แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิดการใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL)
เพือ่ เสริมสร้ างการประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑

โดย
นางฐิ ตริ ัตน์ เอือ้ สกุลมงคล
ตาแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลบ้ านศรีมหาราชา
สั งกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑
หน่ วยการเรียนรู้ การประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ เวลา ๓๒ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๑ เรื่องพยัญชนะ เวลา ๒ ชั่วโมง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ : การอ่าน
ม

าตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิด เพื่อนาไปใช้

ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๒ : การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สาระที่ ๔

: หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่ อสารด้วยคา และประโยคง่าย ๆ
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคา และบอกความหมายของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรี ยบเรี ยงคาเป็ นประโยคง่าย ๆ
สาระสาคัญ
พยัญชนะเป็ นส่ วนประกอบของคา การอ่านออกเสี ยงและทาความเข้าใจลักษณะข้อแตกต่าง
ของพยัญชนะได้ถูกต้องแม่นยาจะส่ งผลต่อการประสมคาและแจกลูกด้วยสระในการเขียนคาได้เป็ นอย่างดี

จุดประสงค์ การเรียนรู้
๑. นักเรี ยนอ่านออกเสี ยงพยัญชนะได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๒. นักเรี ยนเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
๓. นักเรี ยนคัดพยัญชนะได้ถูกต้องสวยงาม
สาระการเรียนรู้
พยัญชนะไทยมีท้ งั หมด ๔๔ ตัว เริ่ มตั้งแต่ ก จนถึง ฮ พยัญชนะแต่ละตัวจะอ่านออกเสี ยงตาม
ตัวเช่น ก อ่านว่า กอ ข อ่านว่า ขอ เป็ นต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ (รู ปแบบ BEPE)
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นที่ ๑ กิจกรรมเตรียมสมอง (B : Brain Activity)
๑.๑ ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน ๕ กลุ่มๆละ ๗ คนโดยคละคนเก่ง ปานกลาง และคนอ่อน
๑.๒
นักเรี ยนอ่านออกเสี ยงพยัญชนะ จากบัตรภาพ ก ถึง ฮ พร้อมกัน พร้อมแสดง
ท่าทางประกอบ
ขั้นที่ ๒ ให้ ประสบการณ์ เชื่ อมโยงการเรียนรู้ (E : Experience)
๒.๑ นาบัตรตัวอักษรมาให้นกั เรี ยนดูและฝึ กอ่านออกเสี ยงได้แก่ ก ถ ภ จ บ ป พ ฟ ฎ
ฏ ร ล แล้วให้นกั เรี ยนสังเกต ส่ วนที่เหมือนกัน และต่างกันของพยัญชนะพร้อมฝึ กอ่านออกเสี ยงตาม
ตัวพยัญชนะแต่ละตัว ดังนี้ ก อ่านว่า กอ ถ อ่านว่า ถอ
ชั่วโมงที่ ๒
ขั้นที่ ๓ ปฏิบัติงานฝึ กทักษะ (P : Practice skills)
๓.๑ แจกแบบฝึ กและอธิ บายคาชี้แจงให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาแบบฝึ กกลุ่มใด
เสร็ จก่อนนาส่ ง แล้วส่ งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
๓.๒ ให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงพยัญชนะจากบัตรที่ครู ชูให้ดูโดยอ่านเป็ นกลุ่ม
ขั้นที่ ๔ ประเมินผลการเรียนรู้ (E : Evaluation)
๔.๑
แจกกระดาษให้นกั เรี ยนแต่ละคนคัดพยัญชนะทั้ง ๔๔ตัวลงในกระดาษที่ครู แจกให้
๔.๒
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการอ่านออกเสี ยงพยัญชนะ จากบัตรภาพ บัตรพยัญชนะ
๔.๓ นักเรี ยนทาแบบฝึ กทดสอบหลังเรี ยน

สื่ อ/ แหล่ งเรียนรู้
๑. บัตรตัวอักษร ก - ฮ
๒. กระเป๋ าผนัง
๓. แบบฝึ กทักษะ
๔. บัตรภาพ
การวัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดผลประเมินผล
๑.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
๑.๒ ประเมินทักษะการอ่าน
๑.๓ ทดสอบความรู้
๒. เครื่ องมือการวัดผลประเมินผล
๒.๑ การประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
๒.๒ ประเมินทักษะกระบวนการและผลงาน
๒.๓ แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้
๓. เกณฑ์การประเมินผล
๓.๑ นักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓.๒ นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ทกั ษะกระบวนการและผลงาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓.๓ นักเรี ยนผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการสถานศึกษา
เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่หลากหลาย
มีสื่อประกอบการสอน มีการวัดและประเมินผลครอบคลุมทุกด้าน
ลงชื่อ
( )
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
๑. ผลการเรี ยนรู้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องพยัญชนะไทย มีทกั ษะการคิดและการเรี ยนรู ้โดย
กระบวนการกลุ่ม นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิกิจกรรม ตั้งใจทางาน
มีความสามัคคี จากการวัด และประเมินผลจึงพบว่า นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ การประเมินผลทุกคน
๒. ปัญหา/อุปสรรค
๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ลงชื่อ
ผูส้ อน
( )

