะ
ถะ
ผะ
ฝะ
ศะ
สะ

ขา
ฉา
ถา
ผา
ฝา
ศา
สา

ขิ
ฉิ
ถิ
ผิ
ฝิ
ศิ
สิ

ขี
ฉี
ถี
ผี
ฝี
ศี
สี
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★

ท ๔/ผ.๓
๔/ผ.๑
ท 4/ผ.๓


แบบฝึกอ่าน
พยัญชนะต้นอักษรสูงประสมกับสระ
สระ
พยัญชนะ

-ึ

-ือ

-ุ

-ู

ข
ฉ
ถ
ผ
ฝ
ศ
ส

ขึ
ฉึ
ถึ
ผึ
ฝึ
ศึ
สึ

ขือ
ฉือ
ถือ
ผือ
ฝือ
ศือ
สือ

ขุ
ฉุ
ถุ
ผุ
ฝุ
ศุ
สุ

ขู
ฉู
ถู
ผู
ฝู
ศู
สู
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★

ท 4/ผ.3-06
ท ๔/ผ.๓-๐๖
๔/ผ.๑


ใบงานที่ 0๖
เขียนพยัญชนะต้นอักษรสูงประสมสระ
คาชีแ้ จง เขียนพยัญชนะต้นอักษรสูงประสมสระ และฝึกอ่าน

พยัญชนะ
อักษรสูง

ข
ฉ
ฐ
ถ
ผ
ฝ
ศ
ษ
ส

สระ -ะ

สระ -า

สระ -ิ

สระ -ี

ขะ
ฉะ
ฐะ
ถะ
ผะ
ฝะ
ศะ
ษะ
สะ

ขา
ฉา
ฐา
ถา
ผา
ฝา
ศา
ษา
สา

ขิ
ฉิ
ฐิ
ถิ
ผิ
ฝิ
ศิ
ษิ
สิ

ขี
ฉี
ฐี
ถี
ผี
ฝี
ศี
ษี
สี
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★ ทท๔/ผ.๓-๐๗
4/ผ.๓-๐๗

ใบงานที่ 0๗
ฝึกเขียนคาพยัญชนะทีเ่ ป็นอักษรสูงประสมสระ -ะ -า -ิ - ี - ึ -ือ -ุ -ู
คาชีแ้ จง เขียนพยัญชนะประสมสระ และฝึกอ่าน

-ิ

-ี

-ึ

-ุ

-ู

ข

ขะ ขา ขิ

ขี

ขึ ขือ ขุ

ขู

ฉ

ฉะ ฉา ฉิ

ฉี

ฉึ ฉือ ฉุ

ฉู

ฐ

ฐะ ฐา ฐิ

ฐี

ฐึ ฐือ ฐุ

ฐู

ถ

ถะ ถา ถิ

ถี

ถึ ถือ ถุ

ถู

ผ

ผะ ผา ผิ

ผี

ผึ ผือ ผุ

ผู

ฝ

ฝะ ฝา ฝิ

ฝี

ฝึ ฝือ ฝุ

ฝู

ส

สะ สา สิ

สี

สึ สือ สุ

สู

สระ
พยัญชนะ

-ะ -า

-ือ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 4/ผ.3-0๘
ท ๔/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ 0๘
บันทึกความสามารถการอ่าน
วันที่............เดือน..............................................พ.ศ...................

คาชีแ้ จง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง และกาเครื่องหมาย
 ในช่องที่อ่านไม่ได้

ที่

คา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ฉะ
ขา
สี
ผี
หา
สิ
สะ
ฝา
ผา
หึ

บันทึกความสามารถการอ่าน
อ่านได้ถกู ต้อง อ่านไม่ถกู ต้อง

อ่านได้..............................คา อ่านผิด.............................คา .....................................ผูต้ รวจ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 4/ผ.3–0๙
ท ๔/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ 0๙
วาดภาพระบายสีเรือ่ ง ครอบครัวของฉัน
คาชีแ้ จง วาดภาพระบายสีเรื่อง ครอบครัวของฉันและเขียนคาตามตาราง

ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง ฉั น
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ .........
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4/ผ ๔
★ ทท ๔/ผ.๔

