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 ก�รศึกษ� เปน็ร�กฐ�นสำ�คญัในก�รพฒัน�ประเทศไปสูค่ว�มเจรญิในทกุ ๆ  ด�้น 

รัฐบ�ลทุกยุคทุกสมัย จึงให้คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ� กำ�หนด
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และมีคว�มสุขกับก�รเรียนอย่�งแท้จริง พร้อมกับก�รพัฒน�นักเรียนให้มีทักษะสอดคล้อง 

ต�มบริบทสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นก�รเขียน  

รู้จักแก้ปัญห� มีศักยภ�พก�รสื่อส�ร รู้จักคิดวิเคร�ะห์ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ และส�ม�รถ

ทำ�ง�นร่วมกันเป็นคณะ 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัด 

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น จงึกำ�หนดเปน็นโยบ�ยสำ�คัญให้นกัเรยีนทกุระดบัชัน้อ่�นออกเขยีนได ้ 

อ่�นคล่องเขียนคล่องและสื่อส�รได้ เพื่อเป็นก�รว�งร�กฐ�นสำ�คัญในก�รเรียนรู้ระดับสูง 

ต่อไป  โดยพิจ�รณ�เห็นว่� หนังสือเรียน กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ต�มหลักสูตร 

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ซึ่งจัดทำ�ม� 
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ก�รสอน เห็นควรมีก�รเพ่ิมเติมกิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภ�พปัจจุบัน  

โดยจัดทำ�คู่มือจัดกิจกรรมก�รใช้หนังสือเรียนดังกล่�ว เป็นแนวท�งให้ครูเลือกจัดกิจกรรมทั้ง 
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นำ�เสนอแนวท�งจัดกิจกรรม นอกจ�กกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับ 
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หลักก�รและบรรลุต�มจุดหม�ยของหลักสูตร ห�กมีข้อเสนอแนะ กรุณ�แจ้งสำ�นักง�น 
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บทนำา

ความมุ่งหมายของหลักสูตร

 ภ�ษ�ไทยเป็นเอกลักษณ์ของช�ติ และเป็นเครื่องมือสื่อส�รที่สร้�งคว�มเข้�ใจ 

คว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�คว�มรู้ ประสบก�รณ์จ�กแหล่ง 

ข้อมูลต่�ง ๆ รวมทั้งแสดงภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษด้�นวัฒนธรรมประเพณี เป็นสมบัติ 

ลำ้�ค่�ที่คนไทยทุกคนควรได้เรียนรู้ 

 ภ�ษ�ไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนให้เกิดคว�มชำ�น�ญในก�รใช้ภ�ษ� 

เพื่อก�รสื่อส�ร ก่อให้เกิดก�รเรียนรู้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง 

ทั้งก�รพูด ก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รฟัง ก�รดู  ก�รจัดก�รเรียนรู้ในโลกยุคโลก�ภิวัตน์หรือ 

โลกไร้พรมแดน เน้นก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักปรัชญ�เศรษฐกิจ

พอเพียง คว�มเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทย และหลักก�ร “สุ จิ ปุ ลิ” เพื่อพัฒน�นักเรียน

ให้เป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นในก�รจัดก�รศึกษ�จำ�เป็นต้อง 

ปรับก�รเรียนก�รสอนให้ส�ม�รถพัฒน�นักเรียนทุกคนไม่ว่�จะอยู่ที่ใดก็ต�ม องค์คว�มรู้ 

จะไม่จำ�กัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่�นั้น นักเรียนส�ม�รถเรียนรู้ผ่�นสื่อก�รเรียนรู้  

ได้อย่�งมีคว�มสุข

 หลักสูตรก�รจัดก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ กำ�หนดให้ 

สถ�นศกึษ�จัดก�รเรยีนรูก้ลุม่ส�ระก�รเรยีนรูภ้�ษ�ไทยต�มส�ระก�รเรยีนรูแ้ละม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้ ได้แก่ ส�ระที่ ๑ ก�รอ่�น ม�ตรฐ�น ท ๑.๑ ใช้กระบวนก�รอ่�นสร้�งคว�มรู้และ 

คว�มคิดเพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญห�ในก�รดำ�เนินชีวิตและมีนิสัยรักก�รอ่�น  ส�ระที่ ๒ 

ก�รเขียน ม�ตรฐ�น ท ๒.๑ ใช้กระบวนก�รเขียน เขียนสื่อส�ร เขียนเรียงคว�ม ย่อคว�ม  
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และเขียนเรื่องร�วในรูปแบบต่�ง ๆ  เขียนร�ยง�นข้อมูลส�รสนเทศและร�ยง�นข้อมูล 

ส�รสนเทศและร�ยง�นก�รศกึษ�คน้คว�้อย�่งมปีระสทิธภิ�พ ส�ระที ่๓ ก�รฟงั ก�รด ูก�รพดู  

ม�ตรฐ�นที่ ๓.๑ ส�ม�รถเลือกฟังและดูอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ และพูดแสดงคว�มรู้ คว�มคิด  

และคว�มรูส้กึในโอก�สต�่ง ๆ  อย�่งมวีจิ�รณญ�ณและสร�้งสรรค ์ ส�ระที ่๔ หลกัก�รใชภ้�ษ�

ไทย ม�ตรฐ�นที ่๔.๑ เข�้ใจธรรมช�ตขิองภ�ษ�และหลกัภ�ษ�ไทย ก�รเปลีย่นแปลงของภ�ษ�

และพลงัของภ�ษ� ภมูปิญัญ�ท�งภ�ษ�และรกัษ�ภ�ษ�ไทยไวเ้ปน็สมบตัขิองช�ต ิ ส�ระที ่๕ 

วรรณคดีและวรรณกรรม ม�ตรฐ�นที่ ๕.๑ เข้�ใจและแสดงคว�มคิดเห็นวิจ�รณ์วรรณคดี

และวรรณคดีไทยอย่�งเห็นคุณค่� และนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 ส�ระสำ�คัญของก�รจัดก�รเรียนรู้ ต�มหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

มุ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ ได้เรียนรู้ภ�ษ�ไทย ส�ม�รถอ่�น เขียน คำ� ประโยค 

และข้อคว�มสั้น ๆ เข้�ใจเรื่องที่อ่�น ส�ม�รถเชื่อมโยงเนื้อห�ส�ระลำ�ดับเรื่องร�วได้ ใช้ภ�ษ�

เพื่อก�รสื่อส�รได้ รู้จักวรรณกรรมคำ�คล้องจอง และบทอ�ขย�น ฯลฯ 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑ ท ๑.๑ ป.๑/๑ 

  ท ๑.๑ ป.๑/๒

 ๒ ท ๑.๑ ป.๑/๓ 

  ท ๑.๑ ป.๑/๔ 

  ท ๑.๑ ป.๑/๕

 

 ๓ ท ๑.๑ ป.๑/๖

 ๔ ท ๑.๑ ป.๑/๗

l ก�รอ่�นออกเสียงและบอกคว�มหม�ยของคำ� คำ�คล้องจอง 

และข้อคว�มที่ประกอบด้วยคำ�พื้นฐ�น คือ คำ�ที่ใช้ในชีวิต

ประจำ�วัน ไม่น้อยกว่� ๖๐๐ คำ� รวมทั้งคำ�ที่ใช้เรียนรู้ใน

 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย

 - คำ�ที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 

 - คำ�ที่มีตัวสะกดตรงต�มม�ตร�และไม่ตรงต�มม�ตร�

 - คำ�ที่มีพยัญชนะควบกลำ้� 

 - คำ�ที่มีอักษรนำ� 

l ก�รอ่�นจับใจคว�มจ�กสื่อต่�ง ๆ เช่น

  - นิท�น

  - เรื่องสั้น ๆ 

  - บทร้องเล่นและบทเพลง

  - เรื่องร�วจ�กบทเรียนในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้  

ภ�ษ�ไทยและกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น 

l ก�รอ่�นหนังสือต�มคว�มสนใจ เช่น

  - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหม�ะสมกับวัย

  - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำ�หนดร่วมกัน  

l ก�รอ่�นเครื่องหม�ยหรือสัญลักษณ์ ประกอบด้วย

  - เครื่องหม�ยสัญลักษณ์ต่�ง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วัน

 - เครื่องหม�ยแสดงคว�มปลอดภัยและแสดงอันตร�ย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๕ ท ๑.๑ ป.๑/๘

 ๖ ท ๒.๑ ป.๑/๑

 ๗ ท ๒.๑ ป.๑/๒

 ๘ ท ๒.๑ ป.๑/๓

 ๙ ท ๓.๑ ป.๑/๑

 ๑๐ ท ๓.๑ ป.๑/๒ 

  ท ๓.๑ ป.๑/๓

 ๑๑ ท ๓.๑ ป.๑/๔

l ม�รย�ทในก�รอ่�น เช่น

  - ไม่อ่�นเสียงดังรบกวนผู้อื่น

  - ไม่เล่นกันขณะที่อ่�น

  - ไม่ทำ�ล�ยหนังสือ  

l ก�รคัดล�ยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดต�มรูปแบบ 

ก�รเขียนตัวอักษรไทย   

l ก�รเขียนสื่อส�ร 

 - คำ�ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 - คำ�พื้นฐ�นในบทเรียน 

 - คำ�คล้องจอง

 - ประโยคง่�ย ๆ  

l ม�รย�ทในก�รเขียน เช่น

 - เขียนให้อ่�นง่�ย สะอ�ด ไม่ขีดฆ่�

 - ไม่ขีดเขียนในที่ส�ธ�รณะ

 - ใช้ภ�ษ�เขียนเหม�ะสมกับเวล� สถ�นที่ และบุคคล

l ก�รฟังและปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ� คำ�สั่งง่�ย ๆ 

l ก�รจับใจคว�มและพูดแสดงคว�มคิดเห็น คว�มรู้สึก

 จ�กเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นคว�มรู้และคว�มบันเทิง เช่น

 - เรื่องเล่�และส�รคดีสำ�หรับเด็ก

 - นิท�น 

 - ก�ร์ตูน

  - เรื่องขบขัน 

l ก�รพูดสื่อส�รในชีวิตประจำ�วัน เช่น

 - ก�รแนะนำ�ตนเอง

 - ก�รขอคว�มช่วยเหลือ

 - ก�รกล่�วคำ�ขอบคุณ

 - ก�รกล่�วคำ�ขอโทษ  



5

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑๒ ท ๓.๑ ป.๑/๕

 ๑๓ ท ๔.๑ ป.๑/๑

 ๑๔ ท ๔.๑ ป.๑/๒

 ๑๕ ท ๔.๑ ป.๑/๓

 ๑๖ ท ๔.๑ ป.๑/๔

l ม�รย�ทในก�รฟัง เช่น

 - ตั้งใจฟัง ต�มองผู้พูด

 - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

 - ไม่นำ�อ�ห�รหรือเครื่องดื่มไปรับประท�นขณะที่ฟัง

 - ให้เกียรติผู้พูดด้วยก�รปรบมือ

 - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง 

l ม�รย�ทในก�รดู เช่น

 - ตั้งใจดู

 - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอ�ก�รรบกวนสม�ธิของผู้อื่น 

l ม�รย�ทในก�รพูด เช่น 

 - ใช้ถ้อยคำ�และกิริย�ที่สุภ�พ เหม�ะสมกับก�ลเทศะ

 - ใช้นำ้�เสียงนุ่มนวล 

 - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำ�ลังพูด 

l พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

l เลขไทย  

l ก�รสะกดคำ� ก�รแจกลูก และก�รอ่�นเป็นคำ�

l ม�ตร�ตัวสะกดที่ตรงต�มม�ตร�และไม่ตรงต�มม�ตร� 

l ก�รผันอักษร

l คว�มหม�ยของคำ�  

l ก�รแต่งประโยค  

l คำ�คล้องจอง  
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑๗ ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

  ท ๕.๑ ป.๑/๒

 รวม  ๒๒

l วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำ�หรับเด็ก เช่น

 - นิท�น

 - เรื่องสั้นง่�ย ๆ 

 - ปริศน�คำ�ท�ย

 - บทร้องเล่น

 - บทอ�ขย�น

 - บทร้อยกรอง

 - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

l บทอ�ขย�นและบทร้อยกรอง

 - บทอ�ขย�นต�มที่กำ�หนด

 - บทร้อยกรองต�มคว�มสนใจ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ความสำาคัญของหนังสือเรียน

 หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นภ�ษ�ไทย ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ ชุด ภ�ษ�- 

เพื่อชีวิต ภาษาพาที มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะท�งภ�ษ�จ�กก�รอ่�น พูด เขียน ฟัง 

ดู และใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รอย่�งสัมฤทธิผล ส่วน วรรณคดีลำานำา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้วรรณคดี วรรณกรรมอย่�งรู้คว�มหม�ย เกิดคว�มซ�บซึ้งและเห็นคุณค่� โดยครู 

ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้และเข้�ใจวรรณคดี วรรณกรรมที่กำ�หนดให้ 

ทัง้ต�มเนือ้ห�ในบทเรียน ในห้องเรียน และนอกหอ้งเรยีน จงึจะเปน็ประโยชนต์อ่ก�รจดัก�ร

เรียนรู้ภ�ษ�ไทยให้เป็นไปต�มหลักก�รและบรรลุจุดมุ่งหม�ยของหลักสูตร

ความสำาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 รฐับ�ลทกุยคุทกุสมยัต�่งใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่พฒัน�คณุภ�พ

และม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ให้ครูจัดก�รเรียนรู้จ�กน�มธรรมสู่รูปธรรม ให้นักเรียนส�ม�รถ

เชื่อมโยงองค์คว�มรู้จ�กก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของครู นำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ไปสู่

ก�รปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ ต�มหลักก�รของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

พทุธศกัร�ช ๒๕๕๑ และเพือ่ใหน้กัเรยีนมคีณุภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู ้มคีว�มส�ม�รถ

ในก�รคิดวิเคร�ะห์ พัฒน�ตนเองต�มคว�มสนใจและคว�มถนัดอย่�งเต็มต�มศักยภ�พ 

และมีคว�มสุขกับก�รเรียนรู้ บทบ�ทของครูภ�ษ�ไทยจึงต้องลดลงจ�กก�รสอนเนื้อห� 

ในชั้นเรียนม�เป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และเรียนรู้จ�กกลุ่มเพื่อนม�กขึ้น เพิ่มเติมองค์คว�มรู้จ�กสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

หรือกิจกรรมสร้�งสรรค์ที่ครูภ�ษ�ไทยเป็นผู้แนะนำ� สร้�งบรรย�ก�ศ จัดสถ�นก�รณ์  

จัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่�งนักเรียน ครู สถ�นศึกษ� ชุมชน เพื่อสร้�งสภ�พแวดล้อม 

ในก�รเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทำ�ให้นักเรียนเกิดประสบก�รณ์ตรง
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 เนือ่งจ�กภ�ษ�ไทยเปน็ทกัษะทีต่อ้งฝกึทัง้ก�รฟงั ก�รพดู ก�รอ�่นและก�รเขยีน 

และครูผู้สอนจะใช้หนังสือเป็นสื่อก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้แก่นักเรียนแล้ว  

ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ฝึกทักษะต่�ง ๆ จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ครูต้องคิดค้นห�กิจกรรม 

ที่เหม�ะสมเพื่อเสริมก�รพัฒน�องค์คว�มรู้น้ัน ๆ ด้วย โดยหนังสือเรียนส�ระก�รเรียนรู้ 

ภ�ษ�ไทย ของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ไดเ้สรมิเพิม่เตมิสว่นของกจิกรรมไวท้�้ยบทเรยีนทกุบท 

ครูส�ม�รถเลือกกิจกรรมต�มคว�มสนใจ คว�มถนัด รวมทั้งบริบทของห้องเรียน 

 กิจกรรมในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ มีกิจกรรมที่สำ�คัญ ๆ ส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์ต่�ง ๆ อย่�งหล�กหล�ย เช่น จ�กหนังสือเรียน 

