คําอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่ อให้เกิ ดความเป็ น
เอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิ จ
ธุ ร ะ การงาน และดํา รงชี วิ ต ร่ ว มกัน ในสั งคมประชาธิ ป ไตยได้อย่า งสั นติ สุ ข และเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู ้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าควรแก่ การเรี ยนรู ้ อนุ รักษ์
และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
 การอ่าน การอ่านออกเสี ยงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์
ชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้
จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนําไป ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้ถอ้ ยคําและ
รู ปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่ งรวมถึงการเขียนเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ
การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู ้สึก พูดลําดับเรื่ องราวต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่างๆ
ทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

 หลักการใช้ ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู ้และทําความ
เข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่ งได้
ถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่ องราวของสังคมในอดีต
และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้ส่งั สม
สื บทอดมาจนถึงปัจจุบนั

ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ชุดภาษาพาที
บทที่ ๔ ตามหา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
๑. นักเรี ยนอ่านแจกลูกสะกดคําได้
๒. นักเรี ยนบอกความหมายของคําได้
๓. นักเรี ยนอ่านบทอ่านได้
๔. นักเรี ยนประสมคําได้
๕. นักเรี ยนอ่านวิเคราะห์คาํ ได้
๖. นักเรี ยนบอกชื่อพยัญชนะได้
๗. บอกพยัญชนะที่เป็ นอักษรสู งและตํ่าได้
๘. อ่านและประสมคําได้
๙. นักเรี ยนอ่านและเขียนเลขไทยได้
๑๐. แทนค่าจํานวนเป็ นเลขไทยได้
๑๑. อ่านคําง่ายๆได้
๑๒. ร้องและแสดงท่าทางประกอบได้
๑๓. พูดในสิ่ งที่กาํ หนดให้ได้
๑๔. ฟังและปฏิบตั ิตามได้
๑๕. ประสมพยัญชนะและสระเป็ นคําได้
๑๖. เขียนและอ่านพยัญชนะได้
๑๗. เขียนคําง่ายๆในภาษาไทยได้

สาระการเรียนรู้

เวลา ๑๐
ช.ม

ใบโบก ใบบัว
 รู ้จกั คํา นําเรื่ อง
 การอ่าน บทอ่าน
 การอ่านวิเคราะห์คาํ
 การอ่านพยัญชนะ สระ
 การอ่านเลขไทย
 การอ่านสะกดคํา
 อ่านคล่องร้องเล่น
 ชวนพูด ชวนฟัง
 การอ่านทบทวน
 ฝึ กเขียน

๑๐
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง รู้จกั คํา นําเรื่ อง
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การเรี ยนรู ้คาํ ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ท้งั ในด้านองค์ประกอบ หลักการอ่านแจกลูก
สะกดคํา ความหมายและหลักการใช้ จึงจะสามารถนําคําไปใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านสะกดคํา
- ความสามารถในการเรี ยนรู ้ความหมายของคํา
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนอ่านแจกลูกสะกดคําได้
๓.๒ นักเรี ยนบอกความหมายของคําได้

๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๏ การสะกดคํา การแจกลูก และการอ่านเป็ นคํา
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ รู ้จกั คํา นําเรื่ อง
๏ การอ่านแจกลูกสะกดคํา
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ การทําแบบทดสอบก่ อนเรี ยน
๖.๒ การทําใบงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน บทที่ ๔ ตามหา ( ท้ายแผน ) จํานวน
๑๕ ข้อ เสร็ จแล้วครู ตรวจสอบและประกาศผลเป็ นคะแนนตามจํานวนข้อที่ทาํ ถูก โดยที่
ยังไม่ตอ้ งเฉลย
๗.๒ พานักเรี ยนอ่านและฝึ กออกเสี ยงคํา ในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ชุด ภาษาพาที หน้า ๓๔ จากนั้นให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านเองพร้อมกัน
ครู สุ่ มให้อ่านที่ละคน ๓ – ๔ คน
๗.๓ ครู ใช้บตั รภาพที่ตรงกับคํา คอ ผูก ลาน อ้อย เดิน เล่นนํ้า ลําธาร
กระดึง กระพรวน ชูบตั รภาพขึ้นให้นกั เรี ยนบอกคําที่ตรงกับภาพพร้อมกัน แล้วให้
บอกคําทีละคน

๗.๔ นักเรี ยนฝึ กอ่านแจกลูกสะกดคํา คําว่า คอ ผูก ลาน อ้อย เดิน เล่นนํ้า
ลําธาร กระดึง กระพรวน ให้นกั เรี ยนฝึ กประสม พยัญชนะและ สระ ที่ใช้ประสมคํา
เหล่านี้จนคล่อง
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑ ( ท้ายแผน ) ชุด จับคู่รูปภาพและคํา จากนั้น
นําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
๒. รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๕. แบบกรอกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน
- สังเกต
- ซักถาม
- ตรวจใบงาน
- สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- ใบงาน ชุดที่ ๑
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๑๒ – ๑๕
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๘ – ๑๑
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๗
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๘ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็น
การ
ประเมิน

ดี (๒)

เป็ นผู้นํา
และผู้
ตามที่ดี

พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม
ให้เกียรติ
เพือ่ น รู ้จกั
แสดงความ
คิดเห็นและ
เปิ ดโอกาส
ให้เพือ่ นได้
แสดงความ
คิดเห็น
กล้า
ตัดสินใจ
และ
ยอมรับการ
ตัดสินใจ
ของเพือ่ น

มีความ
สนใจใฝ่
เรียนรู้

กล้าซักถาม
กล้าพูดกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
โต้แย้งใน
สิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
กล้า
แสดงออก

พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม
ให้เกียรติ
เพือ่ น รู ้จกั
แสดงความ
คิดเห็นและ
เปิ ดโอกาส
ให้เพือ่ นได้
แสดงความ
คิดเห็นเป็ น
บางครั้ง
กล้า
ตัดสินใจ
และ
ยอมรับการ
ตัดสินใจ
ของเพือ่ น
กล้าซักถาม
กล้าพูดกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
โต้แย้งใน
สิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
กล้า
แสดงออก

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
ปรับปรุง (๐)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้เกียรติเพือ่ น ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นและไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ นได้แสดงความคิดเห็น ไม่
กล้ากล้าตัดสินใจและไม่ค่อยยอมรับการตัดสินใจของเพือ่ น

กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก

ไม่คอ่ ยรู ้จกั
แบ่งปั น
ของกิน
หรื อ
มีความ
สิ่งของและ
เสี ยสละ
ช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความ
เหมาะสม
สนใจและ
สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรม
กิจกรรม
การเรี ยน
การเรี ยน
มีทัศนคติ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ที่ดีต่อ
อย่าง
อย่าง
สนุกสนาน
ภาษาไทย
สนุกสนาน
และมี
และมี
ความสุข
ความสุข
เกือบ
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ใช้วสั ดุ
ใช้วสั ดุ
อุปกรณ์
การเรี ยนที่ อุปกรณ์
ประหยัด ราคาถูก
การเรี ยนที่
และอยู่
ราคา
และใช้
อย่างคุม้ ค่า ค่อนข้าง
อย่ าง
แพงและใช้
พอเพียง ใช้จน
หมดแล้ว อย่างคุม้ ค่า
ใช้จนหมด
ค่อยซื้อ
ใหม่
รู ้จกั
แบ่งปั น
ของกิน
หรื อ
สิ่งของและ
ช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความ
เหมาะสม

ไม่แบ่งปั นของกินหรื อสิ่งของและช่วยเหลือเพือ่ นตามความ
เหมาะสม

สนใจและตั้งใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมีความสุขเป็ นบางครั้ง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยนที่ราคาค่อนข้างแพงและใช้อย่าง
คุม้ ค่าใช้ไม่หมดแล้วซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ทเี่ กิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

แบบทดสอบก่อนเรียน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร
หน้าข้อที่ถูกต้อง
๑.

