


	 การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาบุคคลและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมี

คุณภาพ	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นนโยบายหลักของประเทศ	กระทรวงศึกษาธิการ

จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น

พี่เลี้ยงโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงขึ้น		วัตถุประสงค์หลักคือการให้สถาบันอุดมศึกษา

ร่วมพัฒนาสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียน

 

	 ปีการศึกษา	2562	คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดำาเนินการ

โครงการดังกล่าวโดยพัฒนาจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้าง

สมรรถนะด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้	เพราะสื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการจัดการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถขยายผลองค์ความรู้

และการใช้งาน	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดการ

เรียนรู้ฉบับมาตรฐานเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย		เพราะชุดการเรียนรู้คือสื่อ

และวิธีการต่าง	ๆ	ที่ครูสามารถนำามาจัดระบบเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ให้มีลักษณะที่สอดคล้อง

กับบริบทและพัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา	 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมได้กำาหนดกรอบของชุดการเรียนรู้ไว้	3	ประการ	คือ	ความสนุกของผู้เรียนเพื่อให้เกิด 

แรงจูงใจในการเรียน	การฝึกเพื่อให้เกิดทักษะความชำานาญ	และการวางแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ		ดังนั้น	องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ในครั้งนี้จึงประกอบด้วย

นิทานภาพยกระดับสามมิติ	(pop	up)และเคลื่อนไหว	เพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียน	รวมทั้ง 

แบบฝึกเสริมทักษะ	และแผนการจัดการเรียนรู้	

คำ�นำ�

1ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ก



	 ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยสำาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ฉบับนี้		มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนประเด็นเนื้อหา

เกี่ยวกับสระพื้นฐาน	3	สระ	โดยส่วนประกอบของชุดการเรียนรู้ที่เป็นสื่อประกอบด้วย	

	 1.	อีก�ร่�เริง	:	การพัฒนาการอ่านและเขียนคำาประสมสระอา	

	 2.	ผีน้อยน่�รัก	:	การพัฒนาการอ่านและเขียนคำาประสมสระอี

	 3.	ปูน้อยหนีบมือ	:	การพัฒนาการอ่านและเขียนคำาประสมสระอู

	 คณะผู้ดำาเนินการโครงการได้นำาชุดการเรียนรู้ดังกล่าวไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนมีการปรับปรุงหลายครั้งจนได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานคือ	E1/E2	=	80/80	(82.75/81.75)	หลังจากนั้นได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้ครูที่มาจากจังหวัดนครปฐม	สุพรรณบุรี	กาญจนบุรี	และราชบุรี	 เพื่อให้ครูนำาไปใช้จริง 

ในชั้นเรียนผลจากการทดลองใช้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย	เรื่องการอ่าน

และเขียนคำาประสมสระอาสระอีและสระอู	หลังการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ดังกล่าวสูงกว่า

ก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ	80	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 ขอบคุณพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาครูและชุดการเรียนรู ้

ฉบับนี้	 โดยเฉพาะสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรีประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เจษฎา		บุญมาโฮม

2563

2 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข



เจษฎา		บุญมาโฮม

2563

คำ�นำ�

ชุดก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�ไทยเพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นและก�รเขียน

สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1

1.	อีก�ร่�เริง:	ก�รพัฒน�ก�รอ่�นและเขียนคำ�ประสมสระอ�	

2.	ผีน้อยน่�รัก:	ก�รพัฒน�ก�รอ่�นและเขียนคำ�ประสมสระอี

3.	ปูน้อยหนีบมือ:	ก�รพัฒน�ก�รอ่�นและเขียนคำ�ประสมสระอู

ภ�คผนวก

ภ�พกิจกรรม

คณะผู้จัดทำ�
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3ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค



ชุดก�รเรียนรู้

คว�มหม�ยของชุดก�รเรียนรู้

	 ชุดการเรียนรู้	คือ	การวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อต่าง	ๆ 	โดยมีสื่อมากกว่า	1	ชิ้น	สื่อจะอยู่ใน

รูปของสื่อประสม	วัสดุอุปกรณ์และวิธีการนำามาบูรณาการรวมกันอย่างเป็นระบบ	เพื่อสร้างองค์ความรู้และ

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางและตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในชุดการเรียนรู้

องค์ประกอบของชุดก�รเรียนรู้

	 ชุดการเรียนรู้ควรมีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ	คำาชี้แจงสำาหรับครู	บทบาทของครูในชั้นเรียน	บทบาท