ชุด ภ�ษ�เพื่อชีวิต ภาษาพาที และวรรณคดีลำานำา ฝึกทบทวนคว�มเข้�ใจจ�กก�รอ่�น  

ในกิจกรรม ชวนคิด ชวนทำ� ชวนกันตอบ ชวนกันเล่� ชวนกันห�คว�มหม�ย ชวนกันดู 

และสงัเกต ชวนกนัสนทน� ซึง่ครสู�ม�รถนำ�กจิกรรมทีค่วรทำ�ม�ใชใ้นก�รออกแบบกจิกรรม 

ได้อย่�งหล�กหล�ย เนื่องจ�กผู้เรียนในชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ อยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียน 

อ�่นเขียน ส�ม�รถทำ�ต�มแบบไดโ้ดยไมม่ขีอ้โต้แยง้ สนใจและให้คว�มรว่มมือในกจิกรรมต�่ง ๆ  

ที่ครูจัดให้ เชื่อฟังและปฏิบัติต�ม นักเรียนที่เริ่มอ่�นออกเขียนได้ต�มม�ตรฐ�นหลักสูตร 

จะกล้�คิด กล้�แสดงออก อย่�งไรก็ต�ม ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีปัญห�อ่�นเขียนได้ 

ไม่ดีนัก ดังนั้น ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต่�ง ๆ ครูต้องคำ�นึงถึงศักยภ�พของนักเรียนด้วย  

ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดี ครูนับเป็นแบบอย่�งที่ดีสำ�หรับนักเรียน 

ในวัยนี้ ถ้�จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก ได้เล่น ได้สนุกเพลิดเพลินในก�รเรียนรู้  

ให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์เพื่อก�รพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�แล้ว จะทำ�ให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่�งมีประสิทธิภ�พส�ม�รถใช้ภ�ษ�ในก�รส่ือส�รและใช้เป็นเครื่องมือ 

ในก�รเรียนรู้ส�ระก�รเรียนรู้อื่น ๆ ได้ต่อไป

 หนังสือคู่มือนี้ได้จัดหมวดกิจกรรม แบ่งเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (๓ กิจกรรม) หมวดที่ ๒ สร้�งเสริมสมรรถนะและ 

ก�รเรียนรู้ (๕ กิจกรรม) หมวดที่ ๓ สร้�งเสริมคุณลักษณะและค่�นิยม (๔ กิจกรรม)  

หมวดที่ ๔ สร้�งเสริมทักษะก�รทำ�ง�น ก�รดำ�รงชีพ และทักษะชีวิต (๔ กิจกรรม) 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 หมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔

๑. กิจกรรมแนะแนว

๒. กิจกรรมนักเรียน

๓. กิจกรรมเพื่อสังคม

และส�ธ�รณประโยชน์

๔. พัฒน�คว�มส�ม�รถ 

ด้�นก�รสื่อส�ร 

๕. พัฒน�คว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รคิดและ

ก�รพัฒน�กรอบคว�มคิด

แบบเปิดกว้�ง 

(Growth Mindset)

๖. พัฒน�คว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รแก้ปัญห�

๗. พัฒน�คว�มส�ม�รถ

ด้�นเทคโนโลยี

๘. พัฒน�ทักษะ

ก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ก�รเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

ส�ระก�รเรียนรู้

๙. ปลูกฝังค่�นิยม

และจิตสำ�นึกในก�ร

ทำ�ประโยชน์ต่อสังคม

มีจิตส�ธ�รณะและ

ก�รให้บริก�รด้�นต่�ง ๆ

ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและส่วนรวม

๑๐. ปลูกฝังคว�มรัก

ช�ติ ศ�สน� และ

พระมห�กษัตริย์

๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม (มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 

อดทน มุ่งมั่นในก�ร

ทำ�ง�น กตัญญู)

๑๒. ปลูกฝังคว�มรัก

คว�มภ�คภูมิใจ

ในคว�มเป็นไทย และ

หวงแหนสมบัติของช�ติ

๑๓. ตอบสนอง

คว�มสนใจ คว�มถนัด

และคว�มต้องก�รของ

ผู้เรียนต�มคว�มแตกต่�ง

ระหว่�งบุคคล

๑๔. ฝึกก�รทำ�ง�น 

ทักษะท�งอ�ชีพ 

ทรัพย์สินท�งปัญญ� 

อยู่อย่�งพอเพียง และ

มีวินัยท�งก�รเงิน

๑๕. พัฒน�คว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รใช้ทักษะชีวิต

๑๖. สร้�งเสริม

สมรรถนะท�งก�ย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างเสริมสมรรถนะ

และการเรียนรู้

สร้างเสริมคุณลักษณะ

และค่านิยม

สร้างเสริมทักษะ

การทำางาน การดำารงชีพ 

และทักษะชีวิต
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดกิจกรรม

หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

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

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จัดทำ�คู่มือจัดกิจกรรมก�รใช้

หนังสือเรียน กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวท�งให้ครูเลือกจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอก

หอ้งเรยีน เนือ่งจ�กในหมวดท่ี ๑ เปน็หมวดกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน  ซึง่โรงเรยีนดำ�เนนิก�รต�ม 

หลักสูตรสถ�นศึกษ�อยู่แล้ว ตัวอย่�งแนวท�งก�รจัดกิจกรรมก�รใช้หนังสือเรียนนี้  

จึงนำ�เสนอในส่วนของหมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓ และหมวดที่ ๔ รวม ๑๓ กิจกรรม



หมวดที่

สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

๒
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  พยัญชนะไทย ตัวไหนชื่อหนู

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑ เพื่อให้นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะตัวแรกของชื่อตนเองได้

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑ ครูจัดเตรียมบัตรพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะตัวแรกของชื่อนักเรียนให้ครบ

ต�มจำ�นวนนักเรียนในห้องเรียน

 ๔.๒ ครูสนทน�กับนักเรียนเกี่ยวกับชื่อนักเรียนว่�มีพยัญชนะตัวใดบ้�ง

 ๔.๓ ครูนำ�พยัญชนะที่เตรียมไว้ ไปติดไว้ที่กระด�นหรือว�งไว้ในที่นักเรียน 

ส�ม�รถเลือกได้สะดวก

 ๔.๔ ให้นักเรียนออกไปนำ�พยัญชนะที่มีอยู่ในชื่อของนักเรียนคนละ ๑ ตัว

 ๔.๕ ใหน้กัเรยีนตกแตง่พยญัชนะโดยใชก้ระด�ษเศษวสัดุ (เศษวสัดุครูจดัเตรียมให้)  

ฉีกตัดและปะติดที่พยัญชนะให้สวยง�ม

 ๔.๖ นำ�พยัญชนะท่ีตกแต่งอย่�งสวยง�มแล้ว ท�ก�วแล้วติดบนกระด�ษแข็ง 

และใช้กรรไกรตัดต�มรูปพยัญชนะที่ตกแต่งไว้

 ๔.๗ นำ�เสนอผลง�นของแต่ละคนหน้�ชั้นเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ บตัรพยญัชนะ ขน�ดกระด�ษ เอ ๔ (ต�มร�ยช่ือของนักเรยีนทีม่ใีนช้ันเรยีน) 

เช่น

 

 

 ๕.๒ กระด�ษเศษวัสดุ กระด�ษโฆษณ�ต่�ง ๆ กระด�ษลังชนิดแข็ง

 ๕.๓ ก�ว  กรรไกร

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

 ๖.๓  สังเกตก�รนำ�เสนอผลง�น 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคว�มจำ�เกี่ยวกับพยัญชนะภ�ษ�ไทย 

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้  พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 

ก น ส น
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม พยัญชนะไทย ตัวไหนชื่อหนู

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  อ� อี อู หนูหนูชอบ

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑ เพื่อให้นักเรียนบอกชื่อสระ อ� อี อู ได้

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูนำ�ภ�พสระ อ� อี อู ให้นักเรียนดู

 ๔.๒  ครูนำ�นักเรียนท่องบทร้อยกรองสระ อ� อี อู

 ๔.๓  นักเรียนท่องบทร้อยกรองสระ อ� อี อู และปรบมือเป็นจังหวะ 

 ๔.๔  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนม�รับบัตรสระ 

   กลุ่มที่ ๑ บัตรสระ อ�

   กลุ่มที่ ๒ บัตรสระ อี 

   กลุ่มที่ ๓ บัตรสระ อู

 ๔.๕  ให้นักเรียนตกแต่งบัตรสระ โดยใช้เศษวัสดุ (เศษวัสดุครูจัดเตรียมให้)  

ฉีกตัดและปะติดที่รูปสระให้สวยง�ม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๔.๖  นำ�รูปสระที่ตกแต่งอย่�งสวยง�มท�ก�วแล้วติดบนกระด�ษแข็ง และใช้

กรรไกรตัดต�มรูปพยัญชนะที่ตกแต่งไว้

  ๔.๗  นำ�เสนอผลง�นของแต่ละกลุ่มหน้�ชั้นเรียน 

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑ ภ�พสระ อ� อี อู

 ๕.๒ บทร้อยกรองสระ อ� อี อู

� ี ู
 ๕.๓ บัตรสระ ขน�ดกระด�ษ เอ ๔ 

 ๕.๔ เศษวัสดุ

 ๕.๕ ก�ว  กรรไกร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

 ๖.๓  สังเกตก�รนำ�เสนอผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มจำ�เกีย่วกบัสระในภ�ษ�ไทย  

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้  พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิิบัติกิจกรรม

กิจกรรม อา อี อู หนูหนูชอบ

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม ระบำ�เสียงสัตว์

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถแสดงท่�ท�งสื่อส�รต�มคำ�ศัพท์ได้

  ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  แบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนก ก� ไก่ แมว วัว ช้�ง  

ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเสียงร้องของสัตว์

 ๔.๒ เมือ่ครเูอย่ชือ่สตัวช์นดิใด ให้นักเรยีนในกลุ่มรอ้งเสียงสัตวช์นิดน้ันพรอ้มกนั

 ๔.๓  ครูนำ�อ่�นบทร้องเล่น “ระบำ�เสียงสัตว์”

 ๔.๔  นักเรียนช่วยกันสรุปคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรม

๕. สื่อการเรียนรู้

  บทร้องเล่น “ระบำ�เสียงสัตว์”

๖. การวัดและประเมินผล

  สังเกตพฤติกรรมก�รเข้�ร่วมปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รใชค้ำ�ใน

ภ�ษ�ไทย เป็นก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รสือ่ส�ร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

บทร้องเล่น “ระบำาเสียงสัตว์”

 นกบินม� ทำ�หน้�เป็นนก หัวมันผงก ร้อง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ

ก�บินม� ทำ�หน้�เป็นก� ส่งเสียงเริงร่� ร้อง ก� ก� ก�

ไก่บินม� ทำ�หน้�เป็นไก่ ส่งเสียงทันใด ร้อง เอ้ก เอ้ก เอ้ก

แมวเดินม� ทำ�หน้�เป็นแมว หน�้ต�บ้องแบ๊ว รอ้ง เหมียว เหมียว เหมียว

วัวเดินม� ทำ�หน้�เป็นวัว มีเข�ข้�งหัว ร้อง มอ มอ มอ

ช้�งเดินม� ทำ�หน้�เป็นช้�ง ชูงวง แกว่งห�ง ร้อง แปร๋น แปร๋น แปร๋น
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ระบำาเสียงสัตว์

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การแสดงท่าทางสื่อสารคำาศัพท์ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  เกมท�ยคำ�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพ่ือใหน้กัเรยีนส�ม�รถแสดงท�่ท�งสือ่ส�รต�มคำ�ศพัทแ์ละท�ยคำ�ศพัทไ์ด้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูนำ�นักเรียนท่องบทร้องเล่น สระเอ สระแอ โดยให้ดูภ�พประกอบ  

และปรบมือประกอบจังหวะ

 ๔.๒  นักเรียนอ่�นแจกลูกคำ�ที่ประสมสระเอ และสระแอ

 ๔.๓  แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกม�พูด และทำ�ท่�

ใบ้คำ�ต�มบัตรคำ�ที่หยิบจ�กกล่อง

 ๔.๔  ครูเฉลยคำ�ตอบด้วยบัตรคำ� นักเรียนร่วมกันอ่�นสะกดคำ� กลุ่มใดท�ยคำ�

ได้ถูกต้องม�กที่สุดเป็นฝ่�ยชนะ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  บทร้องเล่น สระเอ สระแอ (ต�มคว�มเหม�ะสม)

 ๕.๒  บัตรคำ� บัตรสระ กล่องใส่บัตรคำ�

 บัตรคำา ลิเก เกเร เวลา โซเซ เทยา 

     แลดู แจกัน ถูแพ แม่พ่อ แบมือ 

 บัตรสระ

๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รใชค้ำ�ใน

ภ�ษ�ไทย เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้ พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รสือ่ส�ร 

เ - แ -
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เกมทายคำา

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การแสดงท่าทางใบ้คำา/ทายคำา ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       



25

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

กลุ่มกิจกรรมที่ ๘  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ชื่อกิจกรรม  ต�มล่�ห�คู่เสียงร้องสัตว์

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถแสดงท่�ท�งสื่อส�รต�มคำ�ศัพท์ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  ครใูหน้กัเรยีนยนืลอ้มกนัเปน็วงกลม ประม�ณ ๑๐ คน ครเูปดิเพลงใหน้กัเรยีน

ปรบมือเป็นจังหวะ

  ๔.๒  ครูให้นักเรียนหยิบบัตรคำ�จ�กตะกร้� คนละ ๑ บัตร โดยในตะกร้� 

เป็นบัตรคำ�ชื่อสัตว์ และบัตรคำ�บอกเสียงร้องของสัตว์ 

  ๔.๓  ครเูปดิเพลงใหน้กัเรยีนเตน้เป็นจงัหวะ เมือ่ได้ยนิสญัญ�ณนกหวดีให้หยดุเต้น 

นักเรียนที่มีบัตรคำ�ชื่อสัตว์ และนักเรียนท่ีมีบัตรคำ�เสียงร้องของสัตว์ จับคู่กันให้ถูกต้อง  

เมื่อจับคู่ได้แล้วให้นั่งลง

  ๔.๔  ใหน้กัเรยีนทีจ่บัคูก่นัยนืขึน้ นกัเรยีนทีไ่มม่บีตัรคำ�ตรวจสอบว�่จบัคูถ่กูตอ้ง

หรือไม่

  ๔.๕  นักเรียนช่วยกันสรุปคว�มรู้และสิ่งที่ได้รับจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

  ๕.๑  บัตรคำ�ชื่อสัตว์

  ๕.๒  บัตรคำ�บอกเสียงร้องของสัตว์

  ๕.๓  ซีดีเพลง

  ๕.๔  นกหวีด

๖. การวัดและประเมินผล

  ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

  ๖.๒ ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รใชค้ำ�ใน

ภ�ษ�ไทย เป็นก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รสือ่ส�ร 

พัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้ ๘ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ตามล่าหาคู่เสียงร้องสัตว์

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การแสดงท่าทางสื่อสารคำาศัพท์ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ผสมคำ� จำ�ไว้ 

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนประสมพยัญชนะกับสระ อ� อี อู ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนรู้ตำ�แหน่งของสระ

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแจกบัตรพยัญชนะ และบัตรสระที่เตรียมไว้ ให้นักเรียนนำ�ม�ติดไว้บน

กระด�ษแข็ง

 ๔.๒  นักเรียนตัดรูปบัตรพยัญชนะและบัตรสระ ออกเป็นตัว ดังภ�พ

 ๔.๓  นักเรียนฝึกประสมคำ�จ�กพยัญชนะและสระที่มีอยู่

 ๔.๔  นักเรียนออกไปนำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียน 

ก �
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก ต ม จ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  บัตรพยัญชนะ ขน�ดกระด�ษ เอ ๔ เช่น 

 ๕.๒ บัตรสระ ขน�ดกระด�ษ เอ ๔ 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  สังเกตก�รนำ�เสนอผลง�น 

� ี ู



30

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มจำ�เกีย่วกบัสระในภ�ษ�ไทย  

สร้�งคว�มเข�้ใจในก�รประสมพยญัชนะกบัสระ เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้ 

พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ผสมคำา จำาไว้

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การประสมคำา ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  เกมอะไรเอ่ย 