สาหรับครู
คาที่ใช้เขียนคาบอก
อีกา

ทายา

มะระ

ทะลุ

ชูมือ

ชะนี

ฝาชี

วิชา

ศาลา

มือถือ
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★

ท 4/ผ.4-10

ท ๔/ผ.๔-๑๐

ใบงานที่ ๑0
เขียนตามคาบอก
คาชีแ้ จง เขียนตามคาบอก ๑๐ คา ฟังคาบอกจากครู คาละ ๒ ครั้ง จึงลงมือเขียน
เขียนเสร็จให้วางดินสอรอฟังคาใหม่ต่อไป

ได้คะแนน.....................คะแนน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 4/ผ.4–1๑

ท ๔/ผ.๔-๑๑

ใบงานที่ ๑1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคาอักษรสูงกับสระ -ึ - อื -ุ -ู
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคาที่เป็นอักษรสูงกับสระ -ึ - อื -ุ -ู

หารือ
ถูมือ
ฝาผุ
หึหึ
มือถือ
รูหู
มุทะลุ

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 4/ผ.4–1๒
ท ๔/ผ.๔-๑๒

ใบงานที่ ๑๒
เติมพยัญชนะต้นอักษรสูง
คาชีแ้ จง เขียนเติมพยัญชนะอักษรสูงประสมคาให้ถูกต้อง

ี ้
ร ดผา

ี ้ื
ผเ สอ

้
ขา ว

ั
ถง ขยะ

่
หา น

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ .........

296
6102132L01.indd 296

7/3/18 10:46 AM

4/ผ.5-13
 ทท๔/ผ.๕-๑๓
★

ใบงานที่ ๑๓
เรียงคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง นาคามาเรียงให้เป็นประโยค

๑. ยา

มีนา ถือ

มีนา ถือ ยา
๒. วิชา มือ ชู
วิชา ชู มือ
๓. มี
สุภา ยา
สุภา มี ยา
๔. ลา ขา ดู
ลา ดู ขา
๕. ถู
ฝา ชะนี
ชะนี ถู ขา
ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ..........
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★

ท 4/ผ.5-14
ท ๔/ผ.๕-๑๔

ใบงานที่ 14
คัดลายมือ
คาชีแ้ จง อ่านตามครูแล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

เจ้าเนื้ออ่อน
เจ้าเนื้ออ่อน เอย
อ้อน แม่ จะ กิน นม
แม่ อุ้ม เจ้า ออก ชม
กิน นม แล้ว นอน เปล เอย
วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชือ่ ....................................สกุล....................................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท 4/ผ.5-15
ท ๔/ผ.๕-๑๕

ใบงานที่ ๑5
พิจารณาอักษรไทยในบทร้อยกรอง
คาชีแ้ จง อ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามครู และเขียนพยัญชนะต้นตามกลุ่มอักษร
ใน ๒ วรรคทีก่ าหนด

ไพเราะเสียงสาเนียงแม่
อักษรกลาง
อักษรต่า

พ ร น ม

อักษรสูง

ส
สื่อ รัก แท้ ไม่ รู้ สิน้

อักษรต่า
อักษรสูง

ร ท ม
ส
อ่อนโยน ทุก ยาม ยิน ดัง เพลง พิณ จาก แดน ฟ้า

ชือ่ ..................................สกุล..............................ชัน้ ...................เลขที.่ ...........
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★

ท ๔/ผ.๕
ท 4/ผ.5


แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

1. คาว่า งา อ่านสะกดคาข้อใดถูกต้อง
ก. งอ – อู – งา
ข. งอ – อี – งา

ค. งอ – อา– งา

2. พยัญชนะคู่ใดออกเสียงเหมือนกัน
ก. ณ – ญ
ข. ณ – ฌ

ค. ญ – ย

3. ข้อใดอ่านสะกดคาได้ถูกต้อง
ก. ขอ – อา – ขู
ข. สอ – อี – สา

ค. รอ – อู – รู

4. ข้อใดเขียนพยัญชนะประสมสระ –ะ, -า, -ิ, -ี ได้ถูกต้อง
ก. ขะ ขา ขิ ขี
ข. มะ มา มุ มู
ค. สิ สี สึ สือ
5. “เจ้าเนื้ออ่อน” อ้อนแม่เพื่อทาสิ่งใด
ก. ต้องการให้แม่ร้องเพลงกล่อมนอน
ข. ต้องการให้แม่เล่านิทานให้ฟัง
ค. ต้องการกินนม
6. พยัญชนะตัวใดมาก่อน ม
ก. ร
ข. ย

