
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การฟง  ดู และพูด เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การฟง  การดู  และการพูด  การฟงการดูอยางต้ังใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องที่ฟง

และดู  สามารถถายทอดโดยการพูด  เลาเรื่อง  แสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปนอยางดี 
  

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก

ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                     
 

ตัวชี้วัด    

 ท ๓.๑  ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 

 ท ๓.๑  ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอบคําถาม  สนทนาและตอบคําถามได 

๒. มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การฟง  ดู  และการพูดแสดงความคิดเห็นจากบทอานเรื่อง  เกือบไป 

๒. มารยาทในการฟง  ดู  พูด  และอาน 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนรวมกันรองเพลง ชาง 

๒. รวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชางที่เคยเห็น และที่อยูอาศัยของชาง  

๓. นักเรียนดูภาพและสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง  เกือบไป  จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด  

ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาท ี

๔. นักเรียนดูภาพและสนมนาใน  รูคํา  นําเรื่อง  จากเรื่อง  เกือบไป 

๕. ครูอานคําใน  รูจักคํา  นําเรื่อง  จากเรื่อง  เกือบไป  นักเรียนฟง  นักเรียนอานตามครู  ๑-๒  ครั้ง 

๖. นักเรียนเขียนคําจากบตัรคํา  นําเรื่อง  จากเรื่องเกือบไป 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที  

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง การฟง  ดู และพูด เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การฟง การดู และการพูด การฟงการดูอยางต้ังใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องที่ฟงและ

ดู  สามารถถายทอดโดยการพูด  เลาเรื่อง  แสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปนอยางดี 
  

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก

ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                      
 

ตัวชี้วัด    

ท ๓.๑  ป.๑/๑  ฟงคําแนะนํา  คําสั่งงายๆและปฏิบัติตาม 

ท ๓.๑  ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 

ท ๓.๑  ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอบคําถาม  สนทนาและตอบคําถามได 

๒. นักเรียนอานคําได 

๓. มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

 



สาระการเรียนรู 

๑. การฟง  ดู  และการพูดแสดงความคิดเห็นจากบทอานเรื่อง  เกือบไป 

๒. มารยาทในการฟง  ดู  พูด  และอาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 

๑.  นักเรียนดูภาพและคําใน  รูจักคํา  นําเรื่อง  จากเรื่อง เกือบไป  แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น 

๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔–๕ ชวยกันเขียนบัตรคําใน  รูจักคํา  นําเรื่อง  จากเรื่องเกือบไป  โดยครู

แจกกระดาษ  กลุมละ ๔–๕  แผน 

๓. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ัน  โดยอานบัตรคํา 

๔. แตละกลุมเย็บบัตรคําเจาะรูใสหวงเก็บไวเพื่อฝกอาน 

๕. นักเรียนฝกคัดคําใน  รูจักคํา  นําเรื่อง  จากเรื่อง  เกือบไป ลงในสมุด 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที  

๒. บัตรคํา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงชวยใหทราบวา  การอานคํา  ขอความ  มีความถูกตองหรือไม  เพื่อพัฒนาการอานให

ถูกตอง  การอานที่ถูกตอง ชวยใหการสื่อสารถูกตองชัดเจน 
  

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรู  และความคิด  เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๑.๑ ป.๑/๑  อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง  และขอความสั้นๆ 

ท ๑.๑ ป.๑/๒  บอกความหมายของคําและขอความที่อาน   
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําและบอกความหมายของคําได 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่องในบทเรียนได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง เกือบไป 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูภาพในบทอานเรื่อง เกือบไป  แลวถามวาใคร  จะไปไหน  ไปทําไม 

๒. ครูอานบทอานเรื่อง  เกือบไป  ใหนักเรียนฟงและเนนมารยาทในการฟง 

๓. นักเรียนอานออกเสียงบทอานเรื่อง  เกือบไป  ตามครู ๑–๒  ครั้ง 

๔.  แบงนักเรียนเปนสองกลุมใหญ  ฝกอานออกเสียงบทอานเรื่อง  เกือบไป  กลุมละ ๑ หนา และ

สลับกันอาน 

๕. ใหนักเรียนแบงกลุมยอย ๓–๔  คนฝกอานออกเสียงบทอานเรื่องเกือบไป 

๖. นักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญของเรื่องอาน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เลม ๒  

แบบฝกหัดที่ ๙  ขอ ๑ และ ๒ 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที  