รู ปภาพนี้ตรงกับคําใดมากที่สุด

ก. ลูกช้าง
ข. กระดึง
ค. กระพรวน
..................
๒. ดอ + เออ + นอ
ควรเติมคําใดลงในช่องว่า
ก. เล่น
ข. เป็ น
ค. เดิน
๓. คําใดมีเสี ยงเหมือนกับคําว่า “ เดิน” มากที่สุด
ก. เงิน
ข. เป็ น
ค. เล่น

๔. กรุ๋ ง ................ ควรเติมใดลงในช่องว่า
ก. กรุ ง
ข. เก่า
ค. กริ๋ ง
๕. ช + -◌ัว + น การประสมนี้จะได้คาํ ใด
ก. เดิน
ข. ชวน
ค. ชัว่
๖. คําว่า “ ทัน” มีเสี ยงสระใด
ก. อะ
ข. อา
ค. อัว
๗. จากภาพ
ก. ๘
ข. ๙
ค. ๑๐

มีเงาะกี่ลูก

๘. ตัวเลข “ ๙ ” อ่านอย่างไร
ก. เจ็ด
ข. แปด
ค. เก้า
๙. ข้อใดเท่ากับ แปด
ก. ๗
ข. ๘
ค. ๙
๑๐.

ขอ - โอ

อ่านว่า

การแจกลูก ตามนี้อ่านอย่างไร
ก. ขา
ข. เขา
ค. โข
๑๑.
คํานี้แจกลูกสะกดคําได้อย่างไร
เล่น
ก. ลอ – เอะ – นอ – ไม้โท
ข. ลอ – เอ – นอ – ไม้โท
ค. ลอ – เออ – นอ – ไม้โท

๑๒. คําใดสัมผัสกับ “ โยกไป”
ก. โยกมา
ข. ไถนา
ค. เวลา
๑๓. เสี ยงอะไรดัง “โป๊ ก เป๊ ก”
ก. กระพรวน
ข. กระดึง
ค. กระทะ
๑๔.
ก. เดิน
ข. โยกไป
ค. เล่นนํ้า
๑๕.
ก. อ้อน
ข. อ้อย
ค. พืช

ภาพนี้ตรงกับคําใดมากที่สุด

ภาพนี้ตรงกับคําใดมากที่สุด

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

๑. ข
๔. ค
๗. ค
๑๐. ค
๑๓. ข

๒. ค
๕. ข
๘. ค
๑๑. ก
๑๔. ค

๓. ก
๖. ก
๙. ข
๑๒. ข
๑๕. ข

ใบงาน ชุดที่ ๑

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนจับคู่รูปภาพและคําที่ตรงกัน
ด้วยการโยงเส้น
๑.

ก. อ้อย

๒.

ข. เดิน

๓.

ค. กระดึง

๔.

ง. ห่ อ

๕.

จ. คอ

๖.

ฉ. เล่นนํ้า

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําแบบทดสอบก่ อนเรียน

การทําใบงาน ชุดที่ ๑

๒

๒

๒

๑๐

๑๕

๑๐

๓๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๓๐ – ๓๕ = ๓
๒๐ – ๒๙ = ๒
๑๐ – ๑๙ = ๑

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

๒

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รู้จกั คํา นําเรื่ อง
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง การอ่าน บทอ่าน
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การอ่านเป็ นพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน การอ่าน
ออกเสี ยงผูอ้ ่านต้องรู ้ที่มาและองค์ประกอบของคํา จึงจะทําให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านสะกดคํา
- ความสามารถในการเรี ยนรู ้ความหมายของคํา
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนอ่านบทอ่านได้
๓.๒ นักเรี ยนประสมคําได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้

๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ การอ่านข้อความ “ ตามหา”
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ นักเรี ยนดูรูปช้างและภูผา ในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๑ ชุดภาษาพาที หน้า ๓๕ ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านบทอ่านและฝึ กอ่านแบบแจกลูกสะกด
คําให้คล่อง
๗.๒ ครู เขียนสระ เ – อ , -◌าํ , - ◌ัว บนกระดานหรื อใช้บตั รคํา พานักเรี ยน
ออกเสี ยงสระเหล่านี้ จากนั้นฝึ กประสมคํากับพยัญชนะที่เรี ยนมาแล้ว
๗.๓ ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านแจกลูกสะกดคําด้วยพยัญชนะและสระในข้อ ๗.๒
ให้นกั เรี ยนฝึ กทีละคนจนคล่อง
๗.๔ ครู อธิบายสระเปลี่ยนรู ป ในบทอ่านคือ สระ เ - อ ในคําว่า “ เดิน” มี ด
เป็ นพยัญชนะต้น และ น เป็ นตัวสะกด รู ป เ-อ จะเปลี่ยนไปเป็ น ไม้ไต่คู ้ ( - ◌ิ) เรี ยกว่า
สระเปลี่ยนรู ป และมีอีกหลายคําในภาษาไทย
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๒ ( ท้ายแผน ) ชุดเขียนคําจากการแจกลูกที่กาํ หนดให้
จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๓ ( ท้ายแผน ) ชุดเติมคําที่หายไป จากนั้นนําส่ งครู
ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บัตรคํา
๒. บทอ่าน
๓. ใบงาน ชุดที่ ๒ – ๓
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- บทอ่าน
- ใบงาน ชุดที่ ๒ – ๓
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การอ่านแจกลูกสะกดคํา
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการอ่านมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี อ่านแจกลูกสะกดคําได้ถูกต้องทุกคํา
เสี ยงดังฟังชัดเจนดีมาก
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ อ่านแจกลูกสะกดคําผิด ๑ คํา
เสี ยงดังฟังชัดเจนปานกลาง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง อ่านแจกลูกสะกดคําผิด
๒ คําขึ้นไป เสี ยงอ่านไม่ค่อยราบรื่ น
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๘ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน

ดี (๒)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของเพือ่ น

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

มีความเสี ยสละ

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้าตัดสินใจ
และยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั แบ่งปั นของ
กินหรื อสิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเกือบ
ตลอดเวลา

มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขตลอดเวลา

ประหยัดและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
คุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมด
ค่อยซื้อใหม่

ปรับปรุง (๐)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
ไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ น
ได้แสดงความคิดเห็น
ไม่กล้ากล้าตัดสินใจ
และไม่ค่อยยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเป็ นบางครั้ง
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๒

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนคําที่เกิดจากการลูกสะกดคํา
ด้วยพยัญชนะและสระที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
ตัวอย่าง ก + เ - อ + น

เกิน

๑. ด + เ- อ + น

..................

๒. ห + เ - อ + น

..................

๓. ล + -า + น

..................

๔. ล + เ- + น

..................

๕. จ + -◌ัว + น

..................

๖. ช + -◌ัว + น

..................

๗. ผ + -◌ู + ก

..................

๘. บ + โ- + ก

..................

๙. ก + -◌ุ + ง

..................

๑๐. ท + -า + น

..................

ใบงาน ชุดที่ ๓

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําที่กาํ หนดให้ลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง
ใบ ที ธาร กระ กริ๋ ง
นํ้า บัว ดึง ลูก ผา
๑. ลํา ..................
๒. ...................โบก
๓. ทัน...................
๔. เล่น..................
๕. กระ..................
๖. .................ช้าง
๗. ภู ....................
๘. กรุ๋ ง ................
๙. ..............พรวน
๑๐.ใบ.................
ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๒

การทําใบงาน ชุดที่ ๓

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่ าน บทอ่ าน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง การอ่านวิเคราะห์ คาํ
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การอ่านเป็ นพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน การอ่าน
ออกเสี ยงผูอ้ ่านต้องรู ้ที่มาและองค์ประกอบของคํา จึงจะทําให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านสะกดคํา
- ความสามารถในการวิเคราะห์คาํ
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนอ่านแจกลูกสะกดคําได้
๓.๒ นักเรี ยนวิเคราะห์คาํ ที่อ่านได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้

๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ การอ่านข้อความ “ ตามหา”
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ครู เล่านิทานเรื่ อง “ เสื อกับแมว” ( ท้ายแผน ) ให้นกั เรี ยนฟัง ร่ วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน ครู สรุ ปข้อคิดและแนวทางในการปฏิบตั ิตนทีไ่ ด้จาก
นิทานเรื่ องนี้
๗.๒ ครู นาํ นักเรี ยนอ่านข้อความในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชุดภาษาพาที
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ หน้า ๓๕ – ๓๖ แล้วให้นกั เรี ยนอ่านเองพร้อมกันและอ่านทีละ
คน ครู แก้ไขแนะนําข้อผิดพลาดให้แต่ละคน
๗.๓ ครู กาํ หนดคํา ๕ คําโดยเขียนบนกระดาน ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านแจกลูกสะกด
คํา พร้อมกัน
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๔ ( ท้ายแผน ) ชุดเขียนแจกลูกสะกดคํา จากนั้น
นําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้จบั คู่กนั ผลัดกันอ่านการแจกลูก
สะกดคําที่ถูกต้องแล้ว
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๕ ( ท้ายแผน ) ชุดแยกส่ วนประกอบของคําที่
กําหนดให้ จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. นิทานเรื่ อง “ เสื อกับแมว”
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๔ – ๕
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- บทอ่าน
- ใบงาน ชุดที่ ๔ – ๕
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การอ่านแจกลูกสะกดคํา
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการอ่านมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี อ่านแจกลูกสะกดคําได้ถูกต้องทุกคํา
เสี ยงดังฟังชัดเจนดีมาก
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ อ่านแจกลูกสะกดคําผิด ๑ คํา
เสี ยงดังฟังชัดเจนปานกลาง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง อ่านแจกลูกสะกดคําผิด
๒ คําขึ้นไป เสี ยงอ่านไม่ค่อยราบรื่ น
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๘ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็น
การ
ประเมิน

เป็ นผู้นํา
และผู้
ตามที่ดี

มีความ
สนใจใฝ่
เรียนรู้

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
ดี (๒)

พอใช้ (๑)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดงความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้แสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจและยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น

พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม
ให้เกียรติ
เพือ่ น รู ้จกั
แสดงความ
คิดเห็นและ
เปิ ดโอกาส
ให้เพือ่ นได้
แสดงความ
คิดเห็นเป็ น
บางครั้ง
กล้า
ตัดสินใจ
และยอมรับ
การ
ตัดสินใจ
ของเพือ่ น

กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก

กล้าซักถาม
กล้าพูดกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
โต้แย้งใน
สิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
กล้า

ปรับปรุง
(๐)
พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม
ให้เกียรติ
เพือ่ น ไม่
กล้าแสดง
ความ
คิดเห็นและ
ไม่เปิ ด
โอกาสให้
เพือ่ นได้
แสดงความ
คิดเห็น ไม่
กล้ากล้า
ตัดสินใจ
และไม่ค่อย
ยอมรับการ
ตัดสินใจ
ของเพือ่ น
กล้าซักถาม
กล้าพูดกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
โต้แย้งใน
สิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
กล้า

แสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั
แบ่งปั น
ของกิน
หรื อสิ่งของ
มีความ
รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อสิ่งของและช่วยเหลือเพื่อนตามความเหมาะสม และ
เสี ยสละ
ช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความ
เหมาะสม
สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรม
การเรี ยน
มีทัศนคติ
ภาษาไทย
สนใจและตั้งใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมี
ที่ดีต่อ
อย่าง
ความสุขตลอดเวลา
สนุกสนาน
ภาษาไทย
และมี
ความสุข
เกือบ
ตลอดเวลา

ประหยัด
และอยู่
อย่ าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยนทีร่ าคาถูกและใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ค่อยซื้อใหม่

แสดงออก
ไม่แบ่งปั น
ของกิน
หรื อสิ่งของ
และ
ช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความ
เหมาะสม

สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรม
การเรี ยน
ภาษาไทย
อย่าง
สนุกสนาน
และมี
ความสุข
เป็ น
บางครั้ง
ใช้วสั ดุ
ใช้วสั ดุ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
การเรี ยนที่
การเรี ยนที่
ราคา
ราคา
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
แพงและใช้
แพงและใช้
อย่างคุม้ ค่า
อย่างคุม้ ค่า
ใช้ไม่
ใช้จนหมด
หมดแล้ว

ซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ทเี่ กิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ความรูส้ ําหรับครู
นิ ทานเรื่อง เสือกับแมว

นานมาแล้ว ณ ป่ าดิบแห่ งหนึ่ง มีเสื ออ้วนตุย้ นุย้ และ
เชื่องช้า จับเหยือ่ ก็ไม่ค่อยได้ วันหนึ่งมันออกจากถํ้าไปหากิน
บังเอิญพบแมวตัวหนึ่ง เดินจากภูเขาสวนทางมา เสี ยเห็น
ท่าทางของแมวคล่องแคล่วประเปรี ยวจึงคิดว่า
‘ถ้าเราปี นป่ ายไต่เขาได้เหมือนอย่างแมวก็คงดี’ เสื อจึง
อ้อนวอนแมวว่า “ท่านอาจารย์...ท่านช่วยสอนวิชาปี นป่ ายเขา
ให้ขา้ สักหน่อยได้ไหม” แมวรู ้วา่ เสื อแท้จริ งแล้วไม่ได้มีจิตใจ
อันดีงามสักเท่าไร ถ้าสอนวิชาให้จนหมดใสหมดพุงแล้ว
ต่อไปภายหน้าชีวติ ของตนจะรักษาไว้ไม่รอด จึงสัน่ หัวพูดว่า
“สอนนะ สอนได้ แต่ขา้ เกรงว่าเมื่อเรี ยนสําเร็ จแล้วเจ้าจะคิดไม่
ดีกบั ข้าน่ะสิ ” เสื อก้มหัวร้องวิงวอนต่อแมว “ท่านอาจารย์ ถ้า
ท่านยอมสอนให้ขา้ ข้าขอสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณของท่าน
เลย ต่อไปถ้าใครข่มเหงท่าน ข้าจะต้องเอาเรื่ องมันให้ถึง
ที่สุด” แมวเริ่ มใจอ่อนเมื่อเห็นท่าทางของเสื อตุย้ นุย้ ที่งุ่มง่าม

และน่าสงสาร จึงเอียงคอกล่าวกับเสื อว่า “เจ้าต้องสัญญาก่อน
ว่า เมื่อมีวชิ าแล้วจะไม่เนรคุณ ข้าจึงจะยอมสอนให้” เสื อได้
ยินดังนั้นก็ส่ายหางดีใจ นัง่ ลงแล้วกล่าวว่า “ในวันหน้า ถ้าข้า
รํ่าเรี ยนวิชาการปี นป่ ายไต่เขาและไล่จบั สัตว์ได้ จะไม่ลืม
บุญคุณของท่านอาจารย์เลย หากข้าทําอะไรเป็ นการเนรคุณ
ท่านอาจารย์ละก็ขอให้ตกเหวตายเถอะ”
ตั้งแต่น้ นั มาเสื อก็เคารพแมวเป็ นอาจารย์ แมวสอนวิชา
ให้เสื อด้วยความเต็มใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่
ช้าเสื อก็เรี ยนรู ้วชิ าปี นป่ ายไต่เขาและไล่จบั สัตว์จนเกือบหมด
สิ้ น เสื อคิดว่าตนได้เรี ยนวิชาจากแมวพอสมควรแล้ว ก็หลงดี
อกดีใจเป็ นอันมาก
วันสุ ดท้ายที่เสื อมาเรี ยนวิชาจากแมว มันคิดอยาก
ทดลองวิชาว่าจะจับแมวกินได้หรื อไม่ เสื อจ้องมองแมวจน
นํ้าลายยืด ทว่าแมวรู ้เท่าทันจิตใจของมัน จึงคิดลองใจเสื อดู
“ข้าได้สอนวิชาให้เจ้าหมดแล้ว ตอนนี้เจ้ามีวชิ าและ
ความประเปรี ยวเท่ากับข้าเลยที่เดียว” เสื อได้ยนิ ดังนั้นก็
กระหยิม่ ใจ พลางคิดว่า ‘แมวเอ๋ ย ครั้งนี้เจ้าไม่รอดแน่’ ว่า
แล้วเสื อก็คิดอุบายขึ้นแล้วกล่าวว่า “อาจารย์ ท่านเห็นตัวอะไร
ไต่อยูบ่ นต้นไม้น้ นั หรื อไม่” พอแมวหันไปดู เสื อก็อา้ ปากแยก