ของนักเรียนในชั้นเรียน	บทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม	แผนจัดการเรียนรู้	สื่อการเรียนรู้	

ได้แก่	วัสดุกราฟิก	มัลติมีเดีย	บทเรียนสำาเร็จรูป	แบบฝึกทักษะ	ใบความรู้	ใบงาน	แบบทดสอบ	เฉลยใบงาน	

เฉลยแบบทดสอบ	และแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม

	 ชุดการเรียนรู้ประกอบขึ้นจากสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้หลายประเภท	ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับ

บริบทและพัฒนาการของนักเรียนในระดับประถมศึกษา	จึงกำาหนดกรอบของชุดการเรียนรู้ไว้	3	ประการ

คือ	ความสนุกสนานของผู้เรียนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน	การฝึกเพื่อให้เกิดทักษะความชำานาญ	และ

การวางแผนการการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ดังนั้น	 เนื้อหาภายในชุดการเรียนรู้เล่มนี้ประกอบด้วยสื่อ

และวิธีการจัดการเรียนรู้	3	ส่วนสำาคัญคือ	

	 1.	แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน	จากการฟังนิทาน	เรื่องอีการ่าเริง	ผีน้อยน่ารัก	และปูน้อย 

	 	 หนีบมือ	สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	

	 2.	นิทานภาพยกระดับสามมิติ	(POP	UP)	เพื่อส่งเสริมการอ่าน		

	 3.	แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องอีการ่าเริง	 ผีน้อยน่ารัก	 และปูน้อย 

	 	 หนีบมือ	สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	1

คุณค่�และประโยชน์ของชุดก�รเรียนรู้ 

	 คุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียนรู้	นอกจากใช้สอนได้ตรงตามเนื้อหาวิชา	และจุดประสงค์ของ

หลักสูตรแล้ว	ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการสอนของครูและสามารถช่วยพัฒนาความรู้

ความสามารถของผู้เรียนทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว	มีงานวิจัยหลายฉบับยืนยันว่าชุดการเรียนรู้ 

สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี	 เพราะ

เป็นการนำาสื่อการเรียนการสอนมากระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ	สนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียน	

เกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาคำาตอบด้วยตัวเอง	และช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามหลักความ

หลากหลายของผู้เรียน	รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	

4 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ง



1ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่องที่	1

คณะครุศ�สตร์		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม



2 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หม�ยเหตุ	:	ปีก	2	ข้�งของอีก�ส�ม�รถขยับขึ้นลงได้



3ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



4 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรยีนรู ้
การอ่านและเขยีนสะกดค าโดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปทีี่  ๑ 
แผนการจัดการเรยีนรู้  เรื่อง  การอ่านและเขยีนค าประสมสระอา เวลา  ๓    ชั่วโมง 
สอนวันที่................. เดือน............... พ.ศ. ............           เวลา ........................ 
 
สาระที่ ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ   
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
ตัวช้ีวัด 
           มฐ.ท.๑.๑.ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความส้ัน ๆ 
สาระท่ี ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราว 
  ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
           มฐ.ท.๒.๑.ป.๑/๒   เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
           มฐ.ท.๒.๑.ป.๑/๓    มีมารยาทในการเขียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

๑. อ่านค าที่ประสมด้วยสระอาได้ถูกต้อง 
๒. เขียนค าที่ประสมสระอาได้ถูกต้อง 
๓. มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ  
 สระอา เป็นสระเสียงยาว วางไว้หลังพยัญชนะ เมื่อพยัญชนะประสมกับสระอาจะอ่านออก
เสียงพยัญชนะตามด้วยสระอา เช่น ก +า  อ่านแจกลูกสะกดค าว่า  กอ + อา       กา   การอ่าน
และเขียนค าประสมสระอา ได้อย่างถูกต้องและรู้ความหมายของค า จะเป็นพื้นฐานการอ่านและ
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การเขียน เพื่อส่ือสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ตรงความหมาย และเป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้
วิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 

สาระการเรยีนรู ้
 การอ่านและการเขียนค าที่ประสมสระอา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         ๑. ใฝเ่รียนรู้ 
         ๒. ความมีวินัย 
         ๓.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 สมรรถนะ 
 ๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๕ ข้อ 
 ๒.  นักเรียนอ่านเนื้อหาเพลงสระอาตามครูจากแผนภูมิที่ติดไว้บนกระดาน    
 
 

เพลงสระอา 
                                                                    ค าร้อง  รศ.ปิตินันท์  สุทธสาร 