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 

๓. ภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การฟง  ดู และพูด เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

การฟง  การดู  และการพูด การฟงการดูอยางต้ังใจ รูจักสังเกต ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องที่ฟง

และดู  สามารถถายทอดโดยการพูด  เลาเรื่อง  แสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูไดเปนอยางดี 
  

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก

ในรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                      
 

ตัวชี้วัด    

ท ๓.๑  ป.๑/๔  พูดสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค 

ท ๓.๑  ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนพูดเลาเรื่องเหตุการณที่ประทับใจได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดเลาเหตุการณ 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูและอานบทอานเรื่อง  เกือบไป  พรอมกันเปนการทบทวนเรื่องราว 

๒. นักเรียนฝกเลาเรื่อง  โดยครูต้ังคําถามนํา  ช้ีชวนใหชวยกันเลาตามเหตุการณกอนหลัง 

๓. นักเรียนวาดภาพที่ประทับใจเรื่องราวในเหตุการณ 

๔. ทําแบบฝกหัด  ทักษะ  เลม  ๒  แบบฝกหัดที่  ๙  ขอ  ๓ 
   

 สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที  

๒. แบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

-  นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  รูจักคํานําเรือ่ง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานคํา  ขอความ  ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคํา  ขอความไดถูกตองเปนการสงเสริมให

ผูอานเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี 

 การมีมารยาทในการอาน  เปนการอานที่ตองใชสถานที่อานรวมกับผูอื่น  ตองอานดวยความสงบ  ไมสง

เสียงดังรบกวนผูอื่น  และไมทําลายหนังสือ 
  

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไป  ใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด    

 ท ๑.๑  ป.๑/๑  อานออกเสียงคํา  คําคลองจองและขอความและขอความสั้นๆ 

 ท ๑.๑  ป.๑/๘  มีมารยาทในอาน 
  

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคํางายๆ  ได 

๒. นักเรียน มีมารยาทในอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

๑. การอานรูจักคํา  นําเรื่อง  และความหมายของคํา 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําใน  รูจัก  นําเรื่อง  จากเรื่อง เกือบไป  พรอมกันเพื่อทบทวนความรู 

๒. นักเรียนนําคําใน  รูจักคํา  นําเรื่อง  จากเรื่อง  เกือบไป  แตงประโยคดวยปากเปลาทีละคน  ครูชวย

เขียนประโยคของนักเรียนบนกระดานดํา 

๓. นักเรียนอานประโยคบนกระดานดํา 

๔. นักเรียนเลือกคัดประโยคบนกระดานดําลงในสมุด  ๕  ประโยค 
   

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียน ภาษาพาที  
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานเรื่อง            เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานคํา  ขอความ  ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคํา  ขอความไดถูกตองเปนการสงเสริม

ใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดเปนอยางดี 

 การมีมารยาทในการอาน  เปนการอานที่ตองใชสถานที่อานรวมกับผูอื่น  ตองอานดวยความสงบ  

ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น  และไมทําลายหนังสือ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไป  ใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด    

 ท ๑.๑  ป.๑/๖  อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน 

 ท ๑.๑  ป.๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน 
  

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานบทอานเรื่อง  เกือบไป สนทนา ซักถาม คาดคะเนเหตุการณและตอบคําถามจากเรื่องได  

๒. นักเรียนมีมารยาทในอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

๑. การอานสรางความรูเรื่อง  เกือบไป 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 
 

 กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทอานเรื่อง  เกือบไป  รวมกันสนทนา ซักถาม คาดคะเนเหตุการณและตอบคําถาม

จากเรื่อง  

๒. บทอานเรื่อง เกือบไป โดยการใหจับคูอาน  อานเปนกลุม 

๓. ครูเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย (!) บนกระดานดํา  แลวใหนักเรียนตอบคําถามวาพบที่ใดบางจากเรื่อง 

เกือบไป 

๔. นักเรียนคนหาคําที่ใชเครื่องหมายอัศเจรีย (!) และเขียนลงในสมุด 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียน ภาษาพาที  
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานพยัญชนะและสระ เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การรูจักพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ชวยใหการอานคํา  และเขียนคําไดถูกตอง   
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย 

ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกพยัญชนะและสระไดถูกตอง 

๒. นักเรียนอานเขียนพยัญชนะและสระไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- อานพยัญชนะ 
 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบัตรคําพรอมกัน 

๒. นักเรียนอานบทอานเรื่อง  เกือบไป  เพื่อทบทวน 

๓. นักเรียนฝกอานและเขียนพยัญชนะใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง เกือบไป ลงในสมุด 

๔. นักเรียนฝกอานและเขียนสระใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่อง เกือบไป 

๕. นักเรียนอานคําในบทเรียน เกาะ  เพราะ  ขอ  ของ  สอง  เพื่อ  เพื่อน  เลื้อย  เกือบ   

๖. นักเรียนนําคําที่อานในขอ ๔ แตงประโยคปากเปลา เพื่อสรุปความหมายของคํา 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- บัตรคํา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานแจกลูกประสมคํา                                    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การรูจักพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ชวยใหการอานคํา  และเขียนคําไดถูกตอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย 

ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนประสมพยัญชนะและสระเปนคําได 

๒. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานสะกดคํา  แจกลูก 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานสระ ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่องเกือบไป  เพื่อทบทวน 

๒. นักเรียนฝกอานแจกลูกสระ โ- ะ    โ –   เ-าะ   -อ  ใน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากเรื่อง เกือบไป  

๓. นักเรียนเลนเกมประสมคํา ดังน้ี นักเรียนกลุมที่ ๑ ถือบัตรพยัญชนะ ก-ฮ นักเรียน กลุมที่ ๒ ถือบัตร

สระ  โ- ะ    เ-าะ    -อ    โ –   ยืนหนาช้ันเรียนดังน้ี 
 

 กลุมท่ี ๑  

 

         

คนที่ ๑  คนที่ ๒   คนที่ ๓  คนที่ ๔ 

 กลุมท่ี ๒  

 

    

คนที่ ๑  คนที่ ๒   คนที่ ๓  คนที่ ๔ 
 

๔. ครูอานคํา “เงาะ” นักเรียนที่ถือบัตรพยัญชนะ ง ว่ิงไปหาเพื่อนคนที่ ๒ เพื่อนๆ อานสะกดคําพรอม

กัน ดังน้ี งอ-เอาะ-เงาะ, ครูอานคํา “คอ” นักเรียนที่ถือบัตรพยัญชนะ ค ว่ิงไปหาเพื่อนที่ถือบัตรสระคนที่ ๓ 

เพื่อนๆ อานสะกดคํา คอ-ออ-คอ ครูอานคําใหนักเรียนว่ิงไปประสมคําเรื่อยๆ จนครบทุกสระ  (ครูเตรียมบัตร

พยัญชนะ/บัตรสระ) 

๕. นักเรียนแตละคูอานคําพรอมแตงประโยคปากเปลา ครูเขียนประโยคบนกระดานดํา  

๖. นักเรียนเลือกเขียนคําในประโยคบนกระดานดํา คนละ ๕ ประโยคลงในสมุด 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- บัตรคํา 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

ก ข ค จ 

โ-ะ เ-าะ -อ โ- 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานแจกลูกสะกดคํา เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การรูจักพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ชวยใหการอานคํา  และเขียนคําไดถูกตอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย 

ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนประสมพยัญชนะและสระเปนคําได 

๒. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได 

๓. นักเรียนมีมารยาทในอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานแจกลูกประสมคํา สระเอือ  เออ  เออะ 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. แบงกลุมนักเรียน ๒ กลุม ผลัดกันอานบทอาน เรื่อง เกือบไป ทีละบรรทัดสลับกัน 

๒. นักเรียนรวมกันสังเกตคํา ที่ใชสระ เ- ือ  จากเรื่องที่อาน 

๓. นักเรียนฝกอานแจกลูกสะกดคํา สระ เ-อะ  เ-อ และ  เ- ือ   ในอธิบายเพิ่มเติมความรูจากเรื่อง เกือบไป 

๔. นักเรียนแตงประโยคปากเปลาจากคําวา  เรือ  เสือ  มะเขือ  เช่ือ  เจอะ  เถอะ  เยอะ  เจอ  เธอ  

เผลอ  หลังจากน้ันครูเขียนประโยคบนกระดานดํา 

๕. นักเรียนอานประโยคบนกระดานดํา 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด  ทักษะภาษา  เลมที่ ๒  แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๔ และ ๕  
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  ทักษะภาษา 

๒. แบบฝกหัด  ทักษะภาษา   
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานแจกลูก เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การรูจักพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ชวยใหการอานคํา  และเขียนคําไดถูกตอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๔.๑ ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และเลขไทย 

ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในอาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานแจกลูกประสมคํา 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานแจกลูกคํา สระ โ- ะ  โ –  เ-าะ  -อ  สระ เ-อะ  เ-อ  และ  เ- ือ ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู 

จากเรื่อง เกือบไป เพื่อทบทวนความรูเดิม   

๒. นําบัตรคํา โตะ โบ  โถ โซ  โผ  กอ  รอ  จอ  พอ  เกาะ  เจาะ  เบาะ  เพาะ เจอะ  เยอะ  เจอ  เธอ  

เสือ  เรือ  มะเขือ  ใหนักเรียนฝกอานออกเสียง 

๓. นักเรียนคัดคําที่อานไดลงในสมุด  ๑๐  คํา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด นําพยัญชนะ  และสระ  เขียนเปนคํา 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลมที่ ๒  แบบฝกหัดที่ ๙  ขอ ๖ และ ๗   
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- แบบฝกหัด ทักษะภาษา   
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตงประโยค เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การเรียนเรียงคําเปนประโยคที่ถูกตอง  ทําใหรูวาใครทําอะไร  จะชวยใหผูอานเขาใจไดอยางแจมชัด 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  

ท ๔.๑  ป.๑/๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ  
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเขียนคําได 

๒. นักเรียนเรียบเรียงคําเปนประโยคได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํา 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 

  

 



  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนการอานแจกลูกคําสระ โ- ะ  เ-าะ   เ-อะ  เ-อ  และ  เ- ือ 

๒. ครูออกเสียงอานคําใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู อานผันวรรณยุกต จากเรื่อง เกือบไป ใหนักเรียนฟง 

๓. นักเรียนฝกผันวรรณยุกตใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู  จากเรื่อง เกือบไป พรอมกัน  

๔. นักเรียนแตงประโยคจากปากเปลาจากคําวา เต้ีย เบื่อ ต๋ัว  เจอ  โต 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒ แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๘   
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- แบบฝกหัด ทักษะภาษา   
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง การคัดลายมือ        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การคัดลายมือ  เปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยในการเขียนที่ถูกตอง  ทั้งคําและขอความชวยใหเกิดความมี

ระเบียบสวยงามในงานเขียน  และสื่อความหมายไดชัดเจน 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด    

 ท ๒.๑  ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ท ๒.๑  ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 
 

 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

๒. นักเรียนมีมารยาทในเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํา 

๒. มารยาทในการอานและการเขียน 

  



  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนฝกอานแจกลูกสะกดคํา ใน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากเรื่องเกือบไป 

๒. นักเรียนฝกอาน เขียนประโยค จากเรื่อง เกือบไป 

๓. ครูอานรอยกรองในบทอานคลอง รองเลน จองตากัน จากเรื่อง เกือบไป  ใหนักเรียนฟงเปนจังหวะ 

นักเรียนอานตาม 

๔. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดในบท อานคลอง รองเลน จองตากันจากเรื่อง เกือบไป โดย

เนนทาน่ัง การวางสมุด ระยะหางจากสายตาและการจับดินสอ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เลม ๒  แบบฝกหัดที่ ๙  ขอ ๑๑ 
   

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- แบบฝกหัด ทักษะภาษา  
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  วรรณคดีและวรรณกรรม    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานอยางคิดวิเคราะหจะชวยใหเกิดแนวคิดและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 การทองบทอาขยานชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน  จําคําและขอความไดแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  

และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด    

 ท ๕.๑ ป.๑/๑  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 

           ท ๕.๑ ป.๑/๒  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขาใจและแสดงความคิดเห็นได 

๒. นักเรียนวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเห็นคุณคา 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานบทรอยกรองเรื่อง  ต้ังไข  ลม  ตม  ไข  กิน   

๒. มารยาทในการอาน 

  



  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทรอยกรอง  บทที่  ๖  เรื่อง  ต้ังไข  ลม  ตม  ไข  กิน  ตอน  ก  เอย  ก  ไก  จาก

หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด  ภาษาเพื่อชีวิต  วรรณคดีลํานํา  ตามครู  ๑–๒  ครั้ง 

๒. ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  เชน  ไขมีลักษณะอยางไร  ไขใบน้ีจะเอาไปทําอะไรไดบาง 

๓.  นักเรียนอานบทอาขยานตอน  ต้ัง  เอย  ต้ังไข  ๒-๓  ครั้ง  จนคลองทองเปนอาขยาน 

๔. ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่อง  ต้ังไข  ลม  ตม  ไข  กิน   