เขี้ยวตะปบเข้าใส่ ทนั ที ดีที่แมวระวังตัวอยูแ่ ล้ว เผ่นพรึ บขึ้น
ไปบนยอดไม้อย่างรวดเร็ ว แมวถลึงตามองดูเสื อ และพูดด้วย
ความโกรธเกรี้ ยวว่า “หน็อยแน่! เจ้าเสื ออ้วน คําสาบานของ
เจ้าที่แท้กค็ ือคําหลอกลวง ดีที่ขา้ ระวังตัวไม่ได้สอนวิชาขึ้นต้น
ไม้ให้กบั เจ้ามิฉะนั้นป่ านนี้ขา้ คงกลายเป็ นเหยือ่ ของเจ้าไปแล้ว
สิ นะ”
เสื อโกรธมาก มันพยายามกระโจนขึ้นต้นไม้หลายครั้ง
หลายหน แต่กข็ ้ ึนไม่ได้ ขบกัดลําต้นไม้ใหญ่สักเท่าไหร่ กไ็ ม่
ขาด ส่ วนแมวนั้นกระโดดจากต้นนี้ไปต้นโน้น จากต้นโน้น
มาต้นนี้ แล้วก็นงั่ ลูบหนวด ชม้ายตามองดูเสื อ เสื อโกรธจัด
แต่กจ็ นปั ญญา ได้แต่จอ้ งมองดูแมวไต่ตน้ ไม้จนลับหายไป
แมวคิดว่าเป็ นเพราะความรอบคอบของมันโดยแท้ที่ช่วย
รักษาชีวติ ไว้ เพราะหากแมวได้สอนวิชาปี นต้นไม้ให้เสื อด้วย
ป่ านนี้มนั คงถูกเสื อกินเสี ยแล้ว

ใบงาน ชุดที่ ๔

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนแจกลูกจากกสระแลพยัญชนะ
ที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้ แล้วอ่านให้เพือ่ นฟัง
ข
ฉ
ถ

ไ-

ผ
ส
ห
ค
ง

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๕

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนแยกส่ วนประกอบของคําที่
กําหนดให้ต่อไปนี้
คํา
ผูก
โป๊ ก
เป๊ ก
ตาม
ทัน
หาย
ได้
และ
เล่น
นํ้า
ลาน

พยัญชนะ

สระ

วรรณยุกต์ ตัวสะกด

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๔

การทําใบงาน ชุดที่ ๕

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่ านวิเคราะห์ คาํ
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง การอ่านพยัญชนะและสระ
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การอ่านเป็ นพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน การอ่าน
ออกเสี ยงผูอ้ ่านต้องรู ้ที่มาและองค์ประกอบของคํา จึงจะทําให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และปลูกฝังให้มีนิสยั รักการอ่าน
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านพยัญชนะ
- ความสามารถในการประสมคํา
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนอ่านชื่อพยัญชนะและสระได้

๓.๒ นักเรี ยนประสมพยัญชนะและสระเป็ นคําได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๏ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ การอ่านพยัญชนะ
๏ การอ่านสระ
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ครู ทบทวนเรื่ องพยัญชนะกลุ่มต่างๆที่เรี ยนในชัว่ โมงที่แล้ว ครู ใช้บตั ร
พยัญชนะหรื อเขียนบนกระดานดํา ซักถามนักเรี ยนให้นกั เรี ยนบอกชื่อพยัญชนะทีละคน
คนละ ๑ ตัวอักษร
๗.๒ ครู นาํ นักเรี ยนอ่านชื่อพยัญชนะในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ภาษาพาที
หน้า ๓๗ ครู อธิบายเรื่ องระดับเสี ยงของพยัญชนะเหล่านั้นว่า มีพยัญชนะ ๒ กลุ่มคือ
อักษรสู ง และอักษรตํ่า

๗.๓ ให้นกั เรี ยนดูรูปสระ โ- , ใ- , ไ- ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านสระทั้งสามนี้ แล้วครู
อธิบายให้นกั เรี ยนฟังว่า รู ป ไ- เรี ยกว่า ไม้มลาย รู ป ใ- เรี ยกว่าไม้มว้ น ทั้งสองสระนี้
ออกเสี ยง ใอ เหมือนกัน
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๖ ( ท้ายแผน ) ชุด แจกลูกสะกดคํา จากนั้นนําส่ งครู
ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๗ ( ท้ายแผน ) ชุด จับคู่คาํ ที่มีพยัญชนะอยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกัน จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บัตรตัวอักษร
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๖ – ๗
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- แผนภูมิตวั อักษร
- ใบงาน ชุดที่ ๖ – ๗
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การอ่านบอกชื่อพยัญชนะ
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการอ่านมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี บอกชื่อพยัญชนะได้ถูกทุกตัว
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ บอกชื่อพยัญชนะผิด ๑ คํา
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง บอกชื่อพยัญชนะผิด ๑ คํา
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็นการประเมิน

ดี (๒)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของเพือ่ น

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

มีความเสี ยสละ

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้าตัดสินใจ
และยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั แบ่งปั นของ
กินหรื อสิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเกือบ
ตลอดเวลา

มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขตลอดเวลา

ประหยัดและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
คุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมด
ค่อยซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ

ปรับปรุง (๐)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
ไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ น
ได้แสดงความคิดเห็น
ไม่กล้ากล้าตัดสินใจ
และไม่ค่อยยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเป็ นบางครั้ง
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่

……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรี ยนรู ้ทเี่ กิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๖

คําชี้แจง นักเรี ยนเขียนคําที่เกิดจากการแจกลูกสะกดคํา
ต่อไปนี้
ข

โขก

ฉ
ถ
โ-

ส

ก

ค
ง
พ
บ

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๗

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําที่มีพยัญชนะต้นเป็ น
พยัญชนะที่ระดับเสี ยงเดียวกับคําที่กาํ หนดให้
ตัวอย่าง
๑. โสก
๒. ไพ
๓. ไข
๔. ใคร
๕. โยก
๖. โขก
๗. ผูก
๘. คอ
๙. โป๊ ก
๑๐. หาย

เห

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

โพก
ไส
ไส
ใจ
โลก
โจก
หู ก
หอ
โลก
ลาย

เพ เฉ
โขก
ไป
ไป
ไย
โบก
โสก
ลูก
รอ
เป๊ ก
ขาย

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............
แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๖

การทําใบงาน ชุดที่ ๗

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๕ ตามหา

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การอ่ านพยัญชนะและสระ
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
ตัวเลขไทย เป็ นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นไทย เราควรปลูกฝังให้รู้จกั
นิยมความเป็ นไทย สามารถอ่านและเขียนตัวเลขไทยได้
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านคํา
- ความสามารถในการอ่านตัวเลขไทย
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนอ่านและประสมคําได้
๓.๒ นักเรี ยนอ่านตัวเลขไทยได้

๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ กล้าแสดงออกในทางที่ดี
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๏ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ การอ่านตัวเลขไทย
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ครู ทบทวนเรื่ องพยัญชนะ ด้วยการให้นกั เรี ยนนําใบงานที่ทาํ ในชัว่ โมงที่
แล้วของแต่ละคนมาร่ วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องแก้ไขข้อผิดพลาด จากนั้นให้แต่
ละคนอ่านคําในใบงานที่ ๕ ชุดแจกลูกสะกดคําพร้อมกัน
๗.๒ ทบทวนความรู ้เดิมเกี่ยวกับตัวเลขไทย จาก ๑ – ๑๐ ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
เล่นเกมโดยครู ใช้บตั รภาพสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีจาํ นวน ๑ – ๑๐ ตัว และใช้บตั รตัวเลข
ไทย ๑ – ๑๐ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่บตั รรู ปภาพและบัตรจํานวนตัวเลข กลุ่ม
ใดจับคู่ได้เสร็ จก่อน ร่ วมกันชมเชย