                                                             ท านอง RASA  SAYANG 
 

            สวัสดีเธอจ๋า               มา  มา เรียน ค าสระอา 
   อาจะอยู่คู่พยัญชนะ              ไม่ลดละ  เดินเคียงคู่ไป 
   ป้า  ตา  อา  พา  น้า             ใช้สระอา ทุกค าใช่ไหม 
 
 
 

 ๓. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงโดยครูเปิด Youtube ให้นักเรียนฟังก่อน 
 แล้วร้องพร้อมกัน 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๒ แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๒

6 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



การเขียน เพื่อส่ือสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ตรงความหมาย และเป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้
วิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 

สาระการเรยีนรู ้
 การอ่านและการเขียนค าที่ประสมสระอา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         ๑. ใฝเ่รียนรู้ 
         ๒. ความมีวินัย 
         ๓.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 สมรรถนะ 
 ๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๕ ข้อ 
 ๒.  นักเรียนอ่านเนื้อหาเพลงสระอาตามครูจากแผนภูมิที่ติดไว้บนกระดาน    
 
 

เพลงสระอา 
                                                                    ค าร้อง  รศ.ปิตินันท์  สุทธสาร 

                                                             ท านอง RASA  SAYANG 
 

            สวัสดีเธอจ๋า               มา  มา เรียน ค าสระอา 
   อาจะอยู่คู่พยัญชนะ              ไม่ลดละ  เดินเคียงคู่ไป 
   ป้า  ตา  อา  พา  น้า             ใช้สระอา ทุกค าใช่ไหม 
 
 
 

 ๓. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงโดยครูเปิด Youtube ให้นักเรียนฟังก่อน 
 แล้วร้องพร้อมกัน 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๒ 

 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับค าที่ประสมสระอา จากเพลง โดยให้นักเรียน
ยกมืออาสาออกมาชี้และอ่านค าสระอา  ได้แก่ ค าว่า  มา  ตา   พา  ซึ่งสระอาจะวางไว้หลัง
พยัญชนะ อ่านออกเสียงว่า  มอ – อา     มา    ตอ – อา      ตา     พอ – อา        พา   เป็นต้น 
 ๕. ครูติดบัตรสระอา บนกระดานจากนั้นแบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕ คน เลือกบัตรพยัญชนะ
จากครูคนละ ๑ ใบ พร้อมทั้งออกเสียงพยัญชนะนั้น เช่น  ขอ  นอ  ยอ  รอ  ปอ  ออ  หอ  ดอ  
ตอ  เป็นต้น นักเรียนน าไปวางหน้าสระที่ครูติดบนกระดาน พร้อมทั้งอ่านแจกลูกประสมค า  เช่น     
                 ขา   อ่านว่า   ขอ – อา        ขา         นา  อ่านว่า   นอ –  อา        นา         
                 ยา   อ่านว่า   ยอ – อา        ยา         ปา  อ่านว่า   ปอ –  อา        ปา           
                 หา   อ่านว่า   หอ – อา       หา          ตา  อ่านว่า   ตอ –  อา        ตา                
 ๖. นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของค าแต่ละค า เช่น ขา หมายถึง 
อวัยวะของร่างกาย เอาไว้ส าหรับเดิน    ตา  หมายถึง  อวัยวะของร่างกาย เอาไว้ส าหรับมองดู   
เป็นต้น 
 ๗.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑  เขียนค าประสมสระอาที่มีความหมาย 
           ๘.   เมื่อนักเรียนเขียนค าในแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ เสร็จแล้วน าส่งครูและอ่านแจกลูก
สะกดค าที่เขียนให้ถูกต้อง ถ้านักเรียนคนใดอ่านค าใดไม่ถูกต้อง ครูจะแนะน าให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 ๙.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ ๒  เขียนประสมค าและอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง 
 ๙.   ครูและนักเรียนร่วมกัน เฉลยและอ่านออกเสียงค าที่เขียน  
          ๑๐.  ครูชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา ท าได้ถูกต้อง และให้ก าลังใจ
นักเรียนที่ยังต้องแก้ไข พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 

ชั่วโมงที ่๒ 
๑. นักเรียนอ่านทบทวนค าประสมสระอาจากบัตรค า เช่น  กา  มา  นา  อา  หา เป็นต้น 
๒. นักเรียนอาสาสมัคร ๑๐ คน รับบัตรค าคนละ ๑ ใบแล้วอ่านบัตรค าของตนเอง  