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็ นแผนการเรี ยนรู ้ที่มีความสมบูรณ์ ครบองค์ประกอบ ครอบคลุม สอดคล้องร้อยรัดกันทั้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผล ประเมินผล เหมาะสมที่จะนาไปใช้จดั การ
เรี ยนรู้ได้
ลงชื่อ
( )
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

แบบฝึ กทักษะการประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ ชุดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ เรื่องพยัญชนะไทย
คาชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย X ทับพยัญชนะที่ตรงกับภาพให้ ถูกต้ อง

ตัวอย่ าง

Xก ถ พ

ด ตฒ

น ฉม

ว จง

ข ชซ

ร ฐธ

แบบฝึ กทักษะการประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ ชุดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ เรื่องพยัญชนะไทย
คาชี้แจง จงโยงเส้ นจับคู่ภาพกับพยัญชนะที่ตรงกันให้ ถูกต้ อง
ตัวอย่ าง

ช
ค
ป
จ
บ
ท

แบบฝึ กทักษะการประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ ชุดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๓ เรื่องพยัญชนะไทย
คาชี้แจง จงเขียนคาที่มีความหมาย จากพยัญชนะที่กาหนดให้
ตัวอย่ าง

ก

ไก่

๑

ข

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

๒

จ

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

๓

ด

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

๔

น

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

๕

ม

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

แบบฝึ กทักษะการประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ ชุดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๔ เรื่องพยัญชนะไทย
คาชี้แจง จงเขียนคาตัวพยัญชนะที่กาหนดไว้ ให้ ถูกต้ องแล้ วฝึ กอ่ าน

ตัวอย่ าง

ก
๑
๒
๓
๔
๕

ข
จ
ค
ต
บ

อ่านว่า

กอ

อ่านว่า
...........................................................................

อ่านว่า
...........................................................................

อ่านว่า
...........................................................................

อ่านว่า
...........................................................................

อ่านว่า
...........................................................................

แบบฝึ กทักษะการประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ ชุดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๕ เรื่องพยัญชนะไทย
คาชี้แจง จงโยงคากับพยัญชนะให้ ถูกต้ อง

ตัวอย่ าง

ปอ

ป

๑

มอ

ล

๒

ยอ

ร

๓

รอ

ย

๔

ลอ

ม

๕

วอ

ว

แบบทดสอบ
ชุ ดที่ ๑ การประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ
เรื่อง พยัญชนะไทย
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
๑. พยัญชนะไทยมีท้งั หมดกี่ตวั
๔. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเหมือนกัน
ก. ๔๒
ตัว ก. ต้น ตอ จน
ข. ๔๓ ตัว
ข. งาน งู งอน
ค. ๔๔ ตัว
ค. มี สี ดี
๒. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ก. ก อ่านว่า กอ ก. ฮ
ข. ข อ่านว่า ขา ข. ศ
ค. ค อ่านว่า คุ ค. ว
๓. ข้อใดเรี ยงพยัญชนะไทย
จากก่อนไปหลังได้ถูกต้อง
ก. ก ค จ
ข. จ ก ค
ค. ค จ ก

๕. พยัญชนะตัวสุ ดท้าย คือ

เฉลย แบบทดสอบ
ชุ ดที่ ๑ การประสมคาและแจกลูกด้ วยสระ
เรื่อง พยัญชนะไทย

ข้อ เฉลย
๑. ค
๒. ก
๓. ก
๔. ข
๕. ก
ถูกต้องครับ

แบบสั งเกตพฤติกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑
กลุ่มที่ ................... ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................
โรงเรี ยน ....................................................................... อาเภอ................................. จังหวัด..............
ภาคเรี ยนที่ .......... ปี การศึกษา .................. ประเมินครั้งที่ ....... วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .....
________________________________________________________________________________
คาชี้แจง ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยน
เกณฑ์ การประเมิน ผู้ผ่านการประเมิน ต้ องได้ คะแนนรวมร้ อยละ ๘๐ ขึน้ ไป

การเขียนสะกดคาและ
บอกความหมายของคา

มุ่งมั่นในการทางาน

การใช้ ทกั ษะชีวติ

รวม

ใฝ่ เรียนรู้

เลขที่

สมรรถนะ

การอ่าน

ความรู้

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

ชื่อ – สกุล

สรุ ปผลการ
ประเมิน

ผ่าน ไม่ ผ่าน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
__
__

ต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๑๒ คะแนน ขึ้นไป
ลงชื่อ
( )