๗.๓ สุ่ มให้นกั เรี ยนออกมาเขียนตัวเลขไทย ๑ – ๑๐ ตามครู บอกบนกระดานดํา
ทีละ ๓ คน แก้ไขข้อผิดพลาดคนที่เขียนผิด จากนั้นใช้บตั รคํา ตัวเลข ๑ – ๑๐ ชูข้ ึนถาม
นักเรี ยน ครู กาํ ชับให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนและอ่านเลขไทยในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นคนไทย
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๘ ( ท้ายแผน ) ชุด จับคู่ตวั เลขไทยและรู ปภาพ
จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๙ ( ท้ายแผน ) ชุด จับคู่คาํ ที่เป็ นจํานวนนับและตัวเลข
จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บัตรคํา
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๘ – ๙
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- แผนภูมิตวั เลขไทย
- ใบงาน ชุดที่ ๘ – ๙
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การอ่านเลขไทย
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการอ่านเลขไทยมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี อ่านเลขไทยได้ถูกทุกตัว
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ อ่านเลขไทยผิด ๑ คํา
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง อ่านเลขไทยผิด ๒ คําขึ้นไป
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน

ดี (๒)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของเพือ่ น

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

มีความเสี ยสละ

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้าตัดสินใจ
และยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั แบ่งปั นของ
กินหรื อสิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเกือบ
ตลอดเวลา

มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขตลอดเวลา

ประหยัดและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
คุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมด
ค่อยซื้อใหม่

ปรับปรุง (๐)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
ไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ น
ได้แสดงความคิดเห็น
ไม่กล้ากล้าตัดสินใจ
และไม่ค่อยยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเป็ นบางครั้ง
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ทเี่ กิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๘

คําชี้แจง นักเรี ยนจับคู่ตวั เลขไทยและจํานวนภาพตาม
รู ปภาพต่อไปนี้ดว้ ยการโยงเส้น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๒
๖
๕
๓
๑๐
๔

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๙

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนจับคู่คาํ และเลขไทยที่กาํ หนดให้
ต่อไปนี้ดว้ ยการโยงเส้น

๑

สอง

๑๐

เก้ า

๕
๒
๙

สิ บ
ห้ า
หนึ่ง

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๘

การทําใบงาน ชุดที่ ๙

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

๒

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การอ่ านเลขไทย
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง การอ่านสะกดคํา
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การอ่านเป็ นพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน การอ่าน
ออกเสี ยงผูอ้ ่านต้องรู ้ที่มาและองค์ประกอบของคํา จึงจะทําให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และปลูกฝังให้มีนิสยั รักการอ่าน
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านแจกลูกสะกดคํา
- ความสามารถในการประสมคํา
๒. ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนประสมพยัญชนะและสระเป็ นคําได้

๓.๒ นักเรี ยนอ่านแจกลูกสะกดคําได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๏ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ การอ่านแจกลูกสะกดคํา
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ครู ใช้บตั รพยัญชนะ และสระที่เรี ยนมาแล้วชูข้ ึนให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยง
เพื่อทบทวนความรู ้ จากนั้นครู เขียนพยัญชนะ และสระ บนกระดานดําให้นกั เรี ยนฝึ กอ่าน
แจกลูกสะกดคําพร้อมกันและอ่านทีละคน
๗.๒ นักเรี ยนฝึ กอ่านแจกลูกสะกดคํา ในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชั้น ป.๑ ชุด
ภาษาพาที หน้า ๓๘ – ๓๙ โดยอ่านพร้อมกันและทีละคน
๗.๓ ครู เขียนคําบนกระดาน ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านแจกลูกสะกดคํา เหมือน
ตัวอย่างในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชุดภาษาพาที หน้า ๓๘ – ๓๙

๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๐ ( ท้ายแผน ) ชุด เขียนแจกลูกให้เป็ นคํา เสร็ จแล้ว
ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๑ ( ท้ายแผน ) ชุด เขียนคําอ่านของการสะกดคําที่
กําหนดให้ จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บัตรคํา พยัญชนะ สระ
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๐ – ๑๑
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- บัตรคํา
- ใบงาน ชุดที่ ๑๐ – ๑๑
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การอ่านแจกลูกสะกดคํา
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการอ่านแจกลูกสะกดคํามีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี อ่านได้ถูกทุกคํา
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ อ่านเลขไทยผิด ๑ คํา
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง อ่านแจกลูกผิด ๒ คําขึ้นไป
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน

ดี (๒)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของเพือ่ น

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

มีความเสี ยสละ

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้าตัดสินใจ
และยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั แบ่งปั นของ
กินหรื อสิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเกือบ
ตลอดเวลา

มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขตลอดเวลา

ประหยัดและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
คุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมด
ค่อยซื้อใหม่

ปรับปรุง (๐)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
ไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ น
ได้แสดงความคิดเห็น
ไม่กล้ากล้าตัดสินใจ
และไม่ค่อยยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเป็ นบางครั้ง
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ทเี่ กิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๑๐

คําชี้แจง นักเรี ยนเขียนคําที่เกิดจากการแจกลูกต่อไปนี้
ไก

ก

โก

พ
ป
ม
ล
ห
ผ
ส

ไ - , โ-

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๑๑

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนคําอ่านจากการแจกลูก
สะกดคําต่อไปนี้
ตัวอย่ าง

บอ - โอ

อ่านว่า

๑.

ลอ- โอ

อ่านว่า

๒.

พอ - ไอ

อ่านว่า

๓.

หอ - ไอ

อ่านว่า

๔.

วอ - ไว

อ่านว่า

๕.

ตอ - โอ

อ่านว่า

๖.

ฉอ - ไอ

อ่านว่า

โบ

๗.

รอ - ไอ

อ่านว่า

๘.

ยอ - ใอ

อ่านว่า

๙.

สอ - ใอ

อ่านว่า

๑๐.

รอ - ไอ

อ่านว่า

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๐

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๑

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การอ่ านแจกลูกสะกดคํา
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง อ่านคล่อง ร้ องเล่น
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การฝึ กอ่านคล่อง ต้องหมัน่ ฝึ กฝนอยูเ่ ป็ นประจํา เริ่ มจากการฝึ กอ่านคําที่
คล้องจองกัน อ่านแล้วจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีนิสยั รักการอ่าน
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านคําง่ายๆ
- ความสามารถในการท่องบทอาขยาน
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนอ่านคําง่ายๆได้
๓.๒ นักเรี ยนร้องเล่นและแสดงท่าทางประกอบได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ

๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ อ่านคล่อง ร้องเล่น
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทเรี ยนที่ ๔ ตามหา ครู สอบถามนักเรี ยนว่า
ใครตามหาใครบ้างในบทเรี ยนนี้ นักเรี ยนแข่งขันกันตอบ ครู อธิบายสรุ ป
๗.๒ นักเรี ยนฝึ กอ่าน “ โป๊ ก เป๊ ก” ในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชั้น ป.๑ ชุดภาษา
พาที หน้า ๔๐ โดยอ่านพร้อมกันและทีละคน ให้นกั เรี ยนท่องจําข้อความเหล่านี้ให้ได้
จากนั้นนักเรี ยนออกมายืนจับมือเป็ นวงกลมร้องและทําท่าทางประกอบบทอ่าน
๗.๓ ครู นาํ นักเรี ยนแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น จากนั้นนักเรี ยนแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ ๔ – ๕ คน คิดท่าทางประกอบบทอ่าน “ โป๊ ก เป๊ ก” จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ออกมาร้องและแสดงท่าทางทีละกลุ่ม ร่ วมกันวิจารณ์และชมเชยกลุ่มที่แสดงได้ดี
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๒ ( ท้ายแผน ) ชุด หาคํา ๑๐ คําจากรู ปภาพที่
กําหนดให้ เสร็ จแล้วครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๓ ( ท้ายแผน ) ชุด เลือกคําที่มีเสี ยงเหมือนกับคําที่
กําหนดให้ จากนั้นนําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บทร้องเล่น
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๒ – ๑๓
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- บทร้องเล่น
- ใบงาน ชุดที่ ๑๒ – ๑๓
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การร้องเล่นและแสดงท่าทาง
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการร้องเล่นและแสดงท่าทางคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ร้องและแสดงได้ดีมาก
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ร้องและแสดงได้ดีปานกลาง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ร้องและแสดงไม่ดี
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็น
การ
ประเมิน

