
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ไวรัสวายราย    เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํานําไปใช        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ   

การอธิบายความหมายของคํา  ประโยคและขอความไดอยางถูกตอง ผูอานตองรูและเขาใจ  จึงจะสามารถ

สื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

ท  ๑.๑  ป.๔/ ๒  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค และสํานวนจากเรื่อง ที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานคํายากในบทเรียน 

๒. อานออกเสียงบทเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม เด็กสมองไว เพื่อฝกทักษะการอานและการเขียนคํา (ภาคผนวก) 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานบัตรคํา เชน ไขสองอักเสบเจอี ไขหวัดนก  ภูมิคุมกัน เปนตน ครูและนักเรียน

อภิปรายความหมายของคํา  นักเรียนอานเพิ่มเติมจากอธิบายเพิ่ม เติมความหมาย ในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๓ แบงกลุมนักเรียน แตละกลุมรวมกันกาคํายากในบทเรียน เขียนลงในใบกิจกรรมที่ ๑ 

(ภาคผนวก)  



ขั้นท่ี ๔ สุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน โดยการอานคําและบอกความหมายของคํายากที่กลุมตนเอง

หาไดหนาช้ันเรียน และครูเก็บรวบรวมผลงานนักเรียนเปนสมุดคํายากประจําบทเรียน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับคําศัพท 

ขั้นท่ี ๖ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๒ (๑ – ๒)  
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. เกมเด็กสมองไว 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ไวรัสวายราย    เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  ระดับสูงตํ่าของเสียงตาม

บริบทแหงเน้ือหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 

ตัวชี้วัด   

  ท  ๑.๑  ป.๔/ ๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงเรื่อง “ไวรัสวายราย” 

๒. การวิเคราะหเรื่อง  “ไวรัสวายราย” 

๓. คํายากในบทเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูหาอาสาสมัครออกมาเลาเรื่องที่ตนเองเคยปวยใหเพื่อนฟง (กิจกรรมชวนกันเลาสูกันฟง) 

แลวชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนบททวนคํายากโดยการอานจากบัตรคํา 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่องไวรัสวายราย ในหนังสือเรียน โดยผลัดกันอาน ครูซักถาม

ดวยคําถามเชิงเหตุผล นักเรียนชวยกันตอบ 



ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากบทเรียน 

ขั้นท่ี ๕ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๑ (๑ – ๗)  
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํายาก 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ไวรัสวายราย    เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียน แผนภาพความคิด      เวลา    ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

         การเขียนแผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิดไดถูกตองตามเน้ือเรื่องสงผลใหผูเขียนสามารถสื่อสาร

กับผูอานไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว ทั้งเปนการพัฒนางานเขียนอีกรูปแบบหน่ึง   
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดได 

๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การเขียนแผนภาพความคิด 

๒. การเขียนเรื่องยอในบทเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม เรียงคําตามเรื่องราว (ภาคผนวก) 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานในใจ อานเสริม เรื่อง ทําความเขาใจกับโรคเอดส จากหนังสือเรียน แลวชวยกันเลา

เรื่องยอๆ อภิปรายสรุปความรูจากเรื่องที่อาน 

ขั้นท่ี ๓ แบงนักเรียนออกเปนกลุม ชวยกันสรุปความรูเปนแผนภาพความคิดของหองเรียน 

ขั้นท่ี ๔ ครมูอบหมายนักเรียนแตละกลุมศึกษาคนควาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส  สาเหตุ  อาการ  

วิธีรักษาและการปฏิบัติตน กลุมละ ๑ เรื่อง จัดทําเปนรายงานสงในช่ัวโมงตอไป (กิจกรรมเสนอแนะ) 



ขั้นท่ี ๕ ครูและนักเรียนชวยกันเติมขอความใจความสําคัญของเรื่องและชวยกันแกไขปรับปรุงให

สมบูรณ 

ขั้นท่ี ๖ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากบทเรียน 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. เกมเรียงคําตามเรื่องราว 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ไวรัสวายราย    เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียน รายงานจากการศึกษาคนควา     เวลา    ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ   

การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  ผูเขียนจะตองเขียนไดถูกตองตามรูปแบบ และ

ตองอาศัยขอมูลจากการศึกษาคนควา จึงจะชวยใหเกิดทักษะที่ดีในการเขียน และสื่อความไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/๖  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรียนสามารถเขียนรายงานจากการศึกษาคนควาได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา 
  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนดูตัวอยางแผนภาพความคิดเรื่อง โรคเอดสที่เรียนในช่ัวโมงที่ผานมา และรวมกัน

สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการเขียนแผนภาพความคิดที่ถูกตอง 