เมื่ออ่านครบทั้ง ๑๐ คนแล้ว ให้นักเรียนจับคู่ค ากับเพื่อนให้ได้ค าที่มีความหมายใหม่ เช่น 
                                                                                     เป็นต้น  แล้วให้นักเรียน
อ่านแจกลูกสะกดค าพร้อมกัน   
 ๓.  นักเรียนคัดค าลงในสมุด เพื่อไว้ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค า 
 ๔.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ จับคู่ค าสระอาที่มีความหมาย แล้วเขียนค าลงใน
ช่องว่าง 

มานา ฝากา หาตา ลาตา ราชา 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๓
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 ๕.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๔  เขียนประสมค าจากภาพ 
    ๖.  ครูและนักเรียนร่วมกัน เฉลยและอ่านออกเสียงค าที่เขียน  
           ๗. ครูชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา และท าได้ถูกต้อง พร้อมทั้งให้
ก าลังใจนักเรียนที่ยังมีข้อแก้ไข  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 

ชั่วโมงที ่๓ 
๑. นักเรียนเล่นเกมทายค า โดยครูมีค าให้นักเรียน ๑ ค า นักเรียนหาค าจากบัตรค ามา 

เติมค าที่หายไป ให้เป็นค าที่มีความหมาย เช่น 

         มา      นา            ศา        ลา            วา       จา 

เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว แบ่งนักเรียน ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๖ คน  แจกบัตรค าให้คนละ ๑ ใบ นักเรียน
จับคู่ค าให้มีความหมาย เช่น  ราคา  ราชา   มาหา   ฝากา   ตาสา   มาลา  เป็นต้น   

๒.  นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าที่นักเรียนจับคู่เป็นค าใหม่ให้ถูกต้อง  ครูตรวจความ 
ถูกต้อง และนักเรียนคัดค าลงในสมุด จากนั้นให้นักเรียนอ่านค าที่คัดลงในสมุดพร้อมกันทั้งห้อง 

๓.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๕  เขียนค าสระอาให้ตรงกับภาพ\ 
๔. นักเรียนละครูร่วมกันเฉลยค าตอบและอ่านพร้อมกันทั้งห้อง จากแบบฝึกเสริมทักษะ

ที่ ๕ 
๕.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๖  เลือกค าเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความ 
๖.  ครูและนักเรียนร่วมกัน เฉลยและอ่านออกเสียงค าที่เขียน  
๗.  ครูชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา และมีผลคะแนนดี  พร้อมทั้งให้ 

ก าลังใจนักเรียนที่ยังต้องแก้ไข  และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 
๘.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๕ ข้อ 

สื่อการเรียนรู ้
๑. แผนภูมิเพลง “ สระอา” 
๒. บัตรพยัญชนะ  บัตรสระอา 
๓. บัตรค าประสมสระอา 

 ๔. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าประสมสระอา  แบบฝึกทักษะที่ ๑ – ๖ 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๔
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 ๕.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๔  เขียนประสมค าจากภาพ 
    ๖.  ครูและนักเรียนร่วมกัน เฉลยและอ่านออกเสียงค าที่เขียน  
           ๗. ครูชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา และท าได้ถูกต้อง พร้อมทั้งให้
ก าลังใจนักเรียนที่ยังมีข้อแก้ไข  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 

ชั่วโมงที ่๓ 
๑. นักเรียนเล่นเกมทายค า โดยครูมีค าให้นักเรียน ๑ ค า นักเรียนหาค าจากบัตรค ามา 

เติมค าที่หายไป ให้เป็นค าที่มีความหมาย เช่น 

         มา      นา            ศา        ลา            วา       จา 

เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว แบ่งนักเรียน ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๖ คน  แจกบัตรค าให้คนละ ๑ ใบ นักเรียน
จับคู่ค าให้มีความหมาย เช่น  ราคา  ราชา   มาหา   ฝากา   ตาสา   มาลา  เป็นต้น   

๒.  นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าที่นักเรียนจับคู่เป็นค าใหม่ให้ถูกต้อง  ครูตรวจความ 
ถูกต้อง และนักเรียนคัดค าลงในสมุด จากนั้นให้นักเรียนอ่านค าที่คัดลงในสมุดพร้อมกันทั้งห้อง 

๓.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๕  เขียนค าสระอาให้ตรงกับภาพ\ 
๔. นักเรียนละครูร่วมกันเฉลยค าตอบและอ่านพร้อมกันทั้งห้อง จากแบบฝึกเสริมทักษะ