ค. ภ
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★


ท ๔/ผ.๕
ท 4/ผ.5

7. ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง
ก. ลา สี่ ขา มี
ข. ชะนี ถู ขา

ค. มี ช้าง งา

8. ภูผา ................ เพื่อน ควรเติมคาใดให้ถูกต้อง
ก. มี
ข. ชี

ค. นี

9. บทกล่อมเด็กมีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้ร้องเล่นตอนเย็น
ข. ใช้ร้องกล่อมเด็กให้หลับ
ค. ใช้ร้องประกอบการละเล่น
10. คาว่า ชู อ่านอย่างไร
ก. ชอ– อู – ชู

ข. ชอ– อา – ชู

ค. ชอ– ออ – ชู

……………………………………………………………………………….
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★

ท 4/ผ.1

ท ๔/ผ.๑

บทกล่อมเด็ก
เจ้ำเนือ้ ละมุน

เจ้ำเนื้อละมุน เอย
เก็บ ดอก พิกุล บำน เย็น
เก็บ มำ ร้อย กรอง
ให้ แม่ทอง ข้ำ เล่น
เนื้อเย็น แม่ คน เดียว เอย

เจ้ำเนื้ออ่อน

เจ้ำเนื้ออ่อน เอย
อ้อน แม่ จะ กิน นม
แม่ อุ้ม เจ้ำ ออก ชม
กิน นม แล้ว นอน เปล เอย

วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
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★ ท 4/ผ๔
๔/ผ.๔

นิทำน
ห่ำนน้อยหำแม่
ณ ชำยหำดแห่งหนึ่ง ลูกห่ำนเดินมำทำหน้ำละห้อย เพรำะหลงกับแม่
มองเห็ น หงส์ เ ดิ น เดี่ ย ว ก ำลั ง เพลิ น เที่ ย ว
เจ้ ำ ห่ ำ นน้ อ ยหน้ ำ ม่ อ ยหดหู่
จึ ง ลองถำมดู เห็ น แม่ ฉั น ไหม หงส์ ไ ม่ เ คยรู้ จึ ง เตื อ นเจ้ ำ หนู ใ ห้ รี บ หำแม่
ห่ำนน้อยอยำกรู้แม่อยู่ที่ไหน จึงดั้นด้ นไป เร็วไวหำแม่ พบหิ่งห้อยน้อ ย
คงรู้แน่แท้ว่ำแม่อยู่ไหน หิ่งห้อยใจดีบอกว่ำรู้ที่ แม่นี้คอยหำ อยู่ที่ชำยป่ำ
มำฉั น พำไปให้ ทั น ท่ ว งที ห่ ำ นน้ อ ยพบแม่ ดี ใ จจริ ง แท้ เ ฝ้ ำ แต่ ข อบใจ
หำกเจ้ำหิ่งห้อยไม่ช่วยนำไป ลูกอำจมีภัย หำกเจอคนพำล แม่ห่ำนสอนสั่ง
เจ้ำควรระวัง จดจำให้นำน พลัดหลงกับแม่แทบแย่ซมซำน โชคดีทันกำร
จึง รอดชี ว ำ ลู ก ห่ำ นทบทวนค ำสอนของแม่ ช่ ำ งสอนดี แ ท้ แม่เ รำเป็ น ครู
อบรมเลี้ยงดูให้ลูกได้ดี แม่ห่ำนพำลูกพันผูกกลับบ้ำน แม่ลูกชื่นบำนสำรำญ
พร้อมหน้ำ
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