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
ดี (๒)

พอใช้ (๑)

ปรับปรุง
(๐)
พาเพือ่ ทํา
พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม
กิจกรรม
ให้เกียรติ
ให้เกียรติ
เพือ่ น ไม่
เพือ่ น
กล้าแสดง
รู ้จกั แสดง
ความ
ความ
คิดเห็น
คิดเห็น
และไม่
และเปิ ด
เปิ ด
โอกาสให้
โอกาสให้
เพือ่ นได้
เป็ นผู้นํา พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดงความคิดเห็นและเปิ ดโอกาส
เพือ่ นได้
แสดง
และผู้
แสดง
ให้เพือ่ นได้แสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจและยอมรับการตัดสินใจของ
ความ
ความ
ตามที่ดี เพือ่ น
คิดเห็น
คิดเห็น
เป็ น
ไม่กล้า
บางครั้ง
กล้า
กล้า
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ
และไม่
และ
ค่อย
ยอมรับ
ยอมรับ
การ
การ
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ
ของเพือ่ น
ของเพือ่ น
มีความ
กล้า
กล้า
กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
สนใจใฝ่
ซักถาม
ซักถาม
กล้าแสดงออก
กล้าพูด
กล้าพูด
เรียนรู้

มีความ
เสี ยสละ

รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อสิ่งของและช่วยเหลือเพื่อนตามความเหมาะสม

มี
ทัศนคติ
สนใจและตั้งใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมี
ที่ดีต่อ
ความสุขตลอดเวลา
ภาษาไท
ย

กล้าแสดง
ความ
คิดเห็น
และ
โต้แย้งใน
สิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
กล้า
แสดงออก
ไม่คอ่ ย
รู ้จกั
แบ่งปั น
ของกิน
หรื อ
สิ่งของ
และ
ช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความ
เหมาะสม
สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรม
การเรี ยน
ภาษาไทย
อย่าง
สนุกสนา
นและมี
ความสุข
เกือบ

กล้าแสดง
ความ
คิดเห็น
และ
โต้แย้งใน
สิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
กล้า
แสดงออก
ไม่แบ่งปั น
ของกิน
หรื อ
สิ่งของ
และ
ช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความ
เหมาะสม
สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรม
การเรี ยน
ภาษาไทย
อย่าง
สนุกสนา
นและมี
ความสุข
เป็ น

ประหยัด
และอยู่ ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยนที่ราคาถูกและใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมดแล้วค่อย
ซื้อใหม่
อย่ าง
พอเพียง

ตลอดเวลา บางครั้ง
ใช้วสั ดุ
ใช้วสั ดุ
อุปกรณ์
อุปกรณ์ การเรี ยนที่
การเรี ยนที่ ราคา
ราคา
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง แพงและ
แพงและ ใช้อย่าง
ใช้อย่าง คุม้ ค่าใช้
คุม้ ค่าใช้ ไม่
จนหมด หมดแล้ว
ซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................

วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๑๒

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนดูภาพต่อไปนี้แล้วเขียนคํา ๑๐ คํา
ที่เกี่ยวข้องกับรู ปภาพ

คําจากรู ปภาพ

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๑๓

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกกา  ทับคําที่มีเสี ยงสัมผัส
กับคําที่กาํ หนดให้
ตัวอย่าง ใบโบก

=

ไถนา โยกไป

๑.

ใบบัว

=

หัวหาง โป๊ ก เป๊ ก

๒.

มีโค

=

หายไป โลเล

๓.

เวลา

=

มีค่า

หาแพ

โยกไป

=

ไถนา เวลา

๕. กรุ๋ ง กริ๋ ง

=

โป๊ กเป๊ ก วิง่ วุน่

๔.

๖.

ภูผา

=

เพือ่ นช้าง มาตาม

๗.

กระดึง

=

เสี ยงดัง ตึงตัง

๘.

หาแพ

=

แลดู

๙.

ธานี

=

ไปมา สี ดาํ

๑๐. ตัวโต

=

ใบโบก โลเล

ดูแล

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๒

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๓

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ อ่ านคล่ อง ร้ องเล่ น
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง ชวนพูด ชวนฟัง
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้
ความคิด และความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การฝึ กทักษะทางด้านภาษาต้องเริ่ มต้นจากการฟังก่อน แล้วเริ่ มฝึ กออกเสี ยง
ตาม การพูดก็เป็ นการฝึ กทักษะภาษาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การพูดที่ดีจะนําไปสู่ การ
สื่ อสารที่ดี

๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการฟังและวิเคราะห์สิ่งที่ฟัง
- ความสามารถในการพูด
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๑ / ๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื่ องที่ฟัง
และดู
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนฟังและปฏิบตั ิตามได้
๓.๒ นักเรี ยนพูดในสิ่ งที่กาํ หนดให้ได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกจากเรื่ องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็ นความรู ้และความบันเทิง
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ ชวนพูด ชวนฟัง
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการพูด
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ครู เขียนข้อความต่อไปนี้บนกระดานดํา
- คอใบโบกมีกระดึง คอใบบัวมีกระดึง
- ภูผาผูกกระดึงที่คอใบโบก ภูผาผูกกระพรวนที่คอใบบัว
- คอใบโบกมีกระดึงดังโป๊ กเป๊ ก คอใบบัวมีกระดึงดัง กรุ๋ ง กริ๋ ง
ให้นกั เรี ยนพูดข้อความเหล่านี้ตามครู จากนั้นฝึ กพูดเอง
๗.๒ ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน แข่งขันกันพูดข้อความเหล่านี้
โยส่ งตัวแทนออกมาพูดที่หน้าชั้นเรี ยน ร่ วมกันชมเชยกลุ่มที่พูดได้ดี

๗.๓ ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกมาพูดแนะนําตนเอง เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ชื่อพ่อ
ชื่อแม่ และบุคคลที่นกั เรี ยนชอบที่สุด โดยพูดที่หน้าชั้นเรี ยนทีละคน
๗.๔ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพูดบทร้องเล่น “ โป๊ ก เป๊ ก” จากบทร้องเล่น อ่านคล่อง
ร้องเล่น โดยพูดทีละกลุ่ม
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๔ ( ท้ายแผน ) ชุด วาดรู ปประกอบคําจาก “ รู ้จกั คํา
นําเรื่ อง ” คนละ ๑ คํา และระบายให้สวยงาม เสร็ จแล้วนําส่ งครู ตรวจสอบผลงาน
๗.๖ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๕ ( ท้ายแผน ) ชุด เขียนแจกลูกสะกดคํา จากนั้น
นําส่ งครู ครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. กระดาษวาดเขียน สี เมจิก
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๔ – ๑๕
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๙. วัดผลประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- แบบบันทึกการจัดอันดับ
- ใบงาน ชุดที่ ๑๔ – ๑๕
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การประดิษฐ์หน้ากาก
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการพูดมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี พูดได้ดี เสี ยงดัง ชัดเจนไม่ตะกุกตะกัก
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ พูดได้เกือบดี เสี ยงดังปานกลาง
พูดตะกุกตะกักเล็กน้อย
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง พูดได้เกือบดี เสี ยงดัง

ปานกลาง พูดตะกุกตะกักมาก
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน

ดี (๒)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของเพือ่ น

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้
มีความเสี ยสละ

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีไ่ ม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อ

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้าตัดสินใจ
และยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั แบ่งปั นของ

ปรับปรุง (๐)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
ไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ น
ได้แสดงความคิดเห็น
ไม่กล้ากล้าตัดสินใจ
และไม่ค่อยยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก
ไม่แบ่งปั นของกินหรื อ

สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม

กินหรื อสิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเกือบ
ตลอดเวลา

มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขตลอดเวลา

ประหยัดและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
คุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมด
ค่อยซื้อใหม่

สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเป็ นบางครั้ง
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )

ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๑๔

คําชี้แจง นักเรี ยนดูภาพวาดรู ปประกอบคํา ๑ คํา แล้ว
ระบายสี ให้สวยงาม
รู ปภาพประกอบคําว่ า .................................

