
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง สนุกสนานกับการเลน   เวลา     ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานในใจบทเรียน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานในใจคือการกวาดสายตาไปยังขอความจากหนังสือ  พุงความสนใจไปยังสาระที่อานแลวเก็บ

ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  สามารถถายโอนสาระที่อานไปยังผูอื่นไดดวยทั้งพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด   

ท  ๑.๑  ป.๔/๓  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานในใจนิทานเรื่อง “สนุกกับการเลน” 

๒. เลาเรื่อง “การละเลนของเด็กไทย” 

๓. ตอบคําถามของเรื่อง “สนุกกับการเลน” 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนดูภาพประกอบ เรื่องสนุกสนานกับการเลน แลวอภิปรายภาพ 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานในใจเน้ือเรื่อง สนุกสนานกับการเลน 

ขั้นท่ี ๓ ใหนักเรียนชวยกันต้ังคําถามจากเน้ือเรื่อง เพื่อเปนการสรุปเรื่องที่อานและนําความรูที่ไดจาก

การอานไปประยุกตใชกับการเลนในเวลาวางหรือที่โรงเรียน 



ขั้นท่ี ๔ นักเรียนอานคําศัพท พรอมกัน ๑ เที่ยว ครูมอบหมายให นักเรียนหาความหมายจาก

พจนานุกรม (บันทึกลงสมุด) 

ขั้นท่ี ๕ ครูมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ ๓–๔ คน ไปหาวิธีการเลนแบบ

พื้นบาน เตรียมอุปกรณ สาธิตการเลน จากหนังสือในหองสมุด ผูปกครอง หรือในอินเทอรเน็ต 

ขั้นท่ี ๖ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙  ขอ ๑, 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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง สนุกสนานกับการเลน   เวลา     ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง  การวิเคราะหบทเรียน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดง

ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด  

ท  ๓.๑  ป.๔/๓  จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน 

๒. การสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูและนักเรียนสนทนาเน้ือเรื่อง สนุกสยายกับการเลน เพื่อเปนการทบทวนและสนทนา

กิจกรรม ชวนกันคิด ชวนกันตอบ ดังน้ี 

- ของเลนในปจจุบัน 

- เวลาสวนใหญนักเรียนเลนของเลนอะไร 



- การละเลนของไทยที่นักเรียนเคยเลน 

- การเลนคอมพิวเตอร มีวิธีการปฏิบัติตนอยางไร จึงจะไมเสียสุขภาพ 

- แนวปฏิบัติตนในการเลนกับเพื่อนๆ 

ขั้นท่ี ๒ ครูสนทนากับนักเรียนถึงกิจกรรม ชวนกันศึกษา ชวนกันเลน ในหนังสือเรียนและใหสมาชิกแต

ละกลุมเตรียมอุปกรณสาธิตการเลน การเลนแบบไทยใหเพื่อนดู และชวยกันวิจารณการเลนเปนกลุมๆ ไป พรอม

ทั้งสรุป ที่มา ข้ันตอน  วิธีการเลน  และประโยชนของการเลนชนิดน้ัน 

 ขั้นท่ี ๓ หลังจากน้ันชวยกันสรุปการเลนแบบไทยในสมัยกอนเพื่อเปรียบเทียบการเลนของนักเรยีนในยุค

ปจจุบัน 

ขั้นท่ี ๔ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ  ๑ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที ่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 ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง สนุกสนานกับการเลน   เวลา     ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานเสริมบทเรียน       เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานเสริมบทเรียนเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม  ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล  รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและ

นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ป.๔/ ๗  อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน 

๓. นักเรียนต้ังคําถาม - ตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง งูกินหาง 

๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน 

๓. การเขียนเลาเรื่อง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจเลนเกม “แขงขันกันบอก” ใหนักเรียนแตละกลุมบอกช่ือ

การเลนแบบไทย โดยผลัดกันตอบช่ือการเลน กลุมไหนตอบไดมากที่สุด ครูชมเชย 

ขั้นท่ี ๒ ใหนักเรียนอานออกเสียง  บทอานเสริม “การเลนงูกินหาง” จากน้ันต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ

กลุมละ  ๓  คําถาม   



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนและครูอภิปรายรวมกัน เกี่ยวกับวิธีการเลนงูกินหางและบทรองการเลนงูกินหาง ดังน้ี 