306
6102132L01.indd 306

7/3/18 10:50 AM

★ ทท๔/ผ.๕
4/ผ.5

บทร้อยกรอง จันทร์เจ้ำ
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้ำ

ขอข้ำวขอแกง

ขอแหวนทองแดง

ผูกมือน้องข้ำ

ขอช้ำงขอม้ำ

ให้น้องข้ำขี่

ขอเก้ำอี้

ให้น้องข้ำนั่ง

ขอเตียงตั้ง

ให้น้องข้ำนอน

ขอละคร

ให้น้องข้ำดู

ขอยำยชู

เลี้ยงน้องข้ำเถิด

ขอยำยเกิด

เลี้ยงตัวข้ำเอง

บทเห่กล่อมฉบับหอพระสมุดวชิรญำณ
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แบบประเมินการอ่าน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่.................
ระดับคุณภาพ

ที่

ชื่อ-สกุล

อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และ คา ถูกต้อง
3
2
1

อ่านออกเสียงคล่องแคล่ว
ชัดเจน
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
ประเด็น

ระดับคุณภาพ
3

1.การออกเสียงถูกต้อง ออกเสียงอักษรหรือ
คาถูกทั้งหมด
2.ความคล่องแคล่ว
ชัดเจน

สรุป ระดั
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ

2
ออกเสียงอักษรหรือ
คาผิด 1 – 3 คา

อ่านออกเสียงไม่ติดขัด อ่านออกเสียงติดขัด
คล่องแคล่ว ชัดเจน
บ้าง 1 – 3 คา

1
ออกเสียงอักษรหรือ
คาผิด 4 คา
อ่านออกเสียงติดขัด
4 คาขึ้นไป ไม่ชัดเจน

ระดับ 3 ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 3 - 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอ่าน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ .............................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
อ่านถูกตามอักขรวิธี
น้าเสียงชัดเจนเหมาะสม
3
2
1
3
2
1

รวม
6

ลงชื่อ..................................................ผูป้ ระเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านออกเสียงคา
ระดับคุณภาพ

ประเด็น

3

2

1

1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ชัดเจน

อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ชัดบ้าง
ไม่ชัดบ้าง
อ่านเสียงดังชัดเจน
อ่านเสียงดังชัดเจน
น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง น้าเสียงเหมาะสมบ้างเป็น
ที่อ่าน
บางครั้ง

อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ไม่ชัดเลย

2. น้าเสียงชัดเจเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน

อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
น้าเสียงไม่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่านตลอดทั้งเรื่อง

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ได้
ได้
ได้

5–6
3–4
1–2

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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การวัดและประเมินการคัดลายมือ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ..................
ที่

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
3

2

1

เว้นช่องไฟ
3

2

1

ความสะอาด
ความสวยงาม
3 2 1

คะแนน
9

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลงชื่อ.............................................................
(..........................................................)
ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการคัดลายมือ
ประเด็น
1. ความถูกต้อง
2. การเว้นช่องไฟ
3. ความสะอาดและ
สวยงาม

3
เขียนถูกต้องทุกคา

ระดับคุณภาพ
2
เขียนผิด 1 – 4 คา

1
เขียนผิดตั้งแต่ 5 คาขึ้น
ไป
เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟ เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟไม่ เขียนตัวไม่ตรงเว้นช่องไฟ
ถูกต้องตามรูปแบบ
ถูกต้องตามรูปแบบ 1 – ไม่ถูกตามรูปแบบ 5 แห่ง
4 แห่ง
ขึ้นไป
สะอาดไม่มีรอยลบทุกคา สกปรก มีรอยลบหรือ
สกปรก มีรอยลบหรือ
ขีดฆ่า 1 – 2 แห่ง
ขีดฆ่าตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ได้
ได้
ได้

7–9
4–6
1–3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
การมีมารยาทในการฟัง และพูด กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ .................
ระดับคุณภาพ

ที่

ชื่อ – สกุล

การให้
การยกมือ การถามเมื่อ
เกียรติผู้พดู
การตั้งใจฟัง ตามเมือ่
ผู้พดู ให้
โดยการ
ต้องการถาม โอกาสถาม
ปรบมือ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
การไม่
พูดคุยกัน
ขณะที่ฟงั