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๑๕

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนแจกลูกสะกดคําของคํา
ต่อไปนี้แล้วอ่านแจกลูกสะกดคํา
เดิน

ตัวอย่าง

=

ดอ – เออ – นอ

๑.

เล่น

=

....................................

๒.

ตาม

=

....................................

โป๊ ก

๓.

=

....................................

๔.

ลาน

=

....................................

๕.

อ้อย

=

....................................

๖.

ดึง

=

....................................

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

๑
๒
๓
๔
๕

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๔

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๕

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ ชวนพูด ชวนฟัง
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง การอ่านทบทวน
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การอ่าน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ

๑.๑ ความคิดรวบยอด
การอ่านเป็ นพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน การอ่าน
ออกเสี ยงผูอ้ ่านต้องรู ้ที่มาและองค์ประกอบของคํา จึงจะทําให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และปลูกฝังให้มีนิสยั รักการอ่าน
๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านแจกลูกสะกดคํา
- ความสามารถในการประสมคํา
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนประสมพยัญชนะและสระเป็ นคําได้
๓.๒ นักเรี ยนอ่านแจกลูกสะกดคําได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา คําคล้องจอง และข้อความ
๏ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย

๏ ฝึ กอ่านทบทวน
๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
๗.๑ ทบทวนความรู ้ที่เรี ยนมาแล้วในชัว่ โมงก่อนด้วยการให้พูดข้อความใน
กิจกรรมชวนทํา ชวนคิด ข้อ ๑ ชวนพูด ชวนฟัง ด้วยการให้นกั เรี ยนพูดข้อความ
ในข้อ ๑.๑ – ๑.๓ พร้อมกัน ครู สุ่ มให้พูดทีละคน
๗.๒ ครู ใช้บตั รคําจาก จาก รู ้จกั คํา นําเรื่ อง ชูข้ ึนให้นกั เรี ยนอ่านพร้อมกัน
จากนั้นให้อ่านทีละคน
๗.๓ นักเรี ยนอ่านข้อความนํา เรื่ อง ตามหา พร้อมกัน จากนั้นให้อ่านทีละคน
ครู แก้ไขข้อผิดพลาดของแต่ละคน
๗.๔ นักเรี ยนฝึ กอ่านพยัญชนะ สระ และเลขไทยที่เรี ยนในบทนี้พร้อมกัน
จากนั้นฝึ กอ่านแจกลูก อ่านสะกดคํา และอ่านใน “ อธิ บายเพิ่ม เติมความรู ้”
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๖ ( ท้ายแผน ) ชุดหาคําที่เป็ นชื่ออวัยวะของช้าง
เสร็ จแล้วครู เฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๕ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๗ ( ท้ายแผน ) ชุดคัดลายมือ จากนั้นนําส่ งครู
ตรวจสอบความถูกต้อง
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บทอ่านเล่น
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๖ – ๑๗
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล

๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล

สํารวจความพร้อม
สังเกต
ซักถาม
ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- แบบบันทึกการจัดอันดับ
- ใบงาน ชุดที่ ๑๖ – ๑๗
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านความรู ้ความเข้าใจ
- การร้องและแสดงท่าทาง
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการร้องเล่นและแสดงท่าทาง มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ร้องและแสดงได้ดีมาก
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ร้องและแสดงได้ดีปานกลาง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ร้องและแสดงไม่ดี

เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน

ดี (๒)

พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของเพือ่ น

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็นและเปิ ด
โอกาสให้เพือ่ นได้
แสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้าตัดสินใจ
และยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก

ปรับปรุง (๐)
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
ไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ น
ได้แสดงความคิดเห็น
ไม่กล้ากล้าตัดสินใจ
และไม่ค่อยยอมรับการ
ตัดสินใจของเพือ่ น
กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออก

ไม่คอ่ ยรู ้จกั แบ่งปั นของ
กินหรื อสิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเกือบ
ตลอดเวลา

มีความเสี ยสละ

รู ้จกั แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม

มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขตลอดเวลา

ประหยัดและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
คุม้ ค่าใช้จนหมดแล้ว
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้จนหมด
ค่อยซื้อใหม่

ไม่แบ่งปั นของกินหรื อ
สิ่งของและช่วยเหลือ
เพือ่ นตามความ
เหมาะสม
สนใจและตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
ภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุขเป็ นบางครั้ง
ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
ที่ราคาค่อนข้างแพงและ
ใช้อย่างคุม้ ค่าใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..

( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๑๖

คําชี้แจง นักเรี ยนหาคําที่เป็ นชื่ออวัยวะของช้างจาก
ต้นไม้ขา้ งล่างนี้ เมื่อเจอแล้วให้ระบายสี คาํ นั้น

ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

ใบงาน ชุดที่ ๑๗

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนคัดลายมือพยัญชนะต่อไปนี้

ข ฉ ผสหคงทธนพภม
...................................................................
คอ ผูก ลาน อ้อย เดิน เล่นนํ้า ลําธาร
กระดึง กระพรวน โป๊ ก เป๊ ก กรุ๋ ง กริ๋ ง

.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

๑
๒
๓
๔
๕

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๖

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๗

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ การอ่ านทบทวน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๒๕ – ๓๐ = ๓
๑๘ – ๒๔ = ๒
๑๐ – ๑๗ = ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที แผนที่ ๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ ๔ ตามหา
หัวข้ อเรื่ อง ฝึ กเขียน
วันที่ .......................................

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑
ชั่วโมง
ผู้ใช้ แผน ................................

สาระที่ ๑ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ ความคิดรวบยอด
การฝึ กเขียนพยัญชนะไทย ต้องหมัน่ ฝึ กฝนอยูเ่ สมอ เริ่ มต้นด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง เพื่อปูพ้ืนฐานด้านการเขียนที่ถูกรู ปแบบ

๑.๒ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทย
- ความสามารถในการเขียนคํา
๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๑ / ๗ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓. จุดประสงค์ การเรียนรู้
๓.๑ นักเรี ยนเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง
๓.๒ นักเรี ยนเขียนคําง่ายๆได้
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๑ เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
๔.๒ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
๔.๓ มีความเสี ยสละ
๔.๔ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย
๔.๕ ประหยัดและอยูอ่ ย่างพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๏ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย
๏ เขียนพยัญชนะ และคํา
๖. ชิน้ งาน / หลักฐานร่ องรอยแสดงความรู้
๖.๑ แบบบันทึกการเขียน
๖.๒ การทําใบงาน
๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๗.๑ ครู เขียนตัวพยัญชนะที่เรี ยนมาแล้วบนกระดานดําทีละตัวให้นกั เรี ยนบอก
ชื่อพยัญชนะที่ครู เขียนเหล่านั้น จากนั้นใช้บตั รพยัญชนะถามทีละคน
๗.๒ แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน แข่งขันกันเขียนตามคําบอก
โดยครู แบ่งหน้ากระดานออกเป็ นช่องตามจํานวนกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน
ออกมาเขียนพยัญชนะตามครู บอกทีละคน เขียนประมาณ ๑๐ ตัว รวมคะแนนกลุ่มที่เขียน
ได้ถูกมากที่สุด ร่ วมกันชมเชย
๗.๓ ครู อ่านําใน “ รู ้จกั คํา นําเรื่ อง” ในบทที่ ๔ ทีละคําถามนักเรี ยนว่าคําเหล่านี้
แต่ละตัวมีพยัญชนะใดบ้าง จากนั้นให้นกั เรี ยนอ่านคําเหล่านั้นทีละกลุ่ม
๗.๔ นักเรี ยนทําใบงานที่ ๑๘ ( ท้ายแผน ) ชุดเขียนคําให้ตรงกับภาพ เสร็ จแล้ว
ครู ตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๕ นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน บทที่ ๔ ตามหา ( ท้ายแผน ) จํานวน
๑๕ ข้อ เสร็ จแล้วครู ตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งผลคะแนนที่ได้ให้นกั เรี ยนทราบ นําผล
ไปเปรี ยบเทียบกับการทําแบบทดสอบก่ อนเรี ยน
๘. สื่ อ / แหล่งการเรียนรู้
๑. บัตรพยัญชนะ
๒.รู ปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๘
๔. แบบทดสอบหลังเรี ยน
๕. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล
๖. แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
๙. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน
• ด้านความรู ้ความเข้าใจ