ที่ ๕ 
๕.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๖  เลือกค าเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความ 
๖.  ครูและนักเรียนร่วมกัน เฉลยและอ่านออกเสียงค าที่เขียน  
๗.  ครูชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา และมีผลคะแนนดี  พร้อมทั้งให้ 

ก าลังใจนักเรียนที่ยังต้องแก้ไข  และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 
๘.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๕ ข้อ 

สื่อการเรียนรู ้
๑. แผนภูมิเพลง “ สระอา” 
๒. บัตรพยัญชนะ  บัตรสระอา 
๓. บัตรค าประสมสระอา 

 ๔. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าประสมสระอา  แบบฝึกทักษะที่ ๑ – ๖ 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๔ 

 

การวัดและประเมินผล 

๑.  วิธีการ ๒.  เครื่องมือ ๓. เกณฑ์ 
๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
        ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
        ๒)  ความมีวินัย 
        ๓)  มุ่งมั่นในการท างาน 
๑.๒  ตรวจผลงาน 
        ๑)  การท าแบบฝึกเสริม
ทักษะ                           
        ๒)  การท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน - หลังเรียน 

๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรม    
๒.๒  แบบประเมินแบบฝึก
เสริมทักษะที่ ๑-๖ 
๒.๓  แบบทดสอบก่อนเรียน-
หลังเรียน 
 

๓.๑  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑)  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
    - ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายการ        
    - คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 (ระดับคุณภาพ  ๒ พอใช้ ) จึงถือว่า 
ผ่าน 
 ๒)  แบบฝึก และแบบทดสอบ   
    - คะแนน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
                                                                       
                                                              ลงช่ือ........................................................ 
                                                                                            (..................................................) 
                                                              ต าแหน่ง............................................... 
  
บันทึกผลหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๕ แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๕

9ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



  
      ปัญหา/อุปสรรค 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
                                                             
 
                                                                  ลงชื่อ…………………………………...ผู้สอน 
                                                                                 (........................................................................) 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๖

10 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบทดสอบก่อนเรียน  

 

 

เรื่อง สระอา จ านวน ๕ ข้อ 
 
ชื่อ ............................................................................ ชั้น ....................... เลขท ี  .................... 

ค าสั่ง  ให้นกัเรียน X  ทับตัวอักษร ก ข ค  ให้ถูกต้อง 

๑.   ภาพนี้คืออะไร 
 

ก. พา ข. ยา ค. ตา 
 
 
 

๒.  ภาพนี้คืออะไร 
 

ก. กา ข. รา ค. ขา 
 

๓. พ อ ไป  
 

ก. นา ข. มา ค. ดา 
 
 
 

๔. .................. ดีใจ 
 

ก. งา ข. อา ค. วา 
 
 
 

๕. ข้อใดมีสระ อา ทุกค า 
 

ก. ขาป ู ข. มาหา ค. อีกา 

  
      ปัญหา/อุปสรรค 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
                                                             
 
                                                                  ลงชื่อ…………………………………...ผู้สอน 
                                                                                 (........................................................................) 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอา หน้า ๖ 

11ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๑

12 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๒

13ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๓

14 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๔

15ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



16 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกเสริมทักษะที่	๕



17ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกเสริมทักษะที่	๖



18 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



19ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



20 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



21ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่องที่	2

คณะครุศ�สตร์		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม



22 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หม�ยเหตุ	:	ตัวผีน้อยส�ม�รถขยับแขนขึ้น	-	ลงได้



23ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



24 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



25ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๒

26 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๓

27ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๔

28 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๕

29ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๖

30 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๗

31ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



32 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๑

เขียนคำ�ประสมสระอีที่มีคว�มหม�ย

33ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



34 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกเสริมทักษะที่	๒

ห�พยัญชนะแทนภ�พ	แล้วเขียนเป็นคำ�



35ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โยงเส้นจับคู่คำ�ให้ตรงกับภ�พแล้วฝึกอ่�น

แบบฝึกเสริมทักษะที่	๓



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๔

เลือกคำ�เติมลงในช่องว่�งแล้วอ่�นออกเสียงให้ถูกต้อง

36 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เรียงคำ�ให้เป็นประโยค	แล้วเขียนลงในช่องว่�งและอ่�นออกเสียง

แบบฝึกเสริมทักษะที่	๕

37ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



แบบฝึกเสริมทักษะที่	๖

เขียนคำ�ต�มภ�พ	แล้วใช้คำ�แต่งประโยค

38 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



ตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ภาพนี้คืออะไร	ให้เขียนคำาตอบลงในช่องว่าง

๓.	ตา	สี	เป็น	คน	ใจ	...........................