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อฝึกทักษะก�รประสมคำ�โดยใช้ปริศน�คำ�ท�ย

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูนำ�นักเรียนท่องบทร้อยกรองสระ อ� อี อู

 ๔.๒  แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม เล่นเกมท�ยคำ�

 ๔.๓  ครูร้องเพลง อะไรเอ่ย ต�มเนื้อเพลง 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพลง อะไรเอ่ย

 (ทำ�นองเพลง ฮัดเช้ย)

(สร้อย) อะไรเอ่ย อะไรเอ่ย อะไรเอ่ย  อย�กรู้จังเลย อะไรเอ่ยคำ�นี้

 คนเก่งลองท�ยดูซี (ซำ้�)  คำ�ต่อไปนี้ คือคำ�อะไร

  คำาทาย 

 ๑)  คำ�นี้อะไร รู้ไหมนะหนูจ๋� แปดตีนเดินม� หลังค�มุงสังกะสี (ปู)

    ครูเฉลยด้วยบัตรคำ� ด้วยคำ�ว่� ปู แล้วให้นักเรียนอ่�นสะกดคำ�พร้อมกัน

 ๒)  คำ�นี้อะไร รู้ไหมนะหนูจ๋� ประสมสระอ� ร้อง ฮี้ ฮี้ ฮี้ (ม้�)

    ครูเฉลยด้วยบัตรคำ� ด้วยคำ�ว่� ม้า แล้วให้นักเรียนอ่�นสะกดคำ�พร้อมกัน

 ๓)  คำ�นี้อะไร รู้ไหมนะหนูจ๋� ตัวเต่�เดินม� มีอี อยู่บน (ตี)

    ครูเฉลยด้วยบัตรคำ� ด้วยคำ�ว่� ตี แล้วให้นักเรียนอ่�นสะกดคำ�พร้อมกัน

 

 ๔.๔  ครูแจกกระด�ษให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น ว�ดรูปและเขียนคำ�

 ๔.๕  นักเรียนนำ�เสนอผลง�น 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ เพลง “อะไรเอ่ย”

 ๕.๒ บัตรคำ�

 ๕.๓ กระด�ษ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมน้ี เปน็กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะก�รสะกดคำ� เปน็ก�รสร�้งเสรมิ 

สมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เกมอะไรเอ่ย

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การทายคำาจากเกมอะไรเอ่ย ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ร้องเล่น เต้นระบำ�ช้�ง

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คำ�ศัพท์ส�ม�รถออกแบบท่�ท�งก�รเต้นต�ม 

บทเพลงช้�งได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูนำ�แผนภูมิเพลงช้�ง ให้นักเรียนอ่�นต�มครู

 ๔.๒  นักเรียนอ่�นเพลงช้�งพร้อมกัน

 ๔.๓  ครูฝึกนักเรียนร้องเพลงช้�ง 

 ๔.๔  ครูให้นักเรียนคิดท่�ท�งประกอบเพลงช้�ง

 ๔.๕  ครูเปิดเพลงช้�งให้นักเรียนเต้นต�มเพลง

 ๔.๖  ครูให้นักเรียนว�ดภ�พช้�ง และเขียนชื่อส่วนต่�ง ๆ ของช้�ง 

 ๔.๗  นักเรียนนำ�เสนอผลง�น 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  แผนภูมิเพลงช้�ง

 ๕.๒  ซีดีเพลงช้�ง

 ๕.๓  กระด�ษ เอ ๔ 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

 ๖.๓  สังเกตก�รนำ�เสนอผลง�น 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะคว�มเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ� 

และสร�้งเสรมิจนิตน�ก�ร ก�รออกแบบท�่ท�งต�มจงัหวะดนตร ีเปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะ 

และก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ร้องเล่น เต้นระบำาช้าง

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การคิดท่าทางประกอบเพลงช้าง ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ลูกเต๋�ประสมคำ�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมประสมคำ�ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรมประสมคำ�

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแจกใบกิจกรรม “ลูกเต๋�ประสมคำ�” ให้นักเรียน

 ๔.๒  ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ให้นักเรียนสองคนออกม�ทอยลูกเต๋� 

พยัญชนะและสระ คนละ ๑ ลูก

 ๔.๓  นักเรียนที่นั่งเป็นวงกลม นำ�พยัญชนะและสระเขียนประสมคำ�ลงใน 

ใบกิจกรรม “ลูกเต๋�ประสมคำ�” 

 ๔.๔  ผลัดเปลี่ยนนักเรียนออกม�ทอยลูกเต๋�ไปเรื่อย ๆ จนได้คำ�ต�มที่กำ�หนด 

(ครูเปลี่ยนลูกเต๋�พยัญชนะให้หล�กหล�ย) 

 ๔.๕  นักเรียนฝึกอ่�นประสมคำ�ที่เขียนพร้อมกัน
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ใบกิจกรรม “ลูกเต๋�ประสมคำ�”

 ๕.๒  ลูกเต๋�พยัญชนะ

 ๕.๓  ลูกเต๋�สระ 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตก�รมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ตรวจสอบคว�มถูกต้องในก�รประสมคำ�

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กิจกรรมทีส่ง่เสรมิใหนั้กเรยีนฝกึคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รประสมคำ�ใน

ภ�ษ�ไทย เป็นก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รสือ่ส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ใบกิจกรรม

“ลูกเต๋�ประสมคำ�”

 พยัญชนะ สระ คำา

 ก  -� ก�
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ลูกเต๋าประสมคำา 

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การประสมคำา ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ต�มล่�ห�เสียง

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้คำ�พูดสื่อส�รได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม

 ๔.๒  ครูนำ�แผนภูมิ บทอ�ขย�น “ฝนตก แดดออก” ให้นักเรียนอ่�นต�มครู

 ๔.๓  ครูท่องบทอ�ขย�น ทีละวรรค และให้นักเรียนท่องต�มครู

 ๔.๔  นักเรียนท่องบทอ�ขย�น “ฝนตก แดดออก” พร้อมกัน 

 ๔.๕  ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่�งก�ยต�มจังหวะเพลง

 ๔.๖  นักเรียนหยิบบัตรภ�พ หรือบัตรคำ�จ�กตะกร้�ที่ครูส่งให้คนละ ๑ แผ่น 

   ๑)  บัตรภ�พ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

   ๒)  บัตรคำ�

 เปรี้ยง เปรี้ยง  หวิว หวิว  ซู่ ซู่

 ฉึก ฉัก ปู๊น ปู๊น  เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก  อ๊บ อ๊บ

 แปร๋น แปร๋น  ฮี้ ฮี้  มอ มอ

 จิ๊บ จิ๊บ  ก๊าบ ก๊าบ  เหมียว เหมียว

 ๔.๗   ครูให้สัญญ�ณนกหวีด ให้นักเรียนแต่ละคนนำ�บัตรภ�พหรือบัตรคำ�ที่มี 

อยู่ในมือไปห�คู่ เมื่อจับคู่บัตรคำ�และบัตรภ�พตรงกันแล้วให้นั่งลง 

 ๔.๘  ใหน้กัเรียนท่ีนัง่จบัคู่กนัลุกขึน้ยนืออกม�ข�้งหน้� นักเรยีนพดูต�มบตัรภ�พ 

และร้องเสียงต�มบัตรคำ� 

 ๔.๙  ให้นักเรียนออกม�ปฏิบัติทุกคู่จนครบ 

 ๔.๑๐ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจคว�มถูกต้อง

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ตะกร้�ใส่บัตรคำ�/บัตรภ�พ

 ๕.๒  นกหวีด

 ๕.๓  บทอ�ขย�น “ฝนตก แดดออก” 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รใชค้ำ�ใน 

ภ�ษ�ไทยก�รออกแบบท�่ท�งต�มจงัหวะ เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน� 

คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

บทอาขยาน “ฝนตก แดดออก”

     ฝนตกแดดออก  นกกระจอกแปลกใจ

 โผผินบินไป  ไม่รู้หนท�ง

 ไปพบมะพร้�ว  นกหน�วครวญคร�ง

  พี่มะพร้�วใจกว้�ง  ขอพักสักวัน

      ฝนตกแดดออก  นกกระจอกพักผ่อน

  พอห�ยเหนื่อยอ่อน  บินจรผ�ยผัน

  ขอบใจพี่มะพร้�ว  ถึงคร�วช่วยกัน

  นำ้�ใจผูกพัน  ไม่ลืมบุญคุณ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ตามล่าหาเสียง

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติการสื่อสารให้เข้าใจ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

 

๑. ชื่อกิจกรรม  คนไหนเก่ง ช่วยบอกฉันที 

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้คว�มหม�ยของคำ�ส�ม�รถจำ�แนกสิ่งที่เป็นของกิน 

ของเล่น ของใช้ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑ ครูนำ�ภ�พของกิน ของเล่น ของใช้ม�ให้นักเรียนดู โดยว�งคละกัน 

 ๔.๒ เมือ่นกัเรียนดภู�พแลว้ ครถู�มนกัเรยีนเพือ่จดุประก�ยคว�มคดิ ใหน้กัเรยีน

ฝึกคิดเรื่องของกิน ของเล่น ของใช้ ที่นักเรียนเคยเห็นม�ก่อน

 ๔.๓ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน เล่นเกม ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน แล้วให้ตัวแทนกลุ่ม

ออกม�จับสล�กเลือกหัวข้อ ของกิน ของเล่น ของใช้ 

 ๔.๔  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อแล้ว ครูนำ�ภ�พของกิน ของเล่น ของใช้ 

ม�ให้เลือก

 ๔.๕  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนนำ�เสนอต�มหัวข้อ

   ๑)  ของกินนั้นมีอะไร 

       คนไหนบอกได้ เก่งจริงนะเธอ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

   ๒)  ของเล่นนั้นมีอะไร

       คนไหนบอกได้ เก่งจริงนะเธอ 

   ๓)  ของใช้นั้นมีอะไร

       คนไหนบอกได้ เก่งจริงนะเธอ 

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ภ�พของกิน

 ๕.๒  ภ�พของเล่น

 ๕.๓  ภ�พของใช้

๖. การวัดและประเมินผล 

 สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะคว�มเข�้ใจรูค้ว�มหม�ยของคำ� 

ส�ม�รถจำ�สิง่ของทีใ่ชใ้นชวีติประจำ�วนั เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�

คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม คนไหนเก่ง ช่วยบอกฉันที 

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติท่าทางสื่อสารให้เข้าใจ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ช่วยกันปั้น ช่วยกันเล่�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกใช้คำ�และส�ม�รถแสดงออกอย่�งสร้�งสรรค์

  ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน ช่วยกันแต่งเรื่อง “งูกับช้�ง”  

ต�มจินตน�ก�ร

  ๔.๒  นกัเรยีนชว่ยกนัปัน้ดนินำ�้มนัต�มเนือ้เรือ่งทีแ่ตง่ อ�จมีตวัละครเพิม่เตมิได ้

ต�มคว�มเหม�ะสม

  ๔.๓ นกัเรยีนแตล่ะกลุม่แสดงผลง�นของกลุม่ตนเองพรอ้มเล�่เรือ่งทีช่ว่ยกนัคดิ

  ๔.๔  นักเรียนร่วมกันลงคว�มเห็นว่�เรื่องใดที่น่�สนใจม�กที่สุด

 ๔.๕  กลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่รับร�งวัลจ�กครู

๕. สื่อการเรียนรู้

  ดินนำ้�มัน
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน

 ๖.๒ สังเกตจ�กผลง�นที่ได้ปฏิบัติ

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกใช้คำ�สร้�งจินตน�ก�ร 

ต�มคว�มคิดสร้�งสรรค์ก�รออกแบบตัวละคร เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ 

พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ช่วยกันปั้น ช่วยกันเล่า

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติการปั้นอย่างสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม  เสียงร้องของสัตว์

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รได้ต�มวัตถุประสงค์

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์

 ๓.๓  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูสนทน�กับนักเรียนถึงสัตว์ชนิดต่�ง ๆ  ที่นักเรียนรู้จัก ซักถ�มถึงรูปร่�ง 

และเสียงร้องของสัตว์นั้น ๆ โดยนำ�ภ�พม�ให้นักเรียนดู

 ๔.๒ ครูเปิดโอก�สให้นักเรียนแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเสียงร้อง 

ที่ไพเร�ะ หรือที่นักเรียนสนใจ แล้วเลียนเสียงร้องของสัตว์นั้น

 ๔.๓ นักเรียนปั้นดินนำ้�มันเป็นตัวสัตว์ที่ตนเองชอบหรือสนใจ ออกม�ร้อง 

เลียนเสียงสัตว์นั้น ๆ 

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ดินนำ้�มัน

 ๕.๒  ภ�พสัตว์ชนิดต่�ง ๆ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

 บัตรภาพสัตว์ บัตรคำาเสียงร้องของสัตว์

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝ้กึทกัษะก�รสือ่ส�ร มคีว�มคดิ 

เชิงสร้�งสรรค์ เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�น 

ก�รคิดและก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)

ช้�ง ม้� วัว ลิง
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เสียงร้องของสัตว์

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม   นิท�นพ�เพลิน

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนสรุปคว�มและจับใจคว�มจ�กก�รฟังได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูเล่�นิท�นเกี่ยวกับสัตว์ แล้วชวนกันสนทน�

 ๔.๒  นักเรียนตอบคำ�ถ�มจ�กนิท�น

 ๔.๓  นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จ�กก�รฟังนิท�น

 ๔.๔  นักเรียนว�ดรูปสัตว์ในนิท�นแล้วระบ�ยสี

 ๔.๕  นักเรียนนำ�เสนอผลง�น

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  นิท�นเกี่ยวกับสัตว์ เช่น สุนัขผู้ซื่อสัตย์ กระต่�ยกับเพื่อน ฯลฯ

 ๕.๒  กระด�ษ เอ ๔
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรียนได้ฝกึทักษะกระบวนก�รคิด สรุปคว�ม 

และจับใจคว�มจ�กเรื่องร�วที่ฟัง เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�ม

ส�ม�รถด้�นก�รคิด และก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม นิทานพาเพลิน

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติกิจกรรมจากนิทาน ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม   ดอกไม้ที่ฉันรู้จัก

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะก�รฟัง และส�ม�รถเขียนแผนภ�พคว�มคิด 

แบบง่�ย ๆ ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูสนทน�กับนักเรียนเกี่ยวกับดอกไม้ที่นักเรียนรู้จัก

 ๔.๒  นักเรียนเข้�แถวเป็นวงกลม ครูแจกดอกไม้ให้นักเรียนถือไว้ ๑ คน  

ครูเปิดเพลงให้นักเรียนปรบมือเข้�จังหวะ นักเรียนส่งดอกไม้ไปให้คนที่อยู่ขว�มือไปเรื่อย ๆ  

 ๔.๓ ครูปดิเพลง นกัเรียนท่ีถอืดอกไมอ้ยูใ่นมอืตอ้งบอกชือ่ดอกไมท้ีรู่จ้กัม� ๑ ชือ่ 

แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่อดอกไม้ชนิดนั้นบนกระด�นดำ�

 ๔.๔ ครูเปิดเพลงให้นักเรียนปรบมือเข้�จังหวะและนักเรียนส่งดอกไม้ต่อไป  

ปิดเพลงและให้ผู้ที่ถือดอกไม้บอกชื่อของดอกไม้ โดยไม่ซำ้�กันจนครบทุกคน

 ๔.๕  ครูใหน้กัเรียนเขียนแผนภ�พคว�มคดิ ชือ่ดอกไม ้พรอ้มทัง้ว�ดภ�พประกอบ

 ๔.๖  นักเรียนนำ�เสนอผลง�น
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ซีดีเพลง

 ๕.๒  ดอกไม้ ๑ ดอก

 ๕.๓  กระด�ษ เอ ๔

ตัวอย่�งแผนภ�พคว�มคิด

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะก�รสื่อส�รโดยใช้ 

เขยีนแผนภ�พคว�มคดิ เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รคดิ  

และก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)

ชื่อดอกไม้

ดาวเรือง

ชบา

มะลิ

บานชื่น

เฟื่องฟ้าทานตะวัน

กุหลาบ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ดอกไม้ที่ฉันรู้จัก

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การทำาแผนภาพความคิด ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม  หมวกหน้�ก�กช้�งน้อย