๕. แบงนักเรียนเปน ๒  กลุม  ทองบทอาขยาน  ต้ัง  เอย  ต้ังไข  สลับกันทองสลับกันฟงจนคลอง 

๖. ทําแบบฝกหัด  ทักษะภาษา  เลม  ๒  แบบฝกหัดที่  ๙  ขอ  ๑๑ 
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  วรรณคดีลํานํา 

๒. แบบฝกหัด  ทักษะภาษา  เลม  ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  วรรณคดีและวรรณกรรม    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานอยางคิดวิเคราะห  จะชวยใหเกิดแนวคิดและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 การทองบทอาขยานชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน  จําคําและขอความไดแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  

และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด    

 ท ๕.๑ ป.๑/๑  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 

           ท ๕.๑ ป.๑/๒  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอคําคลองจองได 

๒. นักเรียนอานบทรอยกรอง  ต้ังไข ลม  ตม  ไข  กิน  ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การทองบทรอยกรอง  ต้ังไข ลม  ตม  ไข  กิน   

๒. การบอกขอคิดจากวรรณกรรม 

 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทอาขยาน  ต้ัง  เอย  ต้ังไข  เปนการทวน 

๒. นักเรียนอาน  ชวนคิด  อาน  เขียน  เรียน  รอง  เลน  จากเรื่อง  ต้ังไข  ลม  ตม  ไข  กิน  แลวตั ้ง

คําถาม  เชน  

- ใครชอบกินไข 

- อาหารที่ทําจากไขมีอะไร  (ไขเจียว  ไขลูกเขย  ) 

๓. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของที่อยูรอบขางนักเรียน  เชน   

- ไขมีลักษณะอยางไร  (กลม  กลม) 

- อะไรบางที่มีรูปราง  กลม  กลม  อีก  (ลูกบอล  ลูกแตงโม) 

๔. นักเรียนตอคําคลองจอง  โดยครูกําหนดคําให  เชน  ให  ไข  ไก  ไข  ตม  นมวัว  หัวใจ   

๕. ใหนักเรียนสังเกตพยางคหลังของคําแรก  จะคลองจองกับพยางคแรกของคําหลัง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดตอคําคลองจอง   
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา 

๒. แบบฝกหัด  ทักษะภาษา  เลม  ๒   
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. ๒ เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เกือบไป เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  วรรณคดีและวรรณกรรม    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ 

 การอานอยางคิดวิเคราะหจะชวยใหเกิดแนวคิดและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 การทองบทอาขยานชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน  จําคําและขอความไดแมนยํา 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  

และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๕.๑ ป.๑/๑  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 

ท ๕.๑ ป.๑/๒  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขียนเรื่องได 

๒. นักเรียนอานบทรอยกรอง  ต้ังไข ลม  ตม  ไข  กิน  ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การทองบทรอยกรอง  ต้ังไข ลม  ตม  ไข  กิน   

๒. การบอกขอคิดจากวรรณกรรมเรื่อง 

๓. มารยาทในการอาน 



กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานชวนคิด  อาน  เขียน  เรียน  รอง  เลน  จากเรื่อง  ต้ังไข  ลม  ตม  ไข  กิน  ขอที่  ๔  

เลาเรื่องจากรูปเรื่อง  เด็กหญิงสายรุง  ตามคร ู

๒. แบงกลุมยอย  ๓-๔  คน  ชวยกันเลาเรื่อง  เด็กหญิงสายรุง ตอใหจบ 

๓. แตละกลุมสงตัวแทนออกมาเลาเรื่อง  เด็กหญิงสายรุง  ตามจินตนาการใหจบ 

๔. สุมนักเรียนออกมาเลาเรื่อง เด็กหญิงสายรุง ๑–๒  คน  พรอมกันสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๕. นักเรียนชวนคิด  อาน  เขียน  เรียน  รอง  เลน  จากเรื่อง  ต้ังไข  ลม  ตม  ไข  กิน  ขอ ๓  เรื่องงูตัวยาว  

แลวชวยกันแตงเรื่อง  ชางตัวใหญใหญ  ตามจินตนาการครูเขียนเรื่องที่นักเรียนแตงบนกระดาน 

๖. นักเรียนเขียนเรื่อง  ชางตัวใหญใหญ  ตามที่แตงบนกระดานดํา  ลงในสมุด   
 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา 
   

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรมรอยละ ๗๕-๘๐ 

 

  

 