๔.	ข้อใดมีคำาที่ประสมด้วย	สระ	อี

๕.	จงเรียงลำาดับคำาต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

ก.	ตี	 ข.	ที	 ค.	ดี

ก.	ตีขา	 ข.	ศาลา	 ค.	วิชา

ตา			นา			มี			กา			อี

ก.	นาตามีอีกา

ข.	อีกามีตานา

ค.	ตามีนาอีกา

ตอบ	.........................................................................

39ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



ค.			ดี

ก.			ตีขา

ก.			นาตามีอีกา

40 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



41ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่องที่	3

คณะครุศ�สตร์		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม



42 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หม�ยเหตุ	:	ก้�มปู	2	ข้�ง	ส�ม�รถขยับ	ขึ้น	-	ลงได้



43ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



44 ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรยีนรู้  
การอ่านและเขยีนสะกดค าโดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปทีี่  ๑ 
แผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนค าประสมสระอู    เวลา  ๓    ชั่วโมง 
สอนวันที่................. เดือน............... พ.ศ. ............           เวลา ........................ 
 
สาระที่ ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ   
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
ตัวช้ีวัด 
           มฐ.ท.๑.๑.ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความส้ัน ๆ 
สาระท่ี ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราว 
  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
           มฐ.ท.๒.๑.ป.๑/๒   เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
           มฐ.ท.๒.๑.ป.๑/๓    มีมารยาทในการเขียน 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา    
                            และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาต ิ     
                         

ตัวช้ีวัด 
มฐ.ท ๔.๑ ป.๑/๒.๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

         มฐ.ท ๔.๑ ป.๑/๓.๓  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
 
 
 



45ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรยีนรู้  
การอ่านและเขยีนสะกดค าโดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปทีี่  ๑ 
แผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนค าประสมสระอู    เวลา  ๓    ชั่วโมง 
สอนวันที่................. เดือน............... พ.ศ. ............           เวลา ........................ 
 
สาระที่ ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ   
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
ตัวช้ีวัด 
           มฐ.ท.๑.๑.ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความส้ัน ๆ 
สาระท่ี ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราว 
  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
           มฐ.ท.๒.๑.ป.๑/๒   เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
           มฐ.ท.๒.๑.ป.๑/๓    มีมารยาทในการเขียน 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา    
                            และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาต ิ     
                         

ตัวช้ีวัด 
มฐ.ท ๔.๑ ป.๑/๒.๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

         มฐ.ท ๔.๑ ป.๑/๓.๓  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๒

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

๑. อ่านค าที่ประสมด้วยสระอูไดถู้กต้อง 
๒. เขียนค าที่ประสมสระอูได้ถูกต้อง 
๓. เรียงค าให้เป็นประโยคได้ถูกต้อง 
๔. แต่งประโยคจากค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
๕. มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ  
 สระอู เป็นสระเสียงยาว วางไว้ใต้พยัญชนะ เมื่อพยัญชนะประสมกับสระอู  จะอ่าน   
ออกเสียงพยัญชนะตามด้วยสระอู เช่น ป + -ู   อ่านแจกลูกประสมค าว่า  ปอ + อู      ปู  การอ่าน
และเขียนค าประสมสระอู ได้อย่างถูกต้องและรู้ความหมายของค า จะเป็นพื้นฐานในการอ่านและ
เขียน เพื่อส่ือสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ตรงความหมาย และเป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้ใน
วิชาอื่นๆ ต่อไป 
 

สาระการเรยีนรู ้
 การอ่านและการเขียนค าที่ประสมสระอู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         ๑. ใฝเ่รียนรู้ 
         ๒. ความมีวินัย 
         ๓.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 

 สมรรถนะ 
 ๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู หน้า ๒ 
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แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๓

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

๑. อ่านค าที่ประสมด้วยสระอูไดถู้กต้อง 
๒. เขียนค าที่ประสมสระอูได้ถูกต้อง 
๓. เรียงค าให้เป็นประโยคได้ถูกต้อง 
๔. แต่งประโยคจากค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
๕. มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ  
 สระอู เป็นสระเสียงยาว วางไว้ใต้พยัญชนะ เมื่อพยัญชนะประสมกับสระอู  จะอ่าน   
ออกเสียงพยัญชนะตามด้วยสระอู เช่น ป + -ู   อ่านแจกลูกประสมค าว่า  ปอ + อู      ปู  การอ่าน
และเขียนค าประสมสระอู ได้อย่างถูกต้องและรู้ความหมายของค า จะเป็นพื้นฐานในการอ่านและ
เขียน เพื่อส่ือสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ตรงความหมาย และเป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้ใน
วิชาอื่นๆ ต่อไป 
 