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะก�รคิด

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รประดิษฐ์หน้�ก�ก

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูให้นักเรียนร้องเพลงช้�ง และเต้นประกอบเพลง

 ๔.๒  ครูแจกภ�พหน้�ช้�งให้นักเรียนระบ�ยสีให้สวยง�ม

 ๔.๓  นักเรียนติดแถบกระด�ษย�วสำ�หรับค�ดศีรษะ ติดก�วหน้�ช้�งกับแถบ

กระด�ษให้พอดีกับศีรษะของนักเรียน

 ๔.๔  นักเรียนนำ�เสนอผลง�น

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  กระด�ษหน้�ช้�ง

 ๕.๒  แถบกระด�ษกว้�ง ๑ นิ้ว คว�มย�วรอบศีรษะนักเรียน

 ๕.๓  ก�ว
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รประดิษฐ์หมวกหน้�ก�กของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

 ๖.๓  สังเกตก�รนำ�เสนอผลง�น 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะก�รคิดโดยฝึกสร้�งสรรค์ 

ส่ิงประดษิฐ ์เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รคดิและ 

ก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)

ขน�ดกระกระด�ษแข็ง กว้�ง ๑ นิ้ว ย�ว ๒๔ นิ้ว
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม หมวกหน้ากากช้างน้อย

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การประดิษฐ์หมวกหน้ากาก ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม   นักแต่งนิท�นตัวน้อย

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพือ่ใหน้กัเรยีนเข�้ใจคว�มหม�ยของคำ�และรูจ้กัเลอืกใชค้ำ�แตง่นทิ�นจ�ก

คำ�ศัพท์ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนพึงพอใจต่อก�รช่วยกันแต่งนิท�นจ�กบัตรคำ�ศัพท์

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มรับบัตรคำ�ศัพท์

ต่อไปนี้ ชื่อสัตว์  ชื่อสถ�นที่  คำ�กริย� เช่น เสือ วิ่ง กระต่�ย ถำ้� เท่�กับจำ�นวนสม�ชิกในกลุ่ม

 ๔.๒ นักเรียนแต่ละคนอ่�นคำ�ศัพท์ที่ตนเองได้รับให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง 

 ๔.๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งเรื่องจ�กคำ�ที่ได้ โดยก�รเล่�ต่อกันต�มคำ�ศัพท์ 

ที่ได้ เช่น 

 นักเรียนที่ได้คำ�ศัพท์   เสือ  เสือดำ�ตัวหนึ่งไม่มีเพื่อน

 นักเรียนที่ได้คำ�ศัพท์   ถำ้า  มันอ�ศัยอยู่ในถำ้�แห่งหนึ่ง

  นักเรียนที่ได้คำ�ศัพท์   กระต่าย  กระต่�ยสงส�รจึงขอเป็นเพื่อนด้วย

  นักเรียนที่ได้คำ�ศัพท์   วิ่ง  เสือและกระต่�ยวิ่งเล่นด้วยกันอย่�งมีคว�มสุข
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 บัตรคำ�ศัพท์

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  ประเมินก�รแต่งนิท�นจ�กคำ�ศัพท์ของนักเรียน

 ๖.๒  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิให้นกัเรยีนฝึกทกัษะก�รใชค้ำ�ศัพท ์เสรมิสร�้ง

จนิตน�ก�รในก�รแตง่นทิ�น เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รคิด และก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม นักแต่งนิทานตัวน้อย

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การแต่งนิทานจากบัตรคำาศัพท์ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม หมู่บ้�นของฉัน

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะก�รสื่อส�รและมีทักษะก�รคิด

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รประดิษฐ์บ้�นด้วยก�รพับกระด�ษ

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงบ้�นของฉัน

 ๔.๒  ครูและนักเรียนสนทน�เกี่ยวกับบ้�นและบุคคลที่อยู่ร่วมกันในบ้�น

 ๔.๓  ครูนำ�นักเรียนพับกระด�ษเป็นรูปบ้�น ดังรูป
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๔ ครูนำ�นักเรียนตกแต่งระบ�ยสี พร้อมเขียนชื่อสม�ชิกของครอบครัวลง 

ในกระด�ษพับรูปบ้�น

 ๔.๕ นักเรียนนำ�ผลง�นไปติดไว้บนป้�ยนิเทศ จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมตั้งชื่อ

หมู่บ้�น

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  เพลงบ้�นของฉัน

เพลงบ้านของฉัน

         ฉัน ฉัน ฉัน บ้�นฉันนั้นมีหล�ยคน

     ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เอ�ว่� ไซย� บ�เล่ (ซำ้�)

มีพ่อมีแม่ของฉัน

 ขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปบ้าน

 ๕.๒  กระด�ษ เอ ๔

 ๕.๓  รูปแบบก�รพับกระด�ษ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๘

๗

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมพับกระด�ษของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�นของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะก�รสือ่ส�รและมคีว�มคดิ 

เชิงสร้�งสรรค์ประดิษฐ์ส่ิงของ เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�ม

ส�ม�รถด้�นก�รคิดและก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม หมู่บ้านของฉัน

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การพับกระดาษเป็นบ้าน ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม ก ไก่ แปลงร่�ง

๒. เวลาที่ใช้  ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑ ครูนำ�นกัเรียนร้องบทร้องเลน่ ก ไก ่พรอ้มทำ�ท�่ท�งประกอบต�มคว�มคดิ 

จินตน�ก�ร 

บทร้องเล่น ก ไก่

   ก เอ๋ย ก ไก่  เสียงใสปลุกเรา

   ก ไก่ ตื่นเช้า  ปลุกเรา เอ้ก เอ้ก
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๒ ครูสนทน�ซักถ�มเกี่ยวกับพยัญชนะ ก ไก่ ให้นักเรียนออกม�เขียน ก ไก่ 

บนกระด�นตัวโต ๆ 

 ๔.๓ ครูแจกกระด�ษให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ ก ไก่ แล้วดูก�รแปลงร่�ง 

ของ ก ไก่ ต�มครู ดังนี้

 ๔.๔ นักเรียนต่อเติมจ�กตัวพยัญชนะ ก ไก่ ต�มคว�มคิดจินตน�ก�ร  

แล้วระบ�ยสีให้สวยง�ม หรืออ�จว�ดภ�พลูกไก่ประกอบด้วยก็ได้

 ๔.๕ นักเรียนนำ�เสนอผลง�น พร้อมร้องเพลง “กุ๊กไก่”

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  บทร้องเล่น ก ไก่

 ๕.๒  กระด�ษว�ดภ�พ

 ๕.๓  บัตรพยัญชนะ ก

 ๕.๔ เพลง “กุ๊กไก่”

ก
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกก�รแสดงออกเชิงสร้�งสรรค์ 

เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รคดิและก�รพฒัน� 

กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ก ไก่ แปลงร่าง

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๘ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. กิจกรรม  บิงโกคำ�

๒. เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถใช้คำ�ภ�ษ�ไทยได้ถูกต้อง

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแจกต�ร�งบิงโก ๙ ช่อง ให้นักเรียนทุกคน

 ๔.๒  นกัเรียนเลอืกหยบิบตัรคำ�ทีค่รเูตรยีมไว ้ใหน้กัเรยีนเขยีนใสใ่นต�ร�งบงิโก

 พ่อ  แม่  ให้  มี

 ได้  ภูผา  รัก  ดูแล

 ๔.๓  ครูสุ่มหยิบบัตรคำ� คร้ังละ ๑ คำ� อ่�นให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนดู 

ต�ร�งบิงโกของตนเองว่�คำ�ที่ครูอ่�นอยู่ที่ใด ให้ทำ�เครื่องหม�ยก�กบ�ททับคำ�นั้น 

 ๔.๔ ครูสุ่มหยิบบัตรคำ�ต่อไปจนกว่�จะมีนักเรียนที่ได้เครื่องหม�ยก�กบ�ท 

ครบทั้งส�มครั้ง เรียงต่อกันในแนวใดก็ได้ ซึ่งเรียกว่� บิงโก ถือว่�เป็นผู้ชนะ 

 ๔.๕  ครูตรวจสอบคว�มถูกต้องอีกครั้ง
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ต�ร�งบิงโก ๙ ช่อง

 ๕.๒  บัตรคำ�

๖. การวัดและประเมินผล 

 สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะก�รใช้คำ�ในภ�ษ�ไทย 

เพื่อสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�ทักษะก�รเรียนที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

ส�ระก�รเรียนรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม บิงโกคำา 

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๘ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ชื่อกิจกรรม  เอ๊ะ เสียงใคร

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะก�รใช้คำ�และเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑ ครใูหน้กัเรยีนดภู�พสตัว ์แลว้ให้นกัเรยีนสง่เสยีงรอ้งของสตัวน์ัน้ ๆ  พรอ้มกนั

 ๔.๒ ครูนำ�บัตรคำ�ที่เน้นเสียงร้องของสัตว์ประเภทต่�ง ๆ ให้นักเรียนอ่�น  

แล้วให้นักเรียนท�ยชื่อสัตว์ 

 ๔.๓ นักเรียนหยิบบัตรคำ�และบัตรภ�พสัตว์จ�กตะกร้�คนละ ๑ แผ่น

 ๔.๔ เมื่อได้ยินสัญญ�ณนกหวีด ให้นักเรียนแต่ละคนนำ�ภ�พหรือคำ�ที่มีอยู่ 

ในมือไปห�คู่เพื่อจับคู่ภ�พและคำ�  เพื่อจับคู่ตรงกันแล้วให้นั่งลง 

 ๔.๕ ให้นักเรียนที่นั ่งจับคู่กันลุกขึ้นยืน เพื่อนช่วยกันตรวจสอบดูว่� คู่ใด

ถูกต้องบ้�ง

 ๔.๖ นักเรียนช่วยกันสรุปคว�มรู้และสิ่งที่ได้รับจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรม 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑ ตะกร้�ใส่บัตรคำ�/บัตรภ�พสัตว์

 ๕.๒ นกหวีด

 

 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เป็นกจิกรรมท่ีสง่เสริมใหนั้กเรยีนฝกึทกัษะคว�มจำ�เข�้ใจคว�มหม�ย 

ของคำ� เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�ทักษะก�รเรียนที่ส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ ๘ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ฮี้ ฮี้ ฮี้
เอ้ก เอ้ก เอ้ก

ก้าบ ก้าบ ก้าบ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เอ๊ะ เสียงใคร

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ชวนพูด ชวนฟัง

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนพูดสื่อส�รได้ถูกต้องและชัดเจน

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๖ คน

 ๔.๒  ครูแจกบัตรข้อคว�ม ให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มละ ๖ ข้อคว�ม

  ๔.๓  ครูพูดข้อคว�มทีละข้อคว�ม ให้นักเรียนพูดต�ม

  ๔.๔  นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกต่อข้อคว�มต�มบัตรข้อคว�มที่กำ�หนดให้ และ 

ฝึกก�รพูดข้อคว�มให้เกิดทักษะ 

 ๔.๕  จับสล�กกลุ่ม ทีละกลุ่ม ให้พูดข้อคว�มที่กำ�หนดทั้ง ๖ ข้อคว�ม กลุ่มใด 

พูดได้ถูกต้องและชัดเจนม�กที่สุดเป็นผู้ชนะ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 บัตรข้อคว�ม จำ�นวน ๖ ข้อคว�ม 

 คอใบโบกมีกระดึง คอใบบัวมีกระพรวน

 ภูผาผูกกระดึงที่คอใบโบก ภูผาผูกกระพรวนที่คอใบบัว

 คอใบโบกมีกระดึงดังโป๊กเป๊ก คอใบบัวมีกระพรวนดึงกรุ๋งกริ๋ง

๖. การวัดและประเมินผล 

 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะก�รใชภ้�ษ�เพือ่ก�รสือ่ส�ร  

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ชวนพูด ชวนฟัง

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะพูดประโยคที่กำ�หนด

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การพูดอย่างถูกต้องชัดเจน ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

 

๑. ชื่อกิจกรรม  ภ�ษ�พ�สร้�งสรรค์

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�และเลือกใช้คำ�ได้ถูกต้อง 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคว�มสนุกสน�นและพึงพอใจในก�รเรียนรู้

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  ครูทบทวนคว�มรู้เรื่องคำ�คล้องจองสองพย�งค์

 ไก่แจ้  แห่ดู  ปู่ย่า  ป่าไผ่  ใส่ยา  บ้าใบ้

 ใช้ดี  ปีนี้  ชี้มือ  ถือไม้  ให้มา  ผ้าสี

 ๔.๒ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน

  ๔.๓ ครูอธิบ�ยกติก�ในก�รแข่งขันต่อคำ�คล้องจองให้นักเรียนฟัง ดังนี้

ครูชูบัตรคำ�ที่เป็นคำ�สองพย�งค์ให้นักเรียนดูทีละคำ� และต่อคำ�คล้องจองให้ดู เป็นตัวอย่�ง 

 นักเรียน  เขียนอ่าน  บ้านเธอ  เจอกัน  ขันนำ้า  จำาได้

  ๔.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มต่อบัตรคำ�คล้องจองให้ถูกต้อง กลุ่มใดต่อเสร็จก่อน 

ให้ปรบมือพร้อมกัน
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๔.๕  นักเรียนฝึกอ่�นคำ�คล้องจองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง

  ๔.๖ นักเรียนถือคำ�คล้องจองที่ต่อกัน ยืนเป็นแถว แล้วให้นักเรียนอ่�น 

คำ�คล้องจองต่อกันจนเสร็จ

  ๔.๗ นักเรียนออกม�อ่�นคำ�คล้องจองให้เพื่อนฟังทุกกลุ่ม 

  ๔.๘  นักเรียนคัดคำ�คล้องจองต่อกัน และคิดคำ�คล้องจองเพิ่มให้ม�กที่สุด

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 บัตรคำ�คล้องจอง กลุ่มละ ๑ ชุด

 นักเรียน  เขียนอ่าน  บ้านเธอ  เจอกัน  ขันนำ้า  จำาได้

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตก�รมีส่วนร่วม คว�มกระตือรือร้นในก�รปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒ ตรวจสอบคว�มถูกต้องในก�รต่อคำ�คล้องจอง

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กจิกรรมน้ี เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะก�รใชค้ำ�ส�ม�รถห� คำ�คลอ้งจอง  

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ภาษาพาสร้างสรรค์

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นต่อคำ�คล้องจอง

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การต่อคำาคล้องจอง ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวด ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๖ พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

๑. ชื่อกิจกรรม  จิ๊กซอว์ต�มห�คู่คำ�คล้องจอง

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะก�รฟัง

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มสนุกสน�น เพลิดเพลิน และพึงพอใจในก�รเรียนรู้

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประม�ณ ๓ - ๕ คน

 ๔.๒  ครูแจกตัวต่อจิ๊กซอว์คำ� จำ�นวน ๑๐ คำ� ให้กลุ่มละ ๑ ชุด 

 ๔.๓  ครูอธิบ�ยก�รต่อจิ๊กซอว์ โดยจับคู่คำ�สัมพันธ์กัน ภ�ยในเวล� ๑๐ น�ที

 ๔.๔  เมื่อกลุ่มใดต่อเสร็จให้ร้องไชโยพร้อมกัน 

 ๔.๕  นักเรียนอ่�นออกเสียงคำ�ที่ต่อให้เพื่อนฟังพร้อมกัน

  ๔.๖  ครูสรุปคว�มสำ�คัญของก�รทำ�ง�นเป็นทีม

๕. สื่อการเรียนรู้

 จิ๊กซอว์คำ� จำ�นวน ๑๐ คำ� จำ�นวนเท่�กับกลุ่มของนักเรียน

 ใจดี  มีไห  ไถนา  ตาโต

  โลเล  เวหา  กาดำา  กำามือ

   ถือแขน  แผนที่
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมเสรมิใหน้กัเรยีนฝึกทกัษะก�รฟงัและส�ม�รถห�คำ�ม�เรยีงกัน 

เปน็คำ�คลอ้งจองได้ มทัีกษะก�รคิดในก�รว�งแผนเป็นก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้ 

พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รแก้ปัญห� 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม จิ๊กซอว์ตามหาคู่คำาคล้องจอง

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นต่อจิ๊กซอว์

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การต่อจิ๊กซอว์คำาคล้องจอง ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๘  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ชื่อกิจกรรม  จ่�ย ๆ แจก ๆ ม�แลกก�รอ่�น

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถประสมพยัญชนะกับสระเป็นคำ�ได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถอ่�นออกเสียงต�มหลักก�รอ่�นภ�ษ�ไทยได้

 ๓.๓  เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่�งสนุกสน�นและพึงพอใจ

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ครนูำ�บตัรสระและบตัรพยญัชนะ ใหน้กัเรยีนดแูละอ�่นแจกลกูจนครบทกุคำ�

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิีื ู

 ๔.๒ ครูแจกบัตรสระและบัตรพยัญชนะให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ ครูพูดคำ�

หรือข้อคว�มให้นักเรียนท่ีมีบัตรสระและพยัญชนะต�มที่ครูพูดเดินออกม�หน้�ชั้นเรียน  

และเรียงไว้  เช่น  คำ�ว่�  ข�  ขี  ขือ  ขู

ิีึ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๓  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม และแจกบัตรสระและบัตรพยัญชนะ 

ให้นักเรียนออกม�เล่นเกม ก�รแจกลูก (จ่�ย ๆ แจก ๆ ม�แลกกันอ่�น) จนครบทุกใบ 

โดยให้นักเรียนถือบัตรสระ                  ยืนเป็นหลัก 

        

 จ�กนั้นนักเรียนที่ถือบัตรพยัญชนะ

 

 เดินม�จับคู่กับคนที่ถือบัตรสระ 

 ๔.๔  ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัสรปุก�รอ�่นแจกลกู เสนอแนวท�งก�รจดักจิกรรม

ร่วมกัน

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  บัตรสระ

 ๕.๒  บัตรพยัญชนะ

 ๕.๓  แผนภูมิก�รอ่�นแจกลูก

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจสอบก�รเรียงบัตรพยัญชนะและบัตรสระของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต   

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะในก�รแจกลูกสะกดคำ�  

เปน็ก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�ทกัษะก�รเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิก�รเรยีนรู ้๘ กลุม่ 

ส�ระก�รเรียนรู้

ิื ิีื ิึ ิื ิีื ิึ ิื ิีื ิึ ิื ิีื ิึ ิื ิีื ิึ ิื ิีื ิึ ิื ิีื ิึ

ิื ิีื ิึ ิีื ู

ิื ิีื ิึ ิีื ู

ิี

ิี
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม จ่าย ๆ แจก ๆ มาแลกการอ่าน

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การประสมคำาและอ่านคำา ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม ภ�ษ�พ�สนุก

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถอ่�นออกเสียงต�มหลักก�รอ่�นภ�ษ�ไทยได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่�งมีคว�มสุขและสนุกสน�น

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ครูนำ�บัตรคำ� จำ�นวน ๑๒ ใบ และบัตรภ�พ จำ�นวน ๑๒ ใบ ให้นักเรียนดู 

แล้วอ่�นออกเสียงทีละคำ�และให้นักเรียนอ่�นต�ม จ�กนั้นครูนำ�บัตรคำ� บัตรภ�พม�เรียง

ต่อกันและอ่�นออกเสียงคำ�ให้นักเรียนอ่�นต�ม ดังนี้

 กล้วย  อ้อย  มะม่วง  มะขาม  ข้าว  ไข่

 สับปะรด  งา  ผัก  รำาข้าว  หนอน  ข้าวเปลือก

 ๔.๒  ครูแจกบัตรคำ� บัตรภ�พให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ ครูอ่�นคำ�ให้นักเรียน 

นำ�ภ�พม�ต่อคำ�ต�มที่ครูอ่�น แล้วให้นักเรียนทั้งหมดอ่�นต�มที่เพื่อนเรียงไว้

 ๔.๓  ครูนำ�บัตรคำ�ม�ว�งไว้ใต้บัตรภ�พให้นักเรียนอ่�นออกเสียงจนครบทุกภ�พ 

และให้นักเรียนอ่�นออกเสียงต�มที่ว�งไว้
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๔ ครูและนักเรียนเขียนสรุป เสนอแนะแนวท�งก�รจัดกิจกรรมร่วมกัน

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑  บัตรคำ� 

 ๕.๒  บัตรภ�พ

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�นก�รว�งบัตรภ�พและบัตรคำ�

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะก�รใชภ้�ษ�เพือ่ก�รสือ่ส�ร  

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร

ข้าว

ผัก

ไข่

รำาข้าว

สับปะรด

หนอน

งา

ข้าวเปลือก

กล้วย อ้อย มะม่วง มะขาม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ภาษาพาสนุก

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การอ่านคำาตามบัตรคำา ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจรรม บิงโกหรรษ�

๒. เวลาที่ใช้  ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนพัฒน�ทักษะก�รอ่�นคำ�

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  นกัเรยีนทำ�กจิกรรม Brain Gym เพือ่ขยบัก�ยขย�ยสมองต�มคว�มเหม�ะสม

 ๔.๒  นำ�แผนภูมิคำ�ให้นักเรียนอ่�น คำ�ใดที่นักเรียนอ่�นไม่ได้ให้ครูอ่�นนำ�

 ๔.๓  ครูส�ธิตก�รเล่นเกมบิงโกหรรษ� โดยใช้คำ�ต�มแผนภูมิ

 ๔.๔  แจกต�ร�งบิงโก ๙ ช่อง ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น แล้วให้นักเรียน 

คัดลอกคำ�จ�กแผนภูมิลงในต�ร�งช่องละ ๑ คำ� (ก�รลำ�ดับคำ�ลงในต�ร�ง นักเรียน 

ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งอิสระ โดยพย�ย�มเลือกคำ�ไม่ให้ซำ้�กับผู้อื่น)

 ๔.๕  แจกเบี้ยให้นักเรียนคนละ ๕ อัน 

 ๔.๖  นักเรียนอ�ส�สมัครม�รับบัตรคำ�จ�กกล่องที่จัดทำ�ไว้ ให้นักเรียนอ่�น 

ออกเสียงคำ�พร้อมกัน แล้วว�งเบี้ยบนช่องคำ�ที่จับได้ในต�ร�งของตน

 ๔.๗ ปฏบิตักิจิกรรมต�มขอ้ที ่๔.๖ จนมผีูช้นะในเกม ๕ ครัง้ ห�กยงัไมไ่มม่ผีูช้นะ 

ให้กลับม�เริ่มต้นเล่นใหม่ จนมีผู้ชนะ มอบร�งวัลให้ผู้ชนะจำ�นวนครั้งม�กที่สุด 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

  ๕.๑  แผนภูมิคำ�

 

  นะจ๊ะ หึหึ  เอิ๊ก เอิ๊ก

   โป๊กเป๊ก  กรุ๋งกริ๋ง  โป๊ะไฟ

  ธุระ  ตุ๊ต๊ะ  ปุปะ

 

 ๕.๒  ต�ร�งบิงโก ๙ ช่อง

 ๕.๓  เบี้ยที่ใช้สำ�หรับว�ง เช่น ฝ�ขวดนำ้�ดื่ม กระดุมสีต่�ง ๆ  หรือวัสดุอื่น ๆ  ในท้องถิ่น

 ๕.๔  บัตรคำ� และกล่องใส่บัตรคำ�

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รเล่มเกมของนักเรียน

 ๖.๒  สังเกตคว�มพึงพอใจขณะเล่นเกม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะก�รใชภ้�ษ�เพือ่ก�รสือ่ส�ร  

เสริมทักษะกระบวนก�รคิด เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน� 

คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

*กติกา

ก�รชนะในเกม จะต้องว�งเบี้ยในต�ร�งบิงโกได้ต�มรูปต่อไปนี้

 แนวนอน  หรือ  แนวเฉียง  หรือ  แนวตั้ง

J J J
J
J
J

J
J

J

J
J
J

ตารางบิงโก ๙ ช่อง

หรือ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เกมบิงโกหรรษา

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การเล่นเกม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๖  พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

๑. ชื่อกิจกรรม  เกมท�ยปัญห�

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพือ่ใหน้กัเรยีนพฒัน�ทกัษะก�รสงัเกต ก�รจำ�แนก ก�รแสดงคว�มคดิเหน็

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มสนุกสน�นและเพลิดเพลินในก�รเรียนรู้

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน

 ๔.๒  ครูอ่�นปริศน�คำ�ท�ย ๔ คำ�ท�ย ให้นักเรียนตอบ 

 ๔.๓  ผลไม้อะไร เนื้อในสีแดง เปลือกเขียวแข็งแรง เมล็ดสีดำ�

  ๔.๔  ผลไม้อะไร เปลือกเหลืองสดใส ปอกเห็นเนื้อใน ข�วนวลน่�กิน

  ๔.๕  ต้นอะไร มีใบที่ปล�ย ต้นเรียวปล้องล�ย เคี้ยวแล้วค�ยก�ก

  ๔.๖  ผลไม้อะไร มีต�รอบตัว มีลูกบนหัว รสฉำ่�ชื่นใจ

 ๔.๗  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกม�ตอบ กลุ่มละ ๑ คน ตอบถูก 

ได้ข้อละ ๑ คะแนน กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 

 ๔.๘  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็นว่�มีอะไรบ้�งที่ช้�งกินได้
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

  ๕.๑  ปริศน�คำ�ท�ย ๔ คำ�ท�ย

  ๕.๒  กระด�ษบันทึกคว�มหม�ย

  ๕.๓  ป�กก�เคมี

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตก�รมีส่วนร่วม คว�มกระตือรือร้นในก�รปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ประเมนิคว�มส�ม�รถด�้นก�รแสดงคว�มคดิเหน็ และก�รสรปุองคค์ว�มรู้

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึทกัษะกระบวนก�รคดิ ก�รสงัเกต  

ก�รจำ�แนกสิ่งต่�ง ๆ เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถ 

ด้�นก�รแก้ปัญห�
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เกมทายปัญหา

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การเล่นเกม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๖  พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

๑. ชื่อกิจกรรม  เกมใบ้คำ�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มสนุกสน�นในก�รเรียนรู้

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ กลุม่ละ ๓ - ๔ คน แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทน ออกม� 

แสดงท่�ท�งจ�กคว�มหม�ยของคำ�ต�มบัตรคำ�จ�กเรื่อง “รู้จักคำ� นำ�เรื่อง” ครั้งละ ๑ คน 

ให้คะแนนคำ�ละ ๑ คะแนน กลุ่มใดตอบถูกและรวดเร็วกว่�กลุ่มอื่นได้ ๑ คะแนน

 ๔.๒  รวมคะแนนผลก�รใบ้คำ�ทั้งหมด กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

 ๔.๓  มอบร�งวัลแก่กลุ่มที่ชนะในเกมใบ้คำ�

 ๔.๔  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรม

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  บัตรคำ�จ�กเรื่อง “รู้จักคำ� นำ�เรื่อง” 

 ๕.๒  ร�งวัลสำ�หรับผู้มีคะแนนสูงสุด
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างบัตรคำาจากเรื่อง “รู้จักคำา นำาเรื่อง”

 ปาก ข้าว แขน คอก

 ป้อน ดึง ภูเขา ดัน

 เปิด หลับ นอนตะแคง ร่างกาย

 แข็งแรง ดูดนำ้า กระพือ ข้างหน้า

 ชักช้า

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตคว�มสนใจในก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  สังเกตคว�มส�ม�รถในก�รร่วมกันสรุปองค์คว�มรู้ของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหนั้กเรยีนฝึกทกัษะกระบวนก�รคิดเชงิสร�้งสรรค์  

ก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์เพื่อก�รสื่อส�ร เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน� 

คว�มส�ม�รถด้�นก�รแก้ปัญห�
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เกมใบ้คำา

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกมใบ้คำ�

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การเล่นเกม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๖  พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

๑. ชื่อกิจกรรม  เกมท�ยซิ ฉันคือใคร

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถเลือกใช้คำ�เพื่อก�รสื่อส�รจ�กเกมท�ยคำ�จ�ก

ปริศน�คำ�ท�ยได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถแต่งประโยคง่�ย ๆ ได้

 ๓.๓  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจก�รปฏิบัติกิจกรรมปริศน�คำ�ท�ย

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  ครูสนทน�กับนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนรู้จัก มีรูปร่�งลักษณะ 

อย่�งไรบ้�ง

 ๔.๒  ครูยกปริศน�คำ�ท�ย ให้นักเรียนท�ยว่�สัตว์ที่กล่�วถึงคืออะไร 

   - ตวัโตต�เลก็ เดก็ ๆ  รูจ้กั จมกูย�วยิง่นกั ชอบกนิกลว้ยออ้ย (คำ�ตอบ ช�้ง)

    - มีหงอนสีแดง ตะแคงหน้�มอง ส่งเสียงดังก้อง ปลุกคนแต่เช้� (คำ�ตอบ ไก่)

 ๔.๕ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕ คน ช่วยกันตัดรูปสัตว์ต�มที่กำ�หนด 

แล้วติดไม้ไอศกรีม

 ๔.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันตอบปริศน�คำ�ท�ย กลุ่มใดตอบได้รวดเร็ว 

และถูกต้องม�กที่สุดเป็นผู้ชนะ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เกมทายซิ ฉันคือใคร (ปริศนาคำาทาย)

วิธีเล่น

 ๑. ครูอ่�นปริศน�คำ�ท�ยทีละ ๑ คำ�ท�ย

 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มยกไม้ไอศกรีมภ�พสัตว์ที่ตรงกับคำ�ตอบในปริศน�  

(ใครยกได้รวดเร็วและถูกต้องเป็นผู้ชนะ ได้ ๑ คะแนน)

 ๓. ครูบันทึกคะแนนในกระด�นดำ�

 ๔. เมื่อท�ยครบ ๑๐ ข้อ แล้วนับคะแนน กลุ่มที่ได้คะแนนม�กที่สุดเป็นผู้ชนะ

 ๔.๗  ครูให้ร�งวัลแก่กลุ่มที่ชนะก�รแข่งขัน

 ๔.๘  นกัเรยีนนำ�ชือ่สตัวจ์�กคำ�ตอบในปรศิน�คำ�ท�ยม�แตง่เป็นประโยคง�่ย ๆ  

(ทำ�เป็นร�ยบุคคล)

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  ปริศน�คำ�ท�ย ๑๐ คำ�ท�ย

  ๕.๒  ภ�พสัตว์

  ๕.๓  ไม้ไอศกรีม

  ๕.๔ ก�ว  กรรไกร  สติ๊กเกอร์

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รเล่นปริศน�คำ�ท�ย

 ๖.๒  ตรวจผลง�นก�รแต่งประโยค

 ๖.๓  สังเกตคว�มพึงพอใจก�รปฏิบัติกิจกรรมปริศน�คำ�ท�ย

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักเรยีนฝึกทกัษะกระบวนก�รคดิ สร�้งก�รเรยีนรู ้

ลักษณะท่�ท�งของสัตว์ต่�ง ๆ เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน� 

คว�มส�ม�รถด้�นก�รแก้ปัญห�
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปริศนาคำาทาย

 ๑.  อะไรเอ่ย ตัวเล็กนิดเดียว เที่ยวชิมของหว�น ใครม�รุกร�น รุมกัดทันที 

  คำ�ตอบ มด

 ๒.  อะไรเอ่ย มีชื่อน่�กลัว แต่ตัวแสนสวย ปีกง�มสำ�รวย บินดมดอกไม้ 

  คำ�ตอบ ผีเสื้อ

 ๓.  อะไรเอ่ย เป็นสัตว์ดุร้�ย ร่�งก�ยแข็งแกร่ง คนหว�ดระแวง หน้�ต�คล้�ยแมว

  คำ�ตอบ เสือ

 ๔.  อะไรเอ่ย ไม่ชอบอยู่นิ่ง วิ่งไต่ไปม� ร้องดังฟังว่� เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก 