ผูป้ ระเมิน

รายละเอียดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบสั งเกตพฤติกรรม ( rubrics )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
๑. การอ่าน
อ่านออกเสี ยงคา และ อ่านออกเสี ยงคา และ
ประโยคถูกต้อง
ประโยคถูกต้อง
คล่องแคล่ว
แต่ชา้ ไม่คล่อง
๒. การเขียนสะกดคา เขียนสะกดคาและบอก เขียนสะกดคาและบอก
และบอกความหมาย ความหมายของคา ได้ ความหมายของคา ผิด
ของคา
ถูกต้อง
๑ ข้อความ
๓.ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
แสวงหาข้อมูลจด
แสวงหาข้อมูลจด
บันทึกเป็ นระบบ สรุ ป บันทึกได้ สรุ ปความรู้
ความรู้ได้
ไม่ได้
๔. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจแต่ทางาน
พยายามทางานที่ได้รับ ที่ได้รับมอบหมายไม่
มอบหมายได้สาเร็ จ
สาเร็ จ
๕. สมรรถนะการใช้ ทางานและอยูร่ ่ วมกับ ทางานและอยูร่ ่ วมกับ
ทักษะชีวติ
ผูอ้ ื่นด้วยความสัมพันธ์ ผูอ้ ื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีอย่างสม่าเสมอ
อันดีเป็ นบางครั้ง
ประเด็นการประเมิน

๑
อ่านออกเสี ยงคา และ
ประโยคตะกุกตะกัก
อ่านผิดมาก
เขียนสะกดคาและบอก
ความหมายของคา ผิด
๒ ข้อความขึ้นไป
แสวงหาข้อมูลจด
บันทึกไม่เป็ น สรุ ป
ความรู ้ไม่ได้
ไม่มีความตั้งใจและ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่สาเร็ จ
ทางานและอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีนาน ๆ ครั้ง

แบบประเมินผลงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑
กลุ่มที่ ................... ชื่อกลุ่ม..................................................................................................................
โรงเรี ยน ...................................................... อาเภอ................................. จังหวัด...............................
ภาคเรี ยนที่ .......... ปี การศึกษา .................. ประเมินครั้งที่ ....... วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. .....
________________________________________________________________________________
คาชี้แจง ครู ประเมินการทาผลงานของนักเรี ยนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับใบงาน
เกณฑ์ การประเมิน ผู้ผ่านการประเมิน ต้ องได้ คะแนนรวมร้ อยละ ๘๐ ขึน้ ไป

ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
__
__

ความสะอาดเรี ยบร้อย

การนาเสนอผลงาน

ความรับผิดชอบ

ชื่อ – สกุล

ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

เลขที่

ความถูกต้องสมบูรณ์

รายการประเมิน

รวม

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

สรุ ปผล
การประเมิน

ผ่าน

ต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๑๒ คะแนน ขึ้นไป
ลงชื่อ
( )

ผูป้ ระเมิน

ไม่ผา่ น

รายละเอียดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลงาน ( rubrics )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
๑. ใบงานมีความ
เนื้อหาสาระของใบงาน เนื้อหาสาระของใบงาน
ถูกต้องสมบูรณ์
ถูกต้องครบถ้วน
ผิด ๑ ข้อความ
๒. การออกแบบ
ออกแบบ ความคิดดี
ออกแบบ ความคิดดี
ความคิดสร้างสรรค์
และตกแต่งผลงานได้ และตกแต่งผลงาน
สวยงาม
พอใช้
๓. ความสะอาด
ทางานสะอาด สวยงาม ทางานสะอาด สวยงาม
เรี ยบร้อย
และเป็ นระเบียบ
และเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อยเป็ นบางส่ วน
๔. การนาเสนอผลงาน นาเสนอผลงานได้ดี
นาเสนอผลงานได้ดี
มีความครบถ้วน
แต่ไม่สมบูรณ์
ทุกประเด็นครบ
สมบูรณ์ต้ งั แต่ตน้ จน
จบเรื่ อง
๕. ความรับผิดชอบ
ทางานได้ทนั เวลา
ทางานเกินเวลา
กาหนด
เล็กน้อย
ประเด็นการประเมิน

๑
เนื้อหาสาระของใบงาน
ผิด ๓ ข้อความขึ้นไป
ออกแบบและตกแต่ง
ผลงานไม่สวย
ทางานไม่สะอาด
ไม่สวยงามและ
ไม่เป็ นระเบียบ
นาเสนอผลงานไม่ดี

ทางานเกินเวลาไปมาก

แบบบันทึกผลการประเมินระหว่างเรียน
เรื่อง พยัญชนะ

เลขที่

แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
๑๕

ชื่อ-สกุล

ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
__
__

แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๑๕

ทดสอบ
ย่อย

รวม

๕

๓๕

ต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๒๘ คะแนน ขึ้นไป
ลงชื่อ
( )

ผูป้ ระเมิน