สาระการเรยีนรู ้
 การอ่านและการเขียนค าที่ประสมสระอู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         ๑. ใฝเ่รียนรู้ 
         ๒. ความมีวินัย 
         ๓.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 

 สมรรถนะ 
 ๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู หน้า ๒ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 

๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๕ ข้อ 
๒. นักเรียนฟังเพลงสระอู จาก Youtube ประกอบแผนภูมิเพลง  สระอู 

 
 

เพลงสระอู 
ค าร้อง  รศ. ปิตินันท์  สุทธสาร 

                                                              ท านอง  เพลงจีน 

    ดูซิ ปู่  ดู  หนู     ปู่ ช้ีดู  หนู อยู่ในรู 
    สระอู  นั้น อยู่ที่ใด     สระอู นั้น อยู่ ล่างไง 
    เร็ว คิด เถิด คุณหนู                        สระอู เห็นอยู่มากมาย  
    จ าไว้  เสียงยาว สระอู (ซ้ า) 
 
   

๓. สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่นักเรียนได้ฟังประกอบเนื้อเพลงบนกระดาน ให ้
นักเรียนสังเกตค าที่ประสมสระอูจากเนื้อเพลง จะเห็นว่าสระอู วางอยู่ใต้พยัญชนะ อ่านออกเสียง
พยัญชนะตามด้วยสระอู เช่น ค าว่า  ดู อ่านแจกลูกสะกดค าว่า  ดอ + อู       ดู เป็นต้น    

๔. นักเรียนช่วยกันหาค าประสมสระอู จากเนื้อเพลงมีค าใดบ้าง และอ่านแจกลูกสะกด 
ค าอย่างไร โดยครูจะแนะน าถ้านักเรียนแจกลูกสะกดค าไม่ถูกต้อง และชมเชยถ้านักเรียนอ่านได้
ถูกต้อง 

๕. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค าที่ประสมสระอูและมีความหมายนอกเหนือจากค าใน 
เนื้อเพลง เช่น  ปอ + อู อ่านว่า ปู   สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับ ปู และอธิบายความหมายของปู
ประกอบภาพว่าหมายถึง  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก หัวและอกรวมกันเป็น
ล าตัว  อาศัยอยู่บนบก ในน้ าจืด และทะเลมีรยางค์ขา ๕ คู่ คู่แรกเป็นขาก้าม เช่น  ปูด าหรือปู
ทะเล   ปูม้า   ปูแสม  เป็นต้น 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู หน้า ๓ 
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๖. นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑  เขียนค าประสมสระอูที่มีความหมาย 
๗. เมื่อนักเรียนเขียนค าในแบบฝึกเสร็จแล้วน าส่งครูและอ่านค าที่เขียนให้ถูกต้อง ถ้า 

นักเรียนคนใดอ่านค าใดไม่ถูกต้อง  ครูแนะน าให้นักเรียนแก้ไข ให้ถูกต้อง 
 ๘. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ ๒  ลากเส้นโยงจับคู่ค าที่มีความหมาย แล้วเขียนค าลงใน
ช่องว่าง 
 ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและอ่านออกเสียงค าที่เขียนในช่องว่าง 

         ๑๐. ชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา  มผีลคะแนนดี และให้ก าลังใจนักเรียน
ที่ผลคะแนนไม่ดี พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 
๑. ทบทวนการอ่านแจกลูกสะกดค าสระอู จากบัตรค า และฝึกอ่านออกเสียงค าพร้อมกัน 
๒. นักเรียนอ่านค าจากบัตรค า เช่น  ค าว่า  หูตา  เป็นค าที่ประสมสระอูและสระอา  

หมายถึง หูและตา   ค าว่า  สูสี เป็นค าที่ประสมสระอูและสระอี ซึ่งหมายถึง พอ ๆ กัน  ไล่เล่ียกัน  
เป็นต้น  

๓.  นักเรียนฝึกเขียนค าจากบัตรภาพ โดยหาพยัญชนะแทนภาพและประสมสระได้เป็น 
ค า เช่น 

 
 

 
 
 

 
 
 

๔.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓  เขียนค าจากภาพเติมลงในช่องว่าง 
๕.  เมื่อนักเรียนเขียนค าในแบบฝึกเสร็จแล้วน าส่งครู พร้อมทั้งอ่านค าที่เขียนให้ถูกต้อง  