วิธีการวัดและประเมินผล
- สํารวจความพร้อม

เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผล
- แบบบันทึกการเขียน

- การบอกชื่อพยัญชนะ
- การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
- การทําแบบทดสอบ
• ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- สังเกต
- ซักถาม
- ตรวจใบงาน

- ใบงาน ชุดที่ ๑๘
- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

- สังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านทักษะกระบวนการคิด
การร่ วมสนทนา

- ประเมินการร่ วมสนทนา

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐. เกณฑ์ ในการวัดผลและประเมินผล
๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๑๒
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๙ ขึ้นไป
๒) เกณฑ์การประเมินการทําใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี
ทําได้ถูก
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน ๕ – ๗
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรื อได้คะแนน ๕ ขึ้นไป
๓) เกณฑ์การประเมินการบอกชื่อพยัญชนะ มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี บอกชื่อได้ถูกทุกตัว

ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ บอกชื่อผิด ๑ ตัว
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุ ง บอกชื่อผิดตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป
เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

การประเมิน ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการ
ประเมิน

เป็ นผู้นําและ
ผู้ตามที่ดี

ดี (๒)
พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น
รู ้จกั แสดง
ความคิดเห็น
และเปิ ดโอกาส
ให้เพือ่ นได้
แสดงความ
คิดเห็น กล้า
ตัดสินใจและ

เกณฑ์ การให้ ระดับคะแนน
ปรับปรุง (๐)

พอใช้ (๑)
พาเพือ่ ทํา
กิจกรรม ให้
เกียรติเพือ่ น
รู ้จกั แสดง
พาเพือ่ ทํากิจกรรม ให้เกียรติเพือ่ น ไม่กล้าแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นและไม่เปิ ดโอกาสให้เพือ่ นได้แสดงความคิดเห็น ไม่
และเปิ ดโอกาส
กล้ากล้าตัดสินใจและไม่ค่อยยอมรับการตัดสินใจของเพือ่ น
ให้เพือ่ นได้
แสดงความ
คิดเห็นเป็ น
บางครั้ง กล้า

ยอมรับการ
ตัดสินใจของ
เพือ่ น
กล้าซักถาม
กล้าพูดกล้า
แสดงความ
มีความสนใจ
คิดเห็นและ
ใฝ่ เรียนรู้
โต้แย้งในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก
รู ้จกั แบ่งปั น
ของกินหรื อ
มีความ
สิ่งของและ
ช่วยเหลือเพือ่ น
เสี ยสละ
ตามความ
เหมาะสม
สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการ
มีทัศนคติที่ดี เรี ยนภาษาไทย
ต่ อภาษาไทย อย่าง
สนุกสนาน
และมีความสุข
ตลอดเวลา
ใช้วสั ดุอุปกรณ์
ประหยัดและ
การเรี ยนที่
อยู่อย่าง
ราคาถูกและใช้
พอเพียง
อย่างคุม้ ค่าใช้

ตัดสินใจและ
ยอมรับการ
ตัดสินใจของ
เพือ่ น
กล้าซักถาม
กล้าพูดกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก
ไม่คอ่ ยรู ้จกั
แบ่งปั นของกิน
หรื อสิ่งของ
และช่วยเหลือ
เพือ่ นตาม
ความเหมาะสม
สนใจและ
ตั้งใจร่ วม
กิจกรรมการ
เรี ยนภาษาไทย
อย่าง
สนุกสนาน
และมีความสุข
เกือบ
ตลอดเวลา
ใช้วสั ดุอุปกรณ์
การเรี ยนที่
ราคาค่อนข้าง
แพงและใช้

กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก

ไม่แบ่งปั นของกินหรื อสิ่งของและช่วยเหลือเพือ่ นตามความ
เหมาะสม

สนใจและตั้งใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนภาษาไทยอย่าง
สนุกสนานและมีความสุขเป็ นบางครั้ง

ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยนที่ราคาค่อนข้างแพงและใช้อย่าง
คุม้ ค่าใช้ไม่หมดแล้วซื้อใหม่

จนหมดแล้ว
ค่อยซื้อใหม่

อย่างคุม้ ค่าใช้
จนหมด

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
๑๑. บันทึกข้ อเสนอแนะของผู้บริหารหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ทเี่ กิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..
( ............................................... )
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

ใบงาน ชุดที่ ๑๘

คําชี้แจง นักเรี ยนเขียนคําให้ตรงกับภาพต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ชื่ อ..............................................................เลขที่ ..................... ชั้น...............

แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร
หน้าข้อที่ถูกต้อง
๑.

รู ปภาพนี้ตรงกับคําใดมากที่สุด

ก. ลูกช้าง
ข. กระดึง
ค. กระพรวน
..................
๒. ดอ + เออ + นอ
ควรเติมคําใดลงในช่องว่า
ก. เล่น
ข. เป็ น
ค. เดิน
๓. คําใดมีเสี ยงเหมือนกับคําว่า “ เดิน” มากที่สุด
ก. เงิน

ข. เป็ น
ค. เล่น
๔. กรุ๋ ง ................ ควรเติมใดลงในช่องว่า
ก. กรุ ง
ข. เก่า
ค. กริ๋ ง
๕. ช + -◌ัว + น การประสมนี้จะได้คาํ ใด
ก. เดิน
ข. ชวน
ค. ชัว่
๖. คําว่า “ ทัน” มีเสี ยงสระใด
ก. อะ
ข. อา
ค. อัว
๗. จากภาพ
ก. ๘
ข. ๙

มีเงาะกี่ลูก

ค. ๑๐
๘. ตัวเลข “ ๙ ” อ่านอย่างไร
ก. เจ็ด
ข. แปด
ค. เก้า
๙. ข้อใดเท่ากับ แปด
ก. ๗
ข. ๘
ค. ๙
๑๐.

ขอ - โอ

อ่านว่า

การแจกลูก ตามนี้อ่านอย่างไร
ก. ขา
ข. เขา
ค. โข
๑๑.
คํานี้แจกลูกสะกดคําได้อย่างไร
เล่น
ก. ลอ – เอะ – นอ – ไม้โท

ข. ลอ – เอ – นอ – ไม้โท
ค. ลอ – เออ – นอ – ไม้โท
๑๒. คําใดสัมผัสกับ “ โยกไป”
ก. โยกมา
ข. ไถนา
ค. เวลา
๑๓. เสี ยงอะไรดัง “โป๊ ก เป๊ ก”
ก. กระพรวน
ข. กระดึง
ค. กระทะ
๑๔.
ก. เดิน
ข. โยกไป
ค. เล่นนํ้า
๑๕.
ก. อ้อน

ภาพนี้ตรงกับคําใดมากที่สุด

ภาพนี้ตรงกับคําใดมากที่สุด

ข. อ้อย
ค. พืช
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

๑. ข
๔. ค
๗. ค
๑๐. ค
๑๓. ข

๒. ค
๕. ข
๘. ค
๑๑. ก
๑๔. ค

๓. ก
๖. ก
๙. ข
๑๒. ข
๑๕. ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ประหยัดและอยู่อย่ างพอเพียง

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะ ฯ

การทําใบงาน ชุดที่ ๑๘

การทําแบบทดสอบหลังเรียน

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๕

๓๕

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

๒

รวม

มีความเสี ยสละ

๒

มีความสนใจใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ – สกุล
เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เลข
ที่

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ชุดภาษาพาที บทที่ ๔ ตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การฝึ กเขียน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านผลงาน

ความหมายระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดี
เกณฑ์ระดับคะแนน
พอใช้
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ได้ คะแนน ๑ ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

๓๐ – ๓๕ = ๓
๒๐ – ๓๔ = ๒
๑๐ – ๑๙ = ๑