  คำ�ตอบ ลิง

 ๕.  อะไรเอ่ย ควบดังกุบกับ วิ่งฉับเร็วไว มีสี่ข�พ�ไป ร้อง ฮี้ ฮี้ ฮี้ 

  คำ�ตอบ ม้�

 ๖.  อะไรเอ่ย ดูไม่น่�กลัว ตัวสูงคอย�ว สี่ข�พ�ก้�ว ห�กินใบไม้ 

  คำ�ตอบ ยีร�ฟ

 ๗.  อะไรเอ่ย บินต�มเป็นฝูง อยู่สูงบนฟ้� สองปีกสองข� ท�ยว่�อะไร 

  คำ�ตอบ นก 

 ๘.  อะไรเอ่ย ทำ�หัวผลุบโผล่ ไม่โวอวดกล้� ต้วมเตี้ยมช้�ช้� สี่ข�พ�คล�น 

  คำ�ตอบ เต่�

 ๙.  อะไรเอ่ย ขนพองนุ่มฟู เหล่�หนูวิ่งหนี เป็นย�มแสนดี ร้อง เหมียว เหมียว เหมียว

  คำ�ตอบ แมว

 ๑๐. อะไรเอ่ย เป็นสัตว์เลี้ยงด้วย คอยช่วยเฝ้�บ้�น ใครม�รุกร�น เห่� โฮ่ง โฮ่ง โฮ่ง

  คำ�ตอบ สุนัข
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เกมทายซิ ฉันคือใคร

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกมท�ยปัญห�

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การเล่นเกม ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ว�งให้เหมือนเดิม และเพิ่มเติมเป็นคำ�ใหม่

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถนำ�ตัวอักษรประสมเป็นคำ�ได้

  ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรมประสมอักษร

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  ครตูดิแผนภมูคิำ�คลอ้งจอง “ตัง้เอย๋ ตัง้ไข”่ โดยใชข้อ้คว�มตัง้แต ่ก เอย๋ ก ไก ่

ถึง ก ข ก ก� ติดให้นักเรียนอ่�นพร้อมกันจนคล่อง

  ๔.๒  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕ คน

  ๔.๓  ครูแจกชุดบัตรอักษรที่ประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  

จำ�นวน ๒๕ ตัว ให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ ชุด 

  ๔.๔  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนำ�ตัวอักษรม�ประสมเป็นคำ�ที่อยู่ในแผนภูมิ 

จำ�นวน ๖ คำ� โดยตั้งกติก�ดังนี้

    -  ต้องใช้ตัวอักษรหมดทุกตัว

   -  ตอ้งประสมแลว้เปน็คำ�ต�มแผนภมิูคำ�คลอ้งจอง “ต้ังเอย๋ ต้ังไข่” ได้ ๖ คำ� 

  ๔.๕  ครูเฉลยคำ�ที่ถูกต้อง (ฟอง กลม เล่น เด็ก อ่�น หกคะเมน) ถ้�มีนักเรียน

กลุ่มใดเรียงไม่ถูก ให้ปรับใหม่ให้ถูกต้อง แล้วคัดลอกคำ�โดยคัดล�ยมือตัวบรรจงลงใน 

ใบกิจกรรม เขียนคำ�ใหม่ด้วยล�ยมือสวย
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๖ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ตัวอักษรทั้ง ๒๕ ตัว ม�ประสมเป็นคำ�ใหม่ไม่ให้

ซำ้�กับ ๖ คำ�เดิม โดยให้ประสมให้ได้คำ�ม�กที่สุด ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด 

 ๔.๗  แตล่ะกลุม่นำ�เสนอผลง�น กลุ่มใดประสมอักษรเป็นคำ�ไดถ้กูตอ้งม�กทีสุ่ด

ถือว่�เป็นฝ่�ยชนะ

  ๔.๘  นักเรียนคัดล�ยมือคำ�ที่ประสมในครั้งที่ ๒ ลงในใบกิจกรรม เขียนคำ�ใหม่

ด้วยล�ยมือสวย

๕. สื่อการเรียนรู้

  ๕.๑  แผนภูมิคำ�คล้องจอง “ตั้งเอ๋ย ตั้งไข่”

 ๕.๒ ชุดบัตรอักษร

  ๕.๓  ใบกิจกรรม เขียนคำ�ใหม่ด้วยล�ยมือสวย

๖. การวัดและประเมินผล

  ๖.๑  ตรวจผลง�นก�รประสมอักษรเป็นคำ�

  ๖.๒  สังเกตพฤติกรรมที่แสดงคว�มพึงพอใจก�รประสมอักษรเป็นคำ�

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะก�รประสมอักษร  

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชุด บัตรอักษร

พยัญชนะ ประกอบด้วย พยัญชนะ ๑๗ ตัว ดังนี้

 

สระ ประกอบด้วย สระ ๕ ตัว ดังนี้

ไม้ไต่คู้ และวรรณยุกต์ไม้เอก ๓ ตัว ดังนี้

ฟ

ม

า

็

อ

ม

ะ

่

อ

น

เ

่

ก

น

เ

ก

น

เ

ก

ห

ล

ค

ล

ด

ง

แผนภูมิคำาคล้องจอง

  ก เอ๋ย ก ไก่ ข ไข่ ใน เล้�  

  ข ไข่ ของ เร� น่�รัก ม�ก มี

 แม่ ไก่ ออก ไข่ ฟอง ใหญ่ กลม รี

 ข ไข่ ฟอง นี้ เร� จะ ทำ� อะไร

 เอ� ม� ตั้ง เล่น หกคะเมน กลิ้ง ไป

 จะ ทำ� ไป ไย หัวร่อ ขัน ขำ�

 ตั้งใจ ขีด เขียน เล่� เรียน อ่�น คำ�

 เด็ก เอ๋ย จดจำ� ก ข ก ก�

 

 จ�ก หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�นภ�ษ�ไทย ชุด ภ�ษ�เพื่อชีวิต วรรณคดีลำ�นำ� 

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ 

บทที่ ๖ “ตั้งเอ๋ย ตั้งไข่” : ๕๐
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 คำาที่ คำาจากการประสมอักษรครั้งที่ ๑ คำาที่ คำาจากการประสมอักษรครั้งที่ ๒

ใบกิจกรรม เขียนคำาใหม่ด้วยลายมือสวย

คำาชี้แจง  ให้นักเรียนคัดล�ยมือคำ�ใหม่ที่เกิดจ�กก�รประสมอักษรของนักเรียนครั้งที่ ๑  

 และครั้งที่ ๒ ลงในช่องว่�งให้สวยง�มและถูกต้อง

 ๑ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๒ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๓ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๔ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๕ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๖ ...............................................................
  ...............................................................

 ๗ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๘ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๙ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๑๐ ...............................................................
  ...............................................................
  

 ๑ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๒ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๓ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๔ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๕ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๖ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๗ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๘ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๙ ...............................................................
  ...............................................................
  
 ๑๐ ...............................................................
  ...............................................................
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม วางให้เหมือนเดิม และเพิ่มเติมเป็นคำาใหม่

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การประสมอักษรเป็นคำา

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม กระต่�ยกับเต่�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร โดยเล่�นิท�นต�ม 

จินตน�ก�รได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่� ๆ กัน

 ๔.๒  นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มเล่�เรื่องกระต่�ยกับเต่�ให้ต่อเนื่องกันทีละกลุ่ม

 ๔.๓ ครูเน้นให้นักเรียนเล่�เรื่องตอนจบโดยก�รเปลี่ยนเนื้อเรื่องจ�กเดิมที่

กระต่�ยพ�่ยแพ้ในก�รวิง่แขง่กบัเต�่ ใหเ้ปน็ไปต�มคว�มคดิเหน็หรอืจนิตน�ก�รของนกัเรยีน

 ๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์คว�มรู้ด้�นคุณธรรมคว�มส�มัคคีของ

กระต่�ยและเต่�

๕. สื่อการเรียนรู้

 นิท�นเรื่องกระต่�ยกับเต่�
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตก�รมีส่วนร่วมและคว�มกระตือรือร้นในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรยีนรูจ้กัเลอืกใชถ้อ้ยคำ�สร�้งจนิตน�ก�ร

ในก�รเล�่เรือ่ง เปน็ก�รสร�้งเสรมิคณุลกัษณะและค่�นยิม พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รคิด

และก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบประเมินพฤติกรรมการเล่านิทานอย่างสร้างสรรค์

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3 ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การเล่านิทานอย่างสร้างสรรค์

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ...... 

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

 แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม  เกมใบ้คำ�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  นักเรียนส�ม�รถนำ�คำ�ม�ใช้ในก�รสื่อส�รได้ถูกต้อง

 ๓.๒ นักเรียนพึงพอใจต่อกิจกรรมก�รจดจำ�คำ�ศัพท์ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕ คน โดยให้เป็นคนเขียนคำ�ศัพท์ ๑ คน 

ส่วนคนอื่นที่เหลือเป็นคนใบ้คำ� ๑ คน

 ๔.๒ ใหน้กัเรยีนทีเ่ขยีนคำ�ศพัทห์นัหน�้ไปห�เพือ่น ๆ  ในกลุม่โดยหนัหลงัใหก้ระด�น 

หรือคุณครู

  ๔.๓  คุณครูเขียนคำ�ศัพท์บนกระด�น หรือใช้บัตรคำ�โชว์ให้นักเรียนที่ใบ้คำ�ดู

 ๔.๔  นักเรียนใบ้คำ�และให้้เพื่อนเขียนให้ถูกต้องจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ห้�มพูด 

คำ�ศัพท์หรือสะกดคำ�ให้เพื่อนฟัง (ถ้�คนใบ้คำ�เผลอพูดคำ�ศัพท์ออกม�ให้ปรับแพ้) 

 ๔.๕ ก�รใบค้ำ�แตล่ะครัง้อ�จจะใชค้ำ�ศพัทป์ระม�ณ ๕ - ๑o คำ� หรอืม�กกว�่นัน้ 

ต�มคว�มเหม�ะสม

 ๔.๖ กลุ่มที่ใบ้คำ�ศัพท์ได้ม�กที่สุดเป็นฝ่�ยชนะ

๕. สื่อการเรียนรู้

 คำ�ศัพท์ที่ใช้ในก�รใบ้คำ�
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตพฤติกรรมก�รแสดงคว�มคิดในก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

ภาพประกอบ

 กราบ ทำาบุญ แม่นำ้า ร้อน

 กินข้าว เดินช้า นอนหลับ สาดนำ้า

 งวงช้าง โบกหู หันหลัง กะพริบตา

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รใช้ 

คำ�ในภ�ษ�ไทยเพิ่มทักษะกระบวนก�รคิด เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้  

พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รคดิและก�รพฒัน�กรอบคว�มคดิแบบเปดิกว�้ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมใบ้คำา

คำาชี้แจง

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกมใบ้คำ�

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การเล่นเกม

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม คุณคือผู้พิชิต 

๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  นักเรียนส�ม�รถอ่�นและเขียนคำ�ศัพท์ได้

  ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดคว�มสนุกสน�นและพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๒ - ๔ คน และตั้งกรรมก�รในก�รเล่น ๑ คน 

โดยไม่นับรวมกับผู้เล่น (กรรมก�รจะเป็นผู้เฉลยคำ�ตอบในบัตรคำ�ถ�ม)

 ๔.๒  ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเดินคนละ ๑ ตัว 

  ๔.๓  ให้แต่ละคนทอยลูกเต๋�คนละ ๑ ครั้ง คนที่ทอยลูกเต๋�ได้แต้มสูงสุด 

จะเป็นผู้ที่ได้เล่นก่อน ต�มลำ�ดับ

 ๔.๔ ให้ผู้เล่นคนแรกทอยลูกเต๋�และเล่นไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน จ�กนั้นก็ให้

ผู้เล่นคนแรกเล่นแล้วก็ต�มด้วยผู้เล่นคนถัดไป เล่นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ 

 ๔.๕ ระหว่�งเดินช่องในบ�งช่องก็จะมีคำ�สั่งต่�ง ๆ ให้ปฏิบัติต�มคำ�สั่ง

 ๔.๖ ถ้�ตัวเดินของคนใดเดินท�งถึงจุดหม�ยก่อนจะเป็นผู้ชนะ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ต�ร�งเกม ปัญห�อะไรเอ่ย บัตรคำ� (คำ�เขียนต�มคำ�บอก)

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�น

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กิจกรรมทีส่ง่เสรมิใหนั้กเรยีนฝกึทกัษะกระบวนก�รอ�่นและก�รเขยีน 

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร 



125

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบ

๑๐๐

คุณคือ

๙๐

ชื่นบาน

๘๐

เขียน

๗๐

เลี้ยง

๖๐

ข่า

๕๐

อะไรเอ่ย

๔๐

ทาง

๓๐

จาก

๒๐

บ้าน

๑๐

หลับ

๙๙

เช่น

๘๙

อะไรเอ่ย

๗๙

อ้อน

๖๙

เขียน

๕๙

ฝูง

๔๙

เสื่อ

๓๙

ชู

๒๙

นะ

๑๙

อะไรเอ่ย

๙

นอน

๙๘

กางมุ้ง

๘๘

ทันที

๗๘

ฝูง

๖๘

มอง

๕๘

อ้อย

๔๘

สู้

๓๘

เขียน

๒๘

ไหน

๑๘

หลัง

๘

สอง

๙๗

ฝัน

๘๗

กรุ๋งกริ๋ง

๗๗

กระดึง

๖๗

ภูผา

๕๗

เลี้ยง

๔๗

เสีย

๓๗

งวง

๒๗

อะไรเอ่ย

๑๗

เดิน

๗

ตื่น

๙๖

หวาน

๘๖

ดินโป่ง

๗๖

อะไรเอ่ย

๖๖

แกว่ง

๕๖

อะไรเอ่ย

๔๖

ข้าว

๓๖

ดูด

๒๖

พา

๑๖

หัน

๖

อะไรเอ่ย

๙๕

อะไร

๘๕

เขียน

๗๕

กระพรวน

๖๕

ส่าย

๕๕

มอง

๔๕

แขน

๓๕

หู

๒๕

ออก

๑๕

เบา

๕

เช้า

๙๔

เพลินใจ

๘๔

ร่างกาย

๗๔

ตะแคง

๖๔

อะไรเอ่ย

๕๔

ช้า

๔๔

ดึง

๓๔

วิ่ง

๒๔

คอก

๑๔

เขียน

๔

ช้าง

๙๓

ชักช้า

๘๓

ประโยชน์

๗๓

หมู่บ้าน

๖๓

เสียง

๕๓

เห่อ

๔๓

เขียน

๓๓

โป้ง

๒๓

เขียน

๑๓

ตัว

๓

ที่

๙๒

เขียนอย่างไร

๘๒

รสเค็ม

๗๒

เนินดิน

๖๒

กลับ

๕๒

ถำ้า

๔๒

โต

๓๒

ป้อน

๒๒

เพื่อน

๑๒

อยู่

๒

ดู

๙๑

แข่ง

๘๑

เพื่อนรัก

๗๑

ข้างหน้า

๖๑

อิ่ม

๕๑

เขียน

๔๑

เร็ว

๓๑

อะไรเอ่ย

๒๑

เปิด

๑๑

โยก

๑

จุดเริ่ม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

กติกาการเล่น

 ๑. เมื่อผู้เล่นเดินไปหยุดอยู่ช่องใดต้องอ่�นคำ�ในช่องนั้น ถ้�อ่�นได้ถูกต้อง 

ได้ร�งวัลเดินต่อไปอีก ๑ ช่อง แต่ถ้�อ่�นไม่ได้ ต้องหยุดอยู่ที่เดิม

 ๒.  เขียนอย่�งไร (ให้ผู้เล่นเขียนคำ�ต�มคำ�บอกคำ�ต่อไปนี้) 

   ๑) เล่น ๒) หัวใจ ๓) ย่�ง ๔) ระบ�ย ๕) อ�ย ๖) สู้ ๗) บอก ๘) ต้นไม้  

๙) เจ้�พ่อ ๑๐) เค�ะโต๊ะ

  กติกา เขียนถูกต้องเดินต่อไป ๕ ช่อง เขียนผิด หยุดอยู่ที่เดิม

  (เปลี่ยนคำ�ที่เขียนต�มคำ�บอกได้ต�มคว�มเหม�ะสม)

