แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เวลาเรี ยน 2 ชัว่ โมง
เรื่ อง พยัญชนะไทย 44ตัว
สอนวันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ......................
.......................................................................................................................................
1. สาระสาคัญ
การศึกษาเรื่ อง อักษรไทย จะต้องบอกและเขียนพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้ถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั / จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ท2.1 ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท2.1 ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน
ท4.1 ป.2/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท4.1 ป.2/2 เขียนสะกดคา และบอกความหมาย ของคา
2.2 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
- บอกและเขียนพยัญชนะไทยได้
สาระการเรี ยนรู้
- สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
1. สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1.1 ความสามารถในการสื่ อสาร
1.2 ความสามารถในการคิด
1. ทักษะการเขียน
2. ทักษะการสังเกต
3. ทักษะการจาแนกประเภท
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. มีความรับผิดชอบ
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 1 สั งเกต รับรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนทดสอบก่อนเรี ยนเรื่ อง พยัญชนะไทย 44 ตัว จากสื่ อดิจิตอลเสริ มการเรี ยนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระ

2. ครู นาบัตรอักษรไทยมาแสดงให้นกั เรี ยนดูที่หน้าชั้นเรี ยน แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันพิจารณาและ
ระบุ ว่า บัตรอักษรไทยบัตรใดจัดเป็ นพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรื อตัวเลขไทย
3. ครู ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า อักษรไทย หรื อตัวหนังสื อที่ใช้ใน
ภาษาไทย มี 4 ชนิด ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทยโดยใช้ จากสื่ อดิจิตอล
เสริ มการเรี ยนการสอน๘ กลุ่มสาระวิชา
ขั้นที่ 2 ทาตามแบบ สื่ อการเรี ยนรู้
1. ครู อ่านและเขียนพยัญชนะไทย จากหนังสื อเรี ยน เป็ นตัวอย่าง ให้นกั เรี ยนดูตามความเหมาะสม
2. นักเรี ยนสังเกตการอ่านออกเสี ยงและเขียนพยัญชนะไทย ที่ปรากฏจากสื่ อดิจิตอลเสริ มการเรี ยน
การสอน ๘ กลุ่มสาระวิชา
3. นักเรี ยนร่ วมกันอ่านออกเสี ยงพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว จากสื่ อดิจิตอลเสริ มการเรี ยนการสอน๘
กลุ่มสาระวิชา พร้อมกับเขียนพยัญชนะ
4. ครู สังเกตการอ่านออกเสี ยงและเขียนพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว ของนักเรี ยน และให้คาแนะนา
เพิ่มเติม
ขั้นที่3 ทาเองโดยไม่ มีแบบ
1. นักเรี ยนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1) ฝึ กอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว โดย
ไม่มีแบบ
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอ่านออกเสี ยงพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว โดยให้สมาชิกคนที่เหลือ
เป็ นฝ่ ายสังเกต ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะข้อบกพร่ องในการอ่านให้เพื่อน
ปรับปรุ งแก้ไข
3. ครู ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว ตามคาบอกของครู โดยไม่เรี ยงลาดับตัวอักษร
จากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ฝึ กทาให้ ชานาญ
1. นักเรี ยนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. นักเรี ยนทาใบงานที่ 1.2 เรื่ อง การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย เป็ นรายบุคคล เมื่อทาเสร็ จแล้วให้
นาส่ งครู ตรวจ
3. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ จากสื่ อดิจิตอลเสริ มการเรี ยนการสอน๘ กลุ่มสาระวิชา

7. การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.2

ใบงานที่ 1.2

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
และใฝ่ เรี ยนรู้
ประสงค์
8. สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
1) หนังสื อเรี ยน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2
2) บัตรอักษรไทย
3) ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย
4) จากสื่ อดิจิตอลเสริ มการเรี ยนการสอน๘ กลุ่มสาระวิชา

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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วิธีการ

ใบงานที่
1.2
คาชี้แจง

การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย
ให้นกั เรี ยนเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว แล้วอ่านออกเสี ยงกับครู

การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว แล้วอ่านออกเสี ยงกับครู

(พิจารณาตามการอ่ านและการเขียนของนักเรี ยน โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)

แบบสั งเกตพฤติกรรม การทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในระหว่างเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ความมี
การรับฟัง การแสดง
ความมี
นา้ ใจ
การตรง รวม
ความ
ความ
วินัย
เอือ้ เฟื้ อ
ต่ อเวลา 15
คิดเห็น คิดเห็น
เสี ยสละ
คะแนน
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบ่ อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ำกว่ำ 8
ปรับปรุง

แบบสั งเกตพฤติกรรม การทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม

ชั้น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในระหว่างเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิน

1

การแบ่งหน้าที่กนั อย่างเหมาะสม

2

ความร่ วมมือกันทางาน

3

การแสดงความคิดเห็น

4

การรับฟังความคิดเห็น

5

ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน

3

2

1

รวม

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบ่ อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ำกว่ำ 8
ปรับปรุง

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในระหว่างเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน แล้วขีด  ลงใน
ช่อง ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้าน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิน
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ และบอกความหมายของเพลงชาติได้
1.2 ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน และปฏิบตั ิตนเพื่อสร้าง
ความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยน
และชุมชนจัดขึ้น

2. ซื่อสั ตย์ สุ จริต

2.1 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
2.2 ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั พ่อแม่ หรื อ
ผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง

3. มีวนิ ัย รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรี ยน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
4.2 รู้จกั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสัง่ สอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรี ยน
4.5 ปรับปรุ งตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่ างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่ งของของโรงเรี ยนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรี ยนอย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

ระดับคะแนน
3

2

1

6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็ จ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้าน

ระดับคะแนน

รายการประเมิน

3

2

1

7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รู ้จกั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ื่น
8.3 รู ้จกั การดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน
โรงเรี ยน เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบ่ อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
55 - 72
ดี
36 - 54
พอใช้
ต่ำกว่ำ 36
ปรับปรุง

แบบบันทึกแผนหลังสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่ น หรื อพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (ถ้ ามี)

 ปัญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