ถ้านักเรียนคนใดอ่านค าใดไม่ถูกต้อง  ครูแนะน า แก้ไข ให้นักเรียนอ่านให้ถูกต้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู หน้า ๔ 
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 ๖.  นักเรียนท าแบบฝึกทกัษะที่ ๔  เขียนประโยคจากภาพ 
           ๗.   ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและอ่านออกเสียงประโยคที่เขียนในช่องว่าง  
           ๘.  ชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาและผลคะแนนดี และให้ก าลังใจ
นักเรียนที่ผลคะแนนไม่ดี พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 
๑.  ทบทวนการอ่านแจกลูกสะกดค าสระอู จากบัตรค า  พร้อมกันทั้งชั้น และสุ่มอ่าน 

รายบุคคล  อ่านแจกลูกสะกดค าและอ่านเป็นค า 
๒.  แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕ คน แจกบัตรค าให้กลุ่มละ ๒ ชุด แต่ละกลุ่มอ่านค าจาก   

บัตรค าแล้วช่วยกันเรียงให้เป็นประโยค ตามเวลาที่ก าหนด  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนอ่านประโยค 
เพื่อนในชั้นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๓.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๕  เรียงค าให้เป็นประโยค  
           ๔.  เมื่อนักเรียนเขียนเรียงค าเป็นประโยคในแบบฝึกเสร็จแล้วน าส่งครู พร้อมทั้งอ่าน
ประโยคที่เรียงค าใหม่ ถ้านักเรียนคนใดยังเรียงประโยคไม่ถูกต้อง ครูแนะน า ให้แก้ไข ให้ถูกต้อง 
           ๕.  นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๖  เขียนค าสระอูแทนภาพและแต่งประโยคให้
ถูกต้อง 
           ๖.  ครูและนักเรียนร่วมกัน เฉลยและอ่านออกเสียงประโยคที่เขียน  

๗.  ชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลา และผลคะแนนดี และให้ก าลังใจ 
นักเรียนที่ผลคะแนนไม่ดี พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 
           ๘.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อการเรียนรู ้
๑. แผนภูมิเพลง “ สระอู” 
๒. บัตรพยัญชนะ  บัตรสระอู 
๓. บัตรภาพประกอบค าสระอู 
๔. บัตรค าประสมสระอู 

 ๕. แบบฝึกเสริมทักษะค าประสมสระอู  ที่ ๑ – ๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู หน้า ๕ 
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การวัดและประเมินผล 

๑.  วิธีการ ๒.  เครื่องมือ ๓. เกณฑ์ 
๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
        ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
        ๒)  ความมีวินัย 
        ๓)  มุ่งมั่นในการท างาน 
๑.๒  ตรวจผลงาน 
        ๑)  การท าแบบฝึกเสริม
ทักษะ                           
        ๒)  การท าแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน - หลังเรียน 

๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรม    
๒.๒  แบบประเมินแบบฝึก
เสริมทักษะที่ ๑-๖ 
๒.๓  แบบทดสอบหลังเรียน 

 

๓.๑  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑)  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
    - ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายการ        
    - คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 (ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ ) จึงถือว่า ผ่าน 
๒)  แบบฝึก และแบบทดสอบ   
    - คะแนน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
                                                                       
                                                              ลงช่ือ........................................................ 
                                                                                            (..................................................) 
                                                              ต าแหน่ง............................................... 
  
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู หน้า ๖ แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๖
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บันทึกผลหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

      ปัญหา/อุปสรรค 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
                                                             
 
                                                                  ลงชื่อ…………………………………...ผู้สอน 
                                                                                   (........................................) 
                
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้สระอู  หน้า ๗ แผนการจัดการเรียนรู้สระอา	หน้า	๗
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๑

เขียนคำ�ประสมสระอูที่มีคว�มหม�ย
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๒

ล�กเส้นโยงจับคู่คำ�ที่มีคว�มหม�ย	แล้วเขียนคำ�ลงในช่องว่�ง
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๓

เขียนคำ�จ�กภ�พเติมลงในช่องว่�ง
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๔

เขียนประโยคจ�กภ�พ
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๔	หน้�	๒
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๕

เขียนเรียงคำ�ให้เป็นประโยค
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แบบฝึกเสริมทักษะที่	๖

เขียนคำ�สระอูแทนภ�พและแต่งประโยคให้ถูกต้อง
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