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการมีมารยาทในการฟังและพูด
ระดับคุณภาพ
3
2
1
1. การไม่พูดคุยกัน
ไม่พูดคุยในขณะที่ฟังตลอด พูดคุย 2 ครั้งในขณะที่ฟัง พูดคุยตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
ขณะที่ฟัง
ระยะเวลาที่ฟัง
ในขณะที่ฟัง
2. การตั้งใจฟัง
มีสมาธิตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง ตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง แต่ ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ ไม่มอง
ขาดสมาธิบ้างเป็นบางครั้ง หน้าผู้พูด
3. การยกมือถามเมื่อ เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน ซักถามโดยไม่ยกมือทุกครั้ง
ต้องการถาม
ถามทุกครั้ง
ถามบางครั้ง
4. การถามเมื่อผู้พูดให้ ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส ซักถามทุกครั้งเมื่อต้องการ
โอกาสถาม
ให้ถามทุกครั้ง
ให้ถามเป็นบางครั้ง
5. การให้เกียรติผู้พูด ปรบมือทุกครั้งก่อนฟัง หรือ ปรบมือบางครั้งก่อนฟัง
ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง
โดยการปรบมือ
ขณะฟัง หรือหลังจบการฟัง หรือขณะฟัง หรือหลังจบ หรือขณะฟัง หรือหลังจบ
การฟัง
การฟัง
ประเด็น

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ได้
ได้
ได้

12 – 15
8 – 11
5–7

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้
คาชีแ้ จง 1. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
การสืบเสาะ
ค้นคว้า

การคิด
วิเคราะห์

การ
ตั้งคาถาม

การ
จดบันทึก

รวม

ระดับ

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง 3 คน)
12 – 17 คะแนน ปรับปรุง
18 – 23 คะแนน พอใช้
24 – 29 คะแนน ดี
30 – 36 คะแนน ดีมาก
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ
คาชีแ้ จง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับประเมินความรับผิดชอบของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี)
2 (พอใช้)
และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ต้องปรับปรุง

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่าเสมอ และยอมรับผลของการกระทาของตนเองทุกครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการกระตุ้น และยอมรับผลของการกระทาของตนเอง
เป็นส่วนมาก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการตักเตือน และยอมรับผลของการกระทาของตนเองบางครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคาสั่ง และยอมรับผลของการกระทาของตนเองน้อยครั้ง
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวละเอียด สดคมขํา
นางภารดี พรขจรกิจกุล
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
นายมโน ชุนดี

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จนิ ดา
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-๒-

คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตู้จินดา
๒. นางสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่าย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน
๖. นางรุ่งทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันทร
๑๒. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต์
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นางเปรมจิตต์ วงศ์วชั รานนท์
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท์
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉล้ม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
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ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินเวียง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครู โรงเรียนวัดวังปลาจืด
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้าราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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★

ท 1/ผ.3–12
ท ๑/ผ.๓-๑๒

ใบงานที่ 12
เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา
คาชีแ้ จง เขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา

ภ

ภ ภ ภ ภ ภ ภ

ฎ ฎ ฎ ฎ ฎ ฎ ฎ
ฏ ฏ ฏ ฏ ฏ ฏ ฏ
ร ร ร ร ร ร ร
ว ว ว ว ว ว ว
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๑/ผ.๕

๙๑
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★

ท ๒/ผ.๓-๐๗
๒/ผ.๑
ท 2/ผ.3-0๗


ใบงานที่ 0๗
หาคาขึ้นต้นพยัญชนะอักษรกลางและอักษรสูง
คาชีแ้ จง หาคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและอักษรสูงจากบทร้อยกรองแม่ ก กา

แม่ ก กา
แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
ไข่ๆมาสี่ห้าใบ
อีแม่กาก็มาไล่
อีแม่ไก่ไล่ตีกา
หมาใหญ่ก็ไล่เห่า
หมูในเล้าแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา
กะปูม้าปูทะเล
เต่านาและเต่าดา
อยู่ในน้ากะจระเข้
ปลาทูอยู่ทะเล
ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี

ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

อักษรกลาง

ไก่ ตะกร้า ใบ อีกา ก็ ดู
ปู กะ เต่า ดา ดี
อักษรสูง

ไข่ สี่ แสม ขี้เหร่ หมาใหญ่
เห่า สู้ หมู หมา
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
๑๔6
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