- การแสดงทาประกอบบทรองแตละวรรค 

- บทบาทของพองูกับแมงู 

- ขอคิดจากบทรองที่นักเรียนไดรับ 

ขั้นท่ี ๔ ตัวแทนนักเรียน ประมาณ ๕ – ๑๐ คน แสดงการเลนงูกินหาง โดยมีเพื่อนๆ ที่ไมไดแสดง

ชวยกันรองบทรองงูกินหาง 

ขั้นท่ี ๕ ครูและนักเรียนชวยหันสรุปขอคิด ความรู ที่ไดจากการเลนงูกินหาง เชน ความสามัคคีกะบวน

การกลุม ความเร็วในการคลองตัว เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ขั้นท่ี ๖ ตัวแทนนักเรียนรับใบกิจกรรมที่ ๑ (ภาคผนวก) สมาชิกในกลุมวางแผนลําดับข้ันตอนการ

ทํางานตามใบกิจกรรม โดยครูคอยใหคําแนะนํา  (กลุมใดที่ปฏิบัติกิจกรรมไมเสร็จ สามารนํากลับไปทํานอกเวลา 

หรือเปนการบานได) 

ขั้นท่ี ๗ ครูมอบหมายใหนักเรียนเตรียมอุปกรณในการประดิษฐของเลนมาจากบานคนละ ๑ ช้ิน โดยยึด

หลักความพอเพียง 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. เกม “แขงขันกันบอก” 

๒. ใบกิจกรรมที่ ๑ 

๓. 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 ๑๓  เรื่อง สนุกสนานกับการเลน   เวลา     ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง  การประดิษฐของเลนแบบไทย     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

กลยุทธคุณธรรมนําความรูและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนกลยุทธในการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่สอดแทรกแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ

และทํางานเปน  เพื่อใหเกิดความพอเพียงในดานการพอเพียงในดานพัฒนาตนเอง  ดานสังคม  ดานทรัพยากร  

ดานภูมิปญญา  และดานเศรษฐกิจ 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/๙  เขียนรายงานการศึกษาคนควา และโครงงาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนนําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐของเลนได 

๒. นักเรียนออกแบบประดิษฐของเลนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การนําวัสดุมาประยุกตใช 

๒. การออกแบบสรางสรรคผลงาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนตอบคําทายปริศนาคําทายจากครู ดังน้ี เพื่อความสนุกสนาน 

- จะจัดแถวทีไร ตองเอาแขนไปแตะทุกท ี   (บา) 

- ที่ไหนเอย มีตนไมข้ึนแนนหนากวาที่ใดๆ   (ปา) 

- ใครเอย เปนผูหญิงที่เปนพี่ของพอและแม   (ปา) 

- ใครเอย เขาเปนผูชายเปนพอของพอ    (ปู) 



- ทําเอยทําอะไร ใชมือขยําดินเหนียว เด๋ียวเดียวก็เปนแจกัน (ปน) 

- อะไรเอย เปนอวัยวะภายในมีหนาที่ฟอกโลหิต   (ปอด) 

ขั้นท่ี ๒ ครูและนักเรียนสนทนาถึงอุปกรณการประดิษฐของเลน และตรวจอุปกรณที่นักเรียนแตละคน

เตรียมมา 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนลงมือทําของเลน โดยมีครูคอยแนะนํา 

ขั้นท่ี ๔ ครแูละนักเรียนสรุปปญหาในการทําของเลน เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนในครั้งตอไป 

ขั้นท่ี ๕ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙  ขอ ๑–๔ เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. อุปกรณในการทําของเลน 

๓. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. 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 ๑๓  เรื่อง สนุกสนานกับการเลน   เวลา     ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง  ประโยค         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทย ไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

ประโยคคือการนําคํานาม  คํากริยา  และคําขยายมาเรียงกันแลวไดใจความสมบูรณวาใครทําอะไร 

อยางไร ที่ไหน  ซึ่งในชีวิตประจําวันเราจะใชประโยคเพื่อสื่อสารมากมาย การเรียนรูใหเขาใจและนําไปใชใหถูกตอง

ก็จะทําใหเกิดประโยชนเปนอยางมาก 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/๔   แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกสวนประกอบของประโยคได 

๒. นําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคตามที่กําหนดได 

๓. แตงประโยคชนิดตางๆ ได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การเรียบเรียงประโยคตามที่กําหนด 

๒. การแตงประโยค 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม การใบคําโดยใหเพื่อนออกมาแสดงทาทางแลวบอกวากําลังทําอะไร  แลว

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ครูใหความรูเพิ่มเติม  

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่อง ประโยค รวมอภิปรายเน้ือหาการอานและสังเกต

ประโยคตามลําดับ 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนกําหนดคําและฝกแตงประโยคปากเปลาตามรูปแบบการแตงประโยค 

ขั้นท่ี ๔ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๕  



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 ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง สนุกสนานกับการเลน   เวลา     ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนจดหมาย        เวลา     ๓   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

การเขียนจดหมาย เปนการเขียนเรื่องราวเพื่อบอกใหคนอื่นรับรูเรื่องราว วาผูเขียนตองการใหผูอานทราบ

เรื่องอะไร  เปนการเขียนสื่อสารชนิดหน่ึงที่ตองใชภาษาเขียนสื่อสารใหดี   และเปนจึงจะสื่อสารไดตามเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด    

ท ๒.๑  ป.๔/ ๕  เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา   
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เขาใจหลักความหมายและรูปแบบของการเขียนจดหมาย 

๒. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดาได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. รูปแบบการเขียนจดหมาย 

๒. การเขียนจดหมาย 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูสนทนากับนักเรียนถึงรูปแบบการสื่อสารในปจจุบัน เชน 

- การสงจดหมาย 

- การพูดติดตอทางโทรศัพท 

- การสงขอความทางโทรศัพทมือถือ 

- สาเหตุของการเขียนจดหมายลดนอยลง 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนจดหมาย บนแผนภูมิรูปจดหมายที่ครูเตรียมมา อภิปราย

รูปแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนจากรูปแบบ 



ขั้นท่ี ๓ ครูอธิบายรูปแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนตามข้ันตอน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนศึกษาสรรพนามที่ใชในการเขียนจดหมาย แตละประเภท 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนฝกเขียนจดหมายถึงเพื่อน เพื่อชวนเพื่อนใหมาเที่ยวงานเทศกาลในชุมชนของตนเอง 

เมื่อเสร็จแลวนํามาใหครูตรวจความถูกตองของการใชประโยคและรูปแบบของจดหมาย นักเรียนนําจดหมายที่

ถูกตองสมบูรณจาหนาซองสงใหเพื่อนที่ตนเองจับฉลากได 

ขั้นท่ี ๖ ครูแจกซองจดหมาย คนละ ๑ ซอง และอธิบายวิธีการจาหนาซองถึงผูรับ 

ขั้นท่ี ๗ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปปญหาที่พบในการเขียนจดหมายถึงเพื่อน เพื่อนําไปปรับปรุงการ

เขียนจดหมายประเภทอื่นๆ ตอไป 

ขั้นท่ี ๘ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๕ 

ขั้นท่ี ๙ ครูนําเสนอรูปแบบจดหมายถึงผูปกครอง  

ขั้นท่ี ๑๐ ครูอภิปรายรูปแบบจดหมายถึงผูปกครอง 

ขั้นท่ี ๑๑ นักเรียนฝกเขียนจดหมายถึงผูปกครองที่อยูตางจังหวัดเมื่อเสร็จแลวนํามาใหครูตรวจความ

ถูกตองของการใชประโยคและรูปแบบของจดหมาย 

ขั้นท่ี ๑๒ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายในการเขียนจดหมาย 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนภูมิรูปจดหมาย 

๒. ซองจดหมาย 

๓. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. 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 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

ใบกิจกรรมท่ี ๑ 

คําชี้แจง 

๑. นักเรียนแบงกลุมแลวเลือกประธาน เลขานุการ 

๒. นักเรียนทุกกลุมชวยกันคนควาเพื่อรวบรวมบทรองการละเลนของไทย 

๓. จัดทําเปนรายงานสงครูกลุมละ ๑ เลม ภายในเลมประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

- ปก 

- คํานํา 

- สารบัญ 

- เน้ือเรื่อง 

- บรรณานุกรม 

 

 


