
 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                รายวิชาภาษาไทย (ท14101) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1                  ภาคเรียนท่ี 1   
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การอานและการเขียนคำท่ีประสมสระ               จำนวน 15 ช่ัวโมง 
เรื่อง  สระอะ                     จำนวน  1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางกัญรินทร จินานิกร                                         สอนวันท่ี  17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหา ใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 ตัวช้ีวัด 

   ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและขอความสั้น ๆ 

    ป.1/6 อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอ เรื่องท่ีอาน 

            ป.1/8 มีมารยาทในการอาน         

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถ 

1. รูจกัรูปสระอะ   (K)  

     2. อานและเขียนคำท่ีประสมสระอะ   (P) 

3. กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม   (A)   

 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

 สระ – ะ เม่ือประสมพยัญชนะ และมีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( -  )  

 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง  ดู  พูด  อาน  เขียน) 

2. ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห การสรุปความรู) 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานเปนกลุมแบบรวมมือรวมพลัง) 

4. ความสามารถในการแกปญหา 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี  

 



3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน  รักความเปนไทย 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ (Learning Question) (10 นาที) 

1. ใหนักเรียนรวมกันรองเพลง “สระอะ”   

 
 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห (Learning to Search) (10 นาที) 

2. ใหนักเรียนศึกษาในใบความรู เรื่อง สระอะ (หรืออาจใหเปดหนังสือหนา......) แลวรวมกันอภิปราย

ภายในกลุม เพ่ือใหเขาใจตรงกัน  

 

ข้ันท่ี 3 อภิปรายและสรางความรู (Learning to Construct) (15 นาที) 

       3.  นักเรียนใหฝกอานเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ไปทำบุญกับแม จากแบบฝกทักษะการอานและ

การเขียนคำท่ีประสมสระเปลี่ยนรูป กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม

ท่ี ๑ การอานและการเขียนคำท่ีประสมสระ -ะ เปลี่ยนรูป  โดยแบงเปนกลุม  แลวใหนักเรียนรวมกันคนหาคำ

ท่ีประสมสระอะ  จากนั้นครูนำคำท่ีนักเรียนตอบในแตละกลุม  มาเขียนบนกระดานดำ  จากนั้นรวมกันสรุปวา

คำดังกลาวถูกตองหรือไม (กลุมใดตอบไดถูกตองจะไดคะแนนคำละ 1 คะแนน ) 

           4. นักเรียนและคุณครูรวมกันสรุปเรื่องคำท่ีประสมสระอะ คือ สระ – ะ เม่ือประสมพยัญชนะ และมี

ตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( -  ) เชน     ฉัน ฝน เปนตน การอานเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องไป

ทำบุญกับแม จะชวยใหนักเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคำท่ีประสมสระ – ะ เปลี่ยนรูปไดดียิ่งข้ึน ดังนั้น 

จึงตองศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท เก่ียวกับคำท่ีประสมสระ – ะ เปลี่ยนรูป จนสามารถเขียน

ไดถูกตองตามหลักภาษาไทย 

ข้ันท่ี 4 ส่ือสารและสะทอนคิด (Learning to Communicate) (15 นาที) 

5. นักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานการคนหาคำท่ีประสมสระอะ โดยการเขียนใสการดบัตรคำพรอม
ตกแตงชิ้นงานเพ่ือนำไปติดบอรดแสดงผลงาน 

 

เพลงสระอะ 
คำสระอะ  จะมีเสียงสั้น  อยูคูเคียงกันพยัญชนะ 
จะ  ปะ  กระบะ กระทะ  ตะกละ  มะระ 

ลวนอะ  ตามมา  เรียงราย 
คำสระมีตัวสะกด  อะ  จะกระโดดเปนหันอากาศ 

เชน  กะ -น- กัน   และฉัน  นั่น  ม่ัน 
ตัว  อะ  แปรผันเปนหันอากาศ (ซ้ำ) 

 



 6. ใหนักเรียนรวมกันตอบคำถามจากกิจกรรมท่ีทำ โดยครูใชคำถามดังนี้ 
 - นักเรียนไดทำกิจกรรมอะไร 
 - นักเรียนไดเรียนรูเรื่องคำท่ีประสมสระอะ   วาอยางไรบาง 
 - นักเรียนมีขอคำถาม หรือสงสัยเรื่องใด เก่ียวกับบทเรียน 
 

ข้ันท่ี 5 ตอบแทนสังคม (Learning to Service) (10 นาที) 

 7. ใหตัวแทนกลุมออกมารับงาน  ใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคท่ีมีความหมาย โดยเลื่อกคำท่ีประสม

สระอะ จากเรื่อง ไปทำบุญกับแม  (กลุมละ 1 ประโยค) เชน “พอใชขันตักน้ำ”, “แมทำผัดผัก” พรอม

จัดรูปแบบและตกแตงใหสวยงาม นาสนใจ แลวนำผลงานมาติดในหองเรียน เพ่ือแบงปนใหเพ่ือนคนอ่ืนได

เรียนรูดวย 

 

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

     1. เพลง “สระอะ” 
     2. แบบฝกอานเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ไปทำบุญกับแม 
     3. กระดาษ A 4 

 

ประเมินผลการเรียนรู 

1. ประเมินผลงานการจัดทำปายความรู เรื่อง คำพองเสียง 

2. ประเมินการทำงานกลุมดวยแบบประเมิน 

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ .................................................................. 

(นายสุเจน  ชาญธัญกรณ) 
                                                                            ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

บันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       ลงชื่อ .................................................................. 
                       ( นางกัญรินทร    จินานิกร ) 