  ๓. อะไรเอ่ย (ให้ผู้เล่นตอบปัญห�อะไรเอ่ยต่อไปนี้) 

  ๑) “อะไรเอย่ สองดวงง�มเดน่ มองเห็นแตไ่กล ถ�้ข�ดมันไป วุน่ว�ยจรงิเอย” 

   คำ�ตอบ ต�

  ๒) “อะไรเอย่ มไีวใ้ชเ้ดนิ แสนเพลินอุร� ก�้วไป ก�้วม� เดนิหน�้ถอยหลัง” 

   คำ�ตอบ ข�

   ๓) “อะไรเอ่ย มีปีกบินได้ พุ่งไปบนฟ้� ไม่ใช่นกก� หน้�ต�แปลก ๆ ”

   คำ�ตอบ เครื่องบิน

   ๔) “อะไรเอ่ย มันมีสี่ข� นำ�ม�ว�งไว้ ผู้คนชอบใช้ นั่งได้สบ�ย” 

   คำ�ตอบ เก้�อี้

   ๕) “อะไรเอ่ย มีด้�มไว้ถือ ใช้มือช่วยตัก ค�วหว�นดีนัก ห�ได้ในครัว” 

   คำ�ตอบ ช้อน

   ๖) “อะไรเอ่ย สี่ข�ตัวใหญ่ แต่ใจแสนดี งวงง�ก็มี เชิญพี่ท�ยเอย” 

   คำ�ตอบ ช้�ง

  ๗) “อะไรเอ่ย โฮ่งโฮ่งเห่�ดัง เมื่อฟังน่�กลัว ขับไล่โจรชั่ว ข้�งรั้วหลังบ้�น” 

   คำ�ตอบ สุนัข
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๘) “อะไรเอ่ย สี่ล้อหมุนล้อ เครื่องยนต์ก็มี ขับเร็วด่วนจี๋ ถึงที่ปลอดภัย  

   คำ�ตอบ รถยนต์

  ๙) “อะไรเอย่ ลำ�ตน้อวบใหญ ่มใีบสเีขยีว ออกผลครัง้เดยีว เปน็เครอืเปน็หว”ี 

   คำ�ตอบ กล้วย

   ๑๐) “อะไรเอ่ย อยูบ่นท้องฟ้� แหงนห�มองเห็น ระยิบแตเ่ย็น ตอ้งเห็นทกุคนื”  

   คำ�ตอบ ดวงด�ว

  กติกา ตอบปัญหาได้ถูกต้องเดินต่อไป ๕ ช่อง ตอบผิด หยุดอยู่ที่เดิม

  (เปลี่ยนปัญห�อะไรเอ่ยได้ต�มคว�มเหม�ะสม)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมทายปัญหา

คำาชี้แจง

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกมท�ยปัญห�

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การเล่นเกม

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่่อกิจกรรม ต่อเติมเพิ่มคำ�

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนนำ�คำ�ศัพท์ม�ประสมเป็นคำ�ใหม่ได้

 ๓.๒  นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รเล่นเกมต่อเติมเพิ่มคำ� 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๒ - ๕ คน

 ๔.๒  ให้นักเรียนเลือกบัตรคำ�คนละ ๑๐ บัตร 

 ๔.๓  ครูสุ่มบัตรคำ�บัตรแรก แล้วให้นักเรียนผลัดกันนำ�บัตรม�เรียงต่อข้�งหน้� 

ข�้งบน ข�้งล�่ง หรอืท�้ยคำ�กไ็ด ้แตค่ำ�นัน้ตอ้งมคีว�มหม�ย บตัรคำ�ของใครหมดกอ่นคอืผู้ชนะ

๕. สื่อการเรียนรู้

 บัตรคำ�ภ�ษ�ไทย เช่น

แม่
ใจ

มาก
สิ่ง

เสีย

นำ้า
ดี

หลาย
ของ

ดาย
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกึคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รใชค้ำ�ใน

ภ�ษ�ไทย เป็นก�รสร�้งเสรมิสมรรถนะและก�รเรยีนรู ้พฒัน�คว�มส�ม�รถด�้นก�รสือ่ส�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมต่อเติมเพิ่มคำา

คำาชี้แจง

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกมต่อเติมเพิ่มคำ�

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การเล่นเกมต่อเติมเพิ่มคำา

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๔  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๑. ชื่อกิจกรรม  ขี่ม้�ส่งเมือง

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รได้

  ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดคว�มสนุกสน�นและพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นเจ้�เมือง ซึ่งจะต้องไม่เข้�กับฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง

 ๔.๒  แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่�ย หรือเรียกว่� ๒ เมือง จำ�นวนเท่� ๆ กัน ผู้เล่นที่อยู่

ฝ่�ยเดยีวกนัจับกนัเปน็คู ่จ�กนัน้หยบิบตัรคำ�ก�รละเลน่พืน้บ้�นของไทยไวฝ้�่ยละเท�่ ๆ  กนั 

โดยให้ผู้เล่นถือบัตรคำ�คู่ละ ๑ ใบ โดยปิดไม่ให้ฝ่�ยตรงข้�มรู้ว่�ตนเองได้คำ�ว่�อะไร

  ๔.๓ ใหส้ง่ตวัแทนของแตล่ะฝ�่ยจบัไมส้ัน้ไมย้�วเพือ่เลอืกว�่ใครจะเริม่เลน่กอ่น 

ฝ่�ยชนะจะเริ่มเล่นก่อน โดยส่งคู่ท่ีหนึ่งขี่ม้�โดยให้อีกคนหนึ่งเป็นม้� อีกคนหนึ่งเป็นคนขี่

ม�สง่บตัรคำ�ซึง่เปน็ชือ่ก�รละเลน่พ้ืนบ�้นไวท้ีเ่จ�้เมอืง อกีฝ�่ยตรงกนัข�้มจะขีม่�้ม�กระซบิ 

ท�ยคำ�ที่เจ้�เมืองถือไว้ ถ้�กระซิบก�รละเล่นพื้นบ้�นของไทยได้ตรงกับที่เจ้�เมืองถือไว้  

เจ้�เมืองจะกล่�วคำ�ว่� “โป้ง” ฝ่�ยกระซิบคู่แรกต้องเป็นเชลย และฝ่�ยคู่ที่ท�ยถูก  

ท�ยได้อีกครั้งจนกว่�ข้�งใดข้�งหนึ่งจะหมด ฝ่�ยใดหมดก่อน ฝ่�ยนั้นแพ้ และให้ฝ่�ยชนะ 

ขี่หลังไปส่งเมือง
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

  ๕.๑ บัตรคำ�ชื่อก�รละเล่นพื้นบ้�น

  ๕.๒ ไม้สั้นไม้ย�ว

๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตก�รใช้คำ�ในก�รสื่อส�รในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนก�รสื่อส�ร  

เป็นก�รสร้�งเสริมสมรรถนะและก�รเรียนรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร

ภาพประกอบ

 รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า โพงพาง เป่ากบ

 ตี่จับ หมากเก็บ ไม้หึ่ง ชักกะเย่อ

 ซ่อนหา เตย งูกินหาง แข่งเรือบก
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมขี่ม้าส่งเมือง

คำาชี้แจง

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกมขี่ม้�ส่งเมือง

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การเล่นเกมขี่ม้าส่งเมือง

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ๑๑

 ๑๒

 ๑๓

 ๑๔       

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่

สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

๓
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่ ๕ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด

  แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๑. ชื่อกิจกรรม  เพื่อนรักเกลอแก้ว

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถสรุปคว�มและร่วมกันจัดทำ�แผนภ�พคว�มคิดได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๑  นักเรียนช่วยกันคิดท่�ท�งประกอบเพลง เพื่อนรักของฉัน

 ๔.๒  นักเรียนทุกคนร่วมแสดงท่�ท�งประกอบเพลง

 ๔.๓  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคว�มสำ�คัญของก�รมีเพื่อนที่ดี และสิ่งที่ควร 

ปฏิบัติต่อเพื่อน โดยเขียนเป็นแผนผังคว�มคิดสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อน ลงในกระด�ษ เอ ๔

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  เพลง เพื่อนรักของฉัน

 ๕.๒  กระด�ษ เอ ๔

๖. การวัดและประเมินผล

 สังเกตก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพลง เพื่อนรักของฉัน

    เธอคือเพื่อนรักของฉัน  เธอนั้นใจดี

 ขอบใจในไมตรี  ขอบใจที่เป็นเพื่อนกัน

 เวล�ฉันเหง�หงอย  เพื่อนคอยช่วยให้สุขสันต์

 ร่วมทุกข์สุข ทุกคืนวัน  เพื่อนของฉัน นั้นคือเธอ 

แผนผังความคิด สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อน

แบ่งขนมให้เพื่อนกิน

ชวนกันอ่านหนังสือ

ช่วยทำาความสะอาดห้องเรียน

ช่วยแนะนำาการบ้าน
รักเพื่อน

ให้ยืมสิ่งของ

สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนก�รคิด  

ฝกึก�รสรปุใจคว�มสำ�คญั เปน็ก�รสร�้งเสรมิคณุลกัษณะและค�่นยิม พฒัน�คว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รคิดและก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดแบบเปิดกว้�ง (Growth Mindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม เพื่อนรักเกลอแก้ว

คำาชี้แจง

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การจัดทำาแผนภาพความคิด

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม



139

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่ ๙  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึกในการทำาประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 

 และการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

๑. ชื่อกิจกรรม  ว�ดแล้วเขียน เพียรอ่�นอย่�งสร้�งสรรค์

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักก�รอ่�นก�รเขียน

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มสนุกสน�นและพึงพอใจในกิจกรรมก�รอ่�น

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  ครูซกัถ�มนกัเรียนเกีย่วกบัเครือ่งเขยีน และภ�ชนะใสอ่�ห�รทีนั่กเรยีนรูจ้กั

 ๔.๒  ครูให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องเขียน และภ�ชนะใส่อ�ห�รที่นักเรียนรู้จัก

 ๔.๓  ครูแจกกระด�ษให้นักเรียนว�ดภ�พเครื่องเขียน และภ�ชนะใส่อ�ห�ร 

คนละ ๕ อย่�ง 

 ๔.๔  นักเรียนระบ�ยสีภ�พให้สวยง�ม 

 ๔.๕  นักเรียนเขียนคำ�ประกอบภ�พ

 ๔.๖  นักเรียนอ่�นคำ�ที่เขียนประกอบภ�พให้ครูฟัง

 ๔.๗  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำ�เกี่ยวกับเครื่องเขียน และภ�ชนะใส่อ�ห�ร

โดยก�รจัดทำ�เป็นบัตรคำ�

 ๔.๘  นักเรียนอ่�นบัตรคำ�เกี่ยวกับเครื่องเขียน และภ�ชนะใส่อ�ห�รพร้อมกัน
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑  บัตรคำ�เกี่ยวกับเครื่องเขียน เช่น

 กระเป๋า  หนังสือ  สมุด  ดินสอ  ยางลบ

  กบเหลาดินสอ   ไม้บรรทัด

 

 ๕.๒  บัตรคำ�เกี่ยวกับภ�ชนะใส่อ�ห�ร เช่น 

 กล่องใส่อาหาร  ปิ่นโต  จาน  

 ถ้วย หม้อ  ถาด  

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  สังเกตคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กจิกรรมนี ้เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให้นกัเรยีนสร�้งสรรคก์�รออกแบบ ปลกูฝงันสิยั 

รกัก�รอ่�น ก�รเขยีน เปน็ก�รสร้�งเสริมคุณลกัษณะและค�่นยิม ปลกูฝงัค�่นยิมและจติสำ�นกึ 

ในก�รทำ�ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตส�ธ�รณะและก�รให้บริก�ร
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม วาดแล้วเขียน เพียรอ่านอย่างสร้างสรรค์

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การปฏิบัติการเขียนและอ่านคำา ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรม วาดแล้วเขียน เพียรอ่านอย่างสร้างสรรค์

ชื่อ.........................................................น�มสกุล.................................................................

ชั้น..............................เลขที่...............................วัน เดือน ปี................................................

***************************

คำาชี้แจง 

ให้นักเรียนทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับคว�มคิดเห็นของนักเรียนม�กที่สุด

l คว�มพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด 

l คว�มพึงพอใจต่อคว�มรู้/ประสบก�รณ์ที่ได้รับ

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด

l คว�มพึงพอใจในภ�พรวมของก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด

l คว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

 .........................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ส้ม

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๑ ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 และหวงแหนสมบัติของชาติ

๑. ชื่อกิจกรรม  สนุกกับก�รทำ�ที่คั่นหนังสือ ปันคว�มคิด

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะก�รฟังและลำ�ดับคว�มคิดได้

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รประดิษฐ์ของใช้

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ตัดกระด�ษสำ�หรับคั่นหนังสือ ขน�ดต�มคว�มต้องก�ร เช่น ๔ × ๑.๕ นิ้ว

 ๔.๒  ว�ดรปูผกัหรอืผลไมท้ีน่กัเรยีนรูจ้กั เขยีนชือ่กำ�กบัและระบ�ยสใีหส้วยง�ม 

คนละ ๒ อัน

 ๔.๓  เจ�ะรู ผูกไหมพรมให้สวยง�ม 

 ๔.๔  นักเรียนอ่�นสะกดคำ�และแจกลูก

 ๔.๕  ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของที่คั่นหนังสือ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑  วัสดุอุปกรณ์สำ�หรับทำ�ที่คั่นหนังสือ 

 ๕.๒  บัตรตัวอย่�งที่คั่นหนังสือ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  ตรวจผลง�นนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะก�รฟังและส�ม�รถ 

จับใจคว�มสำ�คัญต�มลำ�ดับขั้นตอนในก�รทำ�สิ่งประดิษฐ์จ�กวัสดุเหลือใช ้เป็นก�รสร้�งเสริม

คุณลกัษณะและค�่นยิม ปลกูฝงัคว�มรกัคว�มภ�คภมิูใจในคว�มเป็นไทยและหวงแหนสมบัติ

ของช�ติ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม สนุกกับการทำาที่คั่นหนังสือ ปันความคิด

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การประดิษฐ์ของใช้ ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๒ ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 และหวงแหนสมบัติของชาติ

๑. ชื่อกิจกรรม  รักเมืองไทย รักษ์ภ�ษ�ไทย

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนฝึกออกเสียง ร ล และคำ�ควบกลำ้�ถูกต้อง

  ๓.๒  เพ่ือใหนั้กเรยีนมคีว�มพึงพอใจในก�รออกเสยีง ร ล และคำ�ควบกลำ�้ทีถ่กูตอ้ง

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑ ครูติดแผนภูมิบทอ�ขย�น “เร�รักเมืองไทย” แล้วอ่�นให้นักเรียนฟัง ๑ จบ

  ๔.๒  นักเรียนอ่�นบทอ�ขย�นพร้อมกัน ๑ รอบ

  ๔.๓  นักเรียนจับคู่กับเพื่อนท่องบทอ�ขย�น พร้อมทั้งปรบมือ ๔ จังหวะ  

(ใน ๑ วรรค ตบข� ๒ ครั้ง และตบมือกับเพื่อน ๒ ครั้ง) ต�มตัวอย่�ง

ตัวอย่าง

 ตบขา ๒ ครั้ง  ตบมือกับเพื่อน ๒ ครั้ง

 คนไทย นี้ดี คน ไทย นี้ ดี

 เป็น พี่ เป็น น้อง เป็น พี่ เป็น น้อง

 ........................... .............. ................  
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

      ๔.๔ ให้นักเรียนช่วยกันห�คำ�ที่มีเสียง ร ล และคำ�ควบกลำ้�จ�กแผนภูมิ 

บทอ�ขย�น “เร�รักเมืองไทย” แล้วอ่�นออกเสียงคำ�เหล่�นั้น

 ๔.๕ ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำ�ที่มีเสียง ร ล และคำ�ควบกลำ้�จนถูกต้อง