ขั้นท่ี ๒ แบงกลุมนักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่อง โรคจากเช้ือไวรัส โดยใชขอมูลที่ไดจากการทํา

รายงานการศึกษาคนควา นําเสนอหนาหอง แลวรวบรวมเปนสมุดความรูประจําหองเรียน 

ขั้นท่ี ๓ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๓ (๑ – ๒) และขอ ๔ 
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 



วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ไวรัสวายราย    เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนเรียงความ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

การเขียนเรียงความคือการเรียบเรียงถอยคําหรือขอความใหเปนเรื่องราว เพื่อถายทอดสาระที่ผูที่เขียน

ตองการสื่อสารใหผูอานไดรับรู  ผูเขียนเรียงความตองใชถอยภาษาที่สละสลวย  อานเขาใจงายไมวกวน  มีบทนํา

และบทสรุปที่ชัดเจน ใชภาษาใหเหมาะสมและถูกตองตามกฎเกณฑ  จึงจะทําใหการถายโอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/ ๔   เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกหลักการเขียนเรียงความได 

๒. สามารถเรียงความได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการเขียนเรียงความ 

๒. การเขียนเรียงความ 

๓. การอานเรียงความ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูนําตัวอยางเรียงความที่ดีมาใหนักเรียนฟง  จากน้ันครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ความหมาย และวิธีการเขียนเรียงความที่ถูกตอง นักเรียนอานเพิ่มเติมจากอธิบายเพิ่ม เติมความรู 

ขั้นท่ี ๒ ครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนเรียงความเรื่องราวชีวิตจริงหรือจินตนาการ 



ขั้นท่ี ๓ สุมนักเรียนมานําเสนอเรียงความของตน ครูและนักเรียนชวยกันวิเคราะหขอบกพรองในการ

เขียนเรียงความ พรอมทั้งแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตอง 

ขั้นท่ี ๔ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๘ ขอ ๓ (๔)  

ขั้นท่ี ๕ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการเขียนเรียงความ 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางเรียงความ 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสงัเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เกมเด็กสมองไว 

๑. จุดประสงค 

๑. เพื่อใหนักเรียนเขียนคําใหมจากบัตรคําอยางรวดเร็ว 

๒. เพื่อใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการอานและเขียนคํา 

 

๒. อุปกรณ 

- บัตรคําใหม 

 

๓. วิธีเลน 

๑. แบงผูเลนออกเปนกลุมๆ ละ ๔ – ๕  คน ต้ังช่ือกลุม 

๒. ครูนําบัตรคําใหมติดบนกระดานทีละบัตร เพื่อใหนักเรียนชวยกันอานจนครบทุกบัตรและบอก

นักเรียนใหชวยกันจําคําในบัตรคําใหมากที่สุด 

๓. สมาชิกแตละกลุมชวยกันบอกและเขียนคําภายในกลุมเทาที่ทําได  โดยไมมองบัตรคําบนกระดาน  

ตามเวลาที่กําหนด 

๔. สลับกลุมเปลี่ยนกันตรวจการเขียนคํา โดยเขียนคําตามบัตรคําบนกระดาน 

๕. กลุมใดเขียนถูกตองมากที่สุดไดรับคําชมเชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

ใบกิจกรรมท่ี ๑ 
 

 คําชี้แจง  หาคําศัพท คํายาก และหาความหมายจากพจนานุกรม แลวนํามาเขียนลงในตารางที่กําหนดให 
 

คํา/คํายาก คําอาน ความหมาย 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม ................................................... 

สมาชิก       ๑.  ..............................................  ๒................................................ 

       ๓.  ..............................................  ๔. ............................................... 

  



ภาคผนวก 

เกมเรียงคําตามเรื่องราว 

๑. จุดประสงค 

๑. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียงขอความตามลําดับเรื่องได 

๒. ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น 

 

๒. อุปกรณ 

- แถบประโยคเขียนขอความในบทเรียน 

 

๓. วิธีเลน 

๑. แบงผูเลนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ ๓ – ๕ คน 

๒. ครูติดแถบประโยคขอความจากบทเรียน  โดยสลับกอนหลังคละกันไป นักเรียนทุกคนชวยกันอาน

แถบประโยค 

๓. ครูแจกแถบประโยคชุดเล็กใหกับนักเรียนทุกกลุม ใหนักเรียนชวยกันเรียงประโยคใหเปนเรื่องราว

ตามลําดับกอนหลัง กลุมไหนเสร็จกอนและถูกตองก็จะไดรับคําชมเชย 

๔. อานเรื่องที่เรียงลําดับแลวอีกครั้งหน่ึง พรอมกับต้ังช่ือเรื่องดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