คล่องแคล่วทุกคน

  ๔.๖ ใหน้กัเรยีนทอ่งบทรอ้ยกรองพรอ้มกนั เมือ่ถงึคำ�ทีม่เีสยีง ร ล และคำ�ควบกลำ�้ 

ให้ทุกคนยืนขึ้น พร้อมทั้งออกเสียงให้ถูกต้องและดังกว่�เดิม

  ๔.๗ ใหน้กัเรยีนคดัล�ยมอืคำ�ทีม่เีสยีง ร ล และคำ�ควบกลำ�้ ดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดั

  ๔.๘ ให้นักเรียนนำ�เสนอผลง�นก�รคัดล�ยมือ พร้อมทั้งอ่�นออกเสียงคำ� 

ที่เขียนเป็นร�ยบุคคล

๕. สื่อการเรียนรู้

 แผนภูมิบทอ�ขย�น “เร�รักเมืองไทย”
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

“รักเมืองไทย”

     คนไทย นี้ ดี เป็น พี่ เป็น น้อง  

  เมืองไทย เมืองทอง เป็น ของ คนไทย

 คนไทย เข้มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจ

 รัก ช�ติ ยิ่งใหญ่ ไทย ส�มัคคี

 ธงไทย ไตรรงค์ เป็น ธง ส�ม สี

 ทั้ง ส�ม สิ่ง นี้ เป็น ที่ บูช�

 สีแดง คือช�ติ สีข�ว ศ�สน�

 นำ้�เงิน ง�มต� พระมห�กษัตริย์ ไทย

 เร� รัก เพื่อนบ้�น ไม่ ร�นรุก ใคร

 เมื่อ ย�ม มี ภัย ร่วมใจ ป้องกัน

 เร� รัก ท้องถิ่น ทำ�กิน แบ่งปัน

 ถิ่น ไทย เร� นั้น ช่วยกัน ดูแล 

  นภ�ลัย สุวรรณธ�ด� แต่ง

(บทอ�ขย�นบทเลือก ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑)
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล

  ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รอ่�นออกเสียงคำ�ที่มีเสียง ร ล และคำ�ควบกลำ้� 

ของนักเรียน

  ๖.๒  สงัเกตคว�มพงึพอใจในก�รอ่�นออกเสียงคำ�ทีมี่เสียง ร ล และคำ�ควบกลำ�้

ของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะในก�รออกเสียงคำ�ใน 

ภ�ษ�ไทยได้อย่�งถูกต้อง เป็นก�รสร้�งเสริมคุณลักษณะและค่�นิยม ปลูกฝังคว�มรัก 

คว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของช�ติ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม รักเมืองไทย รักษ์ภาษาไทย

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
การอ่านออกเสียงคำา ร ล และคำาควบกลำ้า

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๒ ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 และหวงแหนสมบัติของชาติ

๑. ชื่อกิจกรรม  พูดจ�ไพเร�ะ เหม�ะสมอย่�งไทย

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์

  เพื่อให้นักเรียนกล้�แสดงออกในก�รใช้คำ�พูดอย่�งเหม�ะสม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

  ๔.๑  ครูติดแผนภูมิเพลง “ขอบคุณ ขอบใจ” และอ่�นให้นักเรียนฟัง ๑ จบ  

แล้วให้นักเรียนอ่�นต�ม และร้องเพลงต�มทีละวรรค

  ๔.๒ นักเรียนฝึกร้องเพลงจนคล่อง จ�กน้ันสนทน�เก่ียวกับเน้ือห�ของบทเพลง 

เช่น เมื่อมีผู้ใหญ่ให้ของแก่เร� เร�จะต้องทำ�อย่�งไร และพูดว่�อย่�งไร หรือเม่ือมีเพื่อน 

หรือน้องม�ช่วยเหลือหรือให้ของแก่เร� เร�จะต้องทำ�อย่�งไร และพูดว่�อย่�งไร

  ๔.๓  นักเรียนร้องเพลง พร้อมกับทำ�ท่�ท�งประกอบต�มคว�มคิดของนักเรียน

  ๔.๔ สนทน�เกี่ยวกับม�รย�ทในก�รพูดของคนไทยว่�ต้องใช้คำ�พูดที่สุภ�พ 

ไพเร�ะ เหม�ะสมกับคนที่เร�พูดด้วย และต้องมีคำ�ลงท้�ยว่� “ค่ะ” หรือ “ครับ” เสมอ

  ๔.๕ แบง่กลุม่นกัเรยีนออกเปน็กลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕ คน แจกใบกจิกรรม “พดูจ� 

ไพเร�ะ เหม�ะสมอย่�งไทย” ให้กลุ่มละ ๑ ใบ  จ�กนั้นให้สม�ชิกในกลุ่มเขียนคำ�พูด 

ลงในใบกิจกรรมต�มสถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดไว้ในใบกิจกรรม

  ๔.๖ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลง�นด้วยก�รแสดงบทบ�ทสมมติ 

ต�มสถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดไว้ในใบกิจกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

  ๕.๑  แผนภูมิเพลง “ขอบคุณ ขอบใจ”

เพลง “ขอบคุณ ขอบใจ”

  เมื่อผู้ใหญ่ใจดีให้ของ 

 หนู หนู ควรต้องนึกถึงพระคุณ

 น้อมไหว้กล่�วคำ�ขอบพระคุณ

 เพื่อนมีใจเผื่อแผ่ก�รุณย์

 นึกถึงบุญคุณ กล่�วคำ�ขอบใจ

  ๕.๒  ใบกิจกรรม พูดจ�ไพเร�ะ เหม�ะสมอย่�งไทย

๖. การวัดและประเมินผล

  ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รอ่�นออกเสียงคำ�ที่มีเสียง ร ล และคำ�ควบกลำ้�

  ๖.๒  สังเกตคว�มพึงพอใจในก�รอ่�นออกเสียงคำ�ที่มีเสียง ร ล และคำ�ควบกลำ้�

แผนภูมิเพลง “ขอบคุณ ขอบใจ”

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝน และรู้จักก�รมีม�รย�ท 

ในสังคมไทย เป็นก�รสร้�งเสริมคุณลักษณะและค่�นิยม ปลูกฝังคว�มรักคว�มภ�คภูมิใจ 

ในคว�มเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของช�ติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม พูดจาไพเราะ เหมาะสมอย่างไทย

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน
มารยาทในการพูด

พูดถูกต้อง

เหมาะสม

พูดไม่ถูกต้อง

ไม่เหมาะสม

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐

 ......       

ความพึงพอใจ

พฤติกรรม
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่

สร้างเสริมทักษะการทำางาน 

การดำารงชีวิต และทักษะชีวิต

๔
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำางาน การดำารงชีพ และทักษะชีวิต

กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๓ ฝึกการทำางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อย่างพอเพียง  

 และมีวินัยทางการเงิน

๑. ชื่อกิจกรรม  กล้วยเปลี่ยนสี

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถเข้�ใจเรื่องร�วและลำ�ดับคว�มได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ครูส�ธิตขั้นตอนก�รทำ�กล้วยต�ก (นำ�กล้วยนำ้�ว้�สุกม�ปอกเปลือก  

แล้วนำ�ม�เรียงบนตะแกรงนำ�ไปต�กแดด) 

 ๔.๒  ครูแจกกระด�ษให้นักเรียนว�ดภ�พกล้วยนำ้�ว้� เขียนคำ�แล้วระบ�ยสี

 ๔.๓  นักเรียนแต่งประโยคป�กเปล่� แล้วเขียนประโยคเกี่ยวกับกล้วยนำ้�ว้� 

คนละ ๕ ประโยค 

 ๔.๔  ครูชี้แจงเพิ่มเติมถึงกล้วยนำ้�ว้�ที่ต�กแดดไว้ว่�ต้องใช้เวล�ในก�รต�ก 

ประม�ณ ๒-๓ วนั และใหพ้ลกิกลบัด�้นล�่งขึน้บนเพือ่ใหร้บัแสงแดดทกุด�้น เมือ่กลว้ยนำ�้ว�้ 

ที่ต�กไว้แห้งแล้ว ให้เก็บใส่กล่องปิดฝ�ให้มิดชิดพร้อมรับประท�น 

 ๔.๕  ให้นักเรียนบอกวิธีก�รทำ�กล้วยต�กของตนให้เพื่อนฟัง คนละ ๑ ขั้นตอน 

 ๔.๖  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปก�รถนอมอ�ห�รด้วยวิธีก�รต�กแห้ง
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้

 ๕.๑  กล้วยนำ้�ว้�สุก

 ๕.๒  ตะแกรง ภ�ชนะบรรจุ

 ๕.๓  กระด�ษว�ดภ�พ

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติกิจกรรม

 ๖.๒  ประเมินคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะก�รฟังและเข้�ใจ 

ขั้นตอนต่�ง ๆ เป็นก�รเสริมทักษะก�รประกอบอ�ชีพในด้�นก�รทำ�อ�ห�ร ส่งเสริมก�รใช้

เวล�ว�่งใหเ้กดิประโยชน ์เปน็ก�รสร�้งเสรมิทกัษะก�รทำ�ง�น ก�รดำ�รงชพี และทกัษะชวีติ 

ฝกึก�รทำ�ง�น ทกัษะท�งอ�ชพี ทรพัยส์นิท�งปญัญ�อยูอ่ย�่งพอเพยีง และมวีนิยัท�งก�รเงนิ
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม กล้วยเปลี่ยนสี

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การบอกขั้นตอนการทำางาน ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรม กล้วยเปลี่ยนสี

ชื่อ.........................................................น�มสกุล.................................................................

ชั้น..............................เลขที่...............................วัน เดือน ปี................................................

***************************

คำาชี้แจง 

ให้นักเรียนทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับคว�มคิดเห็นของนักเรียนม�กที่สุด

l คว�มพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด 

l คว�มพึงพอใจต่อคว�มรู้/ประสบก�รณ์ที่ได้รับ

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด

l คว�มพึงพอใจในภ�พรวมของก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด

l คว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

 .........................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำางาน การดำารงชีพ และทักษะชีวิต

กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๔ พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต

๑. กิจกรรม  ข้�วไข่เจียวแสนอร่อย

๒. เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือให้นักเรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รอธิบ�ยขั้นตอนก�รทำ� 

ไข่เจียวได้

 ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรม

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน 

 ๔.๒  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์สำ�หรับทำ�ไข่เจียว

 ๔.๓  ครูอธิบ�ยขั้นตอนก�รทำ�ไข่เจียวพร้อมทั้งส�ธิตก�รทำ� ดังนี้

    ๑)  นำ�ไขม่�ตอกใสภ่�ชนะ และใส่เครือ่งปรงุ (นำ�้ปล� ซอส ผักชี มะเขอืเทศ ฯลฯ) 

ผสมให้เข้�กัน

   ๒)  ตั้งกระทะ ใส่นำ้�มันให้ร้อน

   ๓)  นำ�ไข่ที่เตรียมไว้ เทลงไปในกระทะ รอจนไข่สุกแล้วกลับด้�น

   ๔)  เมื่อไข่สุกเหลืองทั้ง ๒ ด้�น ตักใส่จ�น 

 ๔.๔  นักเรียนร่วมกันฝึกทำ�ไข่เจียวทีละกลุ่ม โดยมีครูคอยแนะนำ�ช่วยเหลือ

 ๔.๕ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนก�รทำ�ไข่เจียว ครูเขียนข้อสรุป 

บนกระด�นดำ�ด้วยภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ยและกระชับ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๖  นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดลอกขั้นตอนก�รทำ�ไข่เจียวลงกระด�ษที่ครู 

แจกให้พร้อมทั้งว�ดภ�พประกอบ

 ๔.๗  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลง�น 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑  วัตถุดิบสำ�หรับก�รทำ�ไข่เจียว เช่น ไข่ไก่ นำ้�ปล� กระเทียม ต้นหอม ฯลฯ

 ๕.๒  ห้องปรุงอ�ห�ร วัสดุอุปกรณ์ทำ�อ�ห�ร 

 ๕.๓  แผนภูมิก�รทำ�ไข่เจียวแสนอร่อย

๖. การวัดและประเมินผล

 ๖.๑  สังเกตพฤติกรรมและตรวจผลง�นก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

 ๖.๒  สอบถ�มคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะก�รสื่อส�รและมีทักษะ

ในก�รประกอบอ�ห�ร เป็นก�รสร้�งเสริมทักษะก�รทำ�ง�น ก�รดำ�รงชีพ และทักษะชีวิต 

พัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ทักษะชีวิต
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรม ข้าวไข่เจียวแสนอร่อย 

คำาชี้แจง 

ทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

 ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรม

 การอธิบายขั้นตอนทำาไข่เจียว ความพึงพอใจ

ปฏิบัติ

ได้

ปฏิบัติ

ไม่ได้

สรุป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
 พอใจ ไม่พอใจ

 ๑       

 ๒       

 ๓       

 ๔       

 ๕       

 ๖       

 ๗       

 ๘       

 ๙       

 ๑๐       

 ......       
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรม ข้าวไข่เจียวแสนอร่อย

ชื่อ.........................................................น�มสกุล.................................................................

ชั้น..............................เลขที่...............................วัน เดือน ปี................................................

***************************

คำาชี้แจง 

ให้นักเรียนทำ�เครื่องหม�ย 3ลงในช่องที่ตรงกับคว�มคิดเห็นของนักเรียนม�กที่สุด

l คว�มพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด 

l คว�มพึงพอใจต่อคว�มรู้/ประสบก�รณ์ที่ได้รับ

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด

l คว�มพึงพอใจในภ�พรวมของก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

 o ม�กที่สุด o ม�ก o ป�นกล�ง o น้อย o น้อยที่สุด

l คว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

 .........................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

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

 ดว้ยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น ไดจ้ดัทำ�หนังสือคู่มอืจดักจิกรรม 

ก�รใช้หนังสือเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓  

จึงอนุญ�ตให้ใช้ในสถ�นศึกษ�ได้

 ประก�ศ ณ วันที่   ๘ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙

 (น�ยก�รุณ สกุลประดิษฐ์)

 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

น�ยก�รุณ สกุลประดิษฐ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

น�งสุกัญญ� ง�มบรรจง ที่ปรึกษ�ด้�นพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้

คณะกรรมการจัดทำาต้นฉบับ

น�งเพ็ญจ� เสมอเหมือน ศึกษ�นิเทศก์

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นนทบุรี เขต ๒

น�งศุกลรัตน์ มิ่งสมร ศึกษ�นิเทศก์

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุโขทัย เขต ๒

น�งพันธน� อินทริยะวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบ�ลยโสธร

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ยโสธร เขต ๑

น�งส�วธนิก�นต์ ท�อ้�ย ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่�

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงใหม่ เขต ๒

น�งวนิด� โชติศรี ครู โรงเรียนบ้�นฝ�งน้อย

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๕

น�งละมุล ชัยภิบ�ล ครู โรงเรียนชุมชนส�มพร้�ว

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๑

น�งนฤมล น�ส� ครู โรงเรียนบ้�นโนนทอง

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๕

น�งส�วปัทมพร วงศ์เณร ครู โรงเรียนบ้�นมะเดื่อทอง

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

น�งอ�รมย์ เหลืองแดง ครู โรงเรียนบ้�นวังตะเคียน

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ญจนบุรี เขต ๑

น�งส�ยทอง สัมฤทธิ์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้�นวังจันทน์

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ระยอง เขต ๒
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ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม

การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะบรรณาธิการ

น�งส�วนิจสุด�  อภินันท�ภรณ์ สถ�บันภ�ษ�ไทย  

น�งส�วอรอร  ฤทธิ์กล�ง  สถ�บันภ�ษ�ไทย

น�งธน�ภรณ์  กอวัฒน�  สถ�บันภ�ษ�ไทย

น�งปัญจนี  วิเลปสุวรรณ  สถ�บันภ�ษ�ไทย

น�ยศร�วุธ  นิรุตติน�นนท์ สถ�บันภ�ษ�ไทย

น�งส�ววิภ�รัตน์  อัศวินพันเลิศ สถ�บันภ�ษ�ไทย  

น�งส�วสร้อยสุด�  โพธิ์ทอง สถ�บันภ�ษ�ไทย 

น�งส�วอรอุม� เหล่�โสด  สถ�บันภ�ษ�ไทย



หนังสือคูมือจัดกิจกรรม

การใชหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ




