
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต    เวลา   ๖   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

ท ๒.๑ ป.๔/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง การอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองที่ชัดเจนถูกตองตามหลักการอาน ทําให

ผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน 

การอานบทรอยกรอง  การอานบทรอยกรองไดถูกตอง ไพเราะ ทําใหเกิดความช่ืนชมทั้งผูอานและผูฟง 

ทั้งยังเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทางภาษาดวย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํายากไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานบทรอยกรองไดถูกตอง 

๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดเปนระเบียบ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรยีนรู 

๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง 

๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายวิธีการออมเงินที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนดูภาพจากหนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต แลวสนทนากันวา ใคร ทําอะไร 

จากภาพ มีอะไรนาสนใจ 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย ในบทเรียนพรอมกัน ๑ เที่ยว ครูและนักเรียน

ชวยกันอภิปรายคําที่อาน ครูมอบหมายใหคัดลายมือคําใหมลงในสมุดแบบครึ่งบรรทัด เปนการบาน  

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนชวยกันอานออกเสียงบทรอยกรอง ดังน้ี 

 มีสลึงพึงประจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค 

จงมักนอยกินนอยคอยบรรจง  อยาจายลงใหมากจะยากนาน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนและครูชวยกันวิเคราะหบทรอยกรอง ตอบคําถาม ดังน้ี 

- บทรอยกรองพูดถึงอะไร 

- มักนอย หมายความวาอยางไร 

- ยากนานเปนอยางไร 

- มีสลึง มีเงินเทากับเทาไร 

ขั้นท่ี ๖ ครูมอบหมายใหนักเรียนอานออกเสียงจากหนังสือ เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต เปนการบาน และฝก

ต้ังคําถามอยางนอย ๕ ขอ ลงสมุด 

ขั้นท่ี ๗ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ (๑, ๒) เปนการบาน 
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต    เวลา   ๖   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (ตอ)      เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสยัทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

ท ๑.๑ ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน 

ท ๕.๑ ป.๔/๒  อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง การอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองที่ชัดเจนถูกตองตามหลักการอาน ทําให

ผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน 

การอานบทรอยกรอง  การอานบทรอยกรองไดถูกตองไพเราะ ทําใหเกิดความช่ืนชมทั้งผูอานและผูฟง ทั้ง

ยังเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทางภาษาดวย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํายากไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. บอกความหมายของคํา  ประโยค  และสํานวนจากเรื่องที่อานได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การสรุปเรื่อง 

๒. การสรุปประโยชนของการออมทรัพย 

 

 
  

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนชวยกันทองบทรอยกรอง “มีสลึงพึงประจบใหครบบาท” ๑ รอบ เปนการทบทวน 

ขั้นท่ี ๒ ครูและนักเรียนสนทนาจากหนังสือเรียน หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต และ

การต้ังคําถามจากเน้ือเรื่องที่ครูมอบหมายไปฝกต้ังคําถาม ครูตรวจสอบความสละสลวยของคําถาม 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานออกเสียงในหนังสือเรียน อานเสริม “เงินตรานารู” และสนทนาถึงคําสําคัญในบท

รอยกรอง เชน พดดวง เงินแป หมาย ธนบัตร เหรียญ และคําอื่นๆ และการนําไปใชแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาในแต

ละยุคสมัย คาของเงินที่ใชในสมัยปจจุบัน และขอคิดที่ไดจากการอาน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียน ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ (๓-๕) เปนการบาน 

ขั้นท่ี ๕ ครูมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาและอานสํานวนไทย สุภาษิต และคําพังเพย อยางนอยคนละ 

๑๐ สํานวน หลังรวบรวมนํามาแจกแจงวาสํานวนใดตรงกับคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานใด 
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต    เวลา   ๖   ช่ัวโมง 

เรื่อง   ปริศนาคําทาย        เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      
 

สาระสําคัญ  

การเรียนรูดวยปริศนาคําทายเปนกระบวนการที่สามารถกระตุนและเราใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหหา

คําตอบดวยตนเองโดยใชเหตุผลหลายๆ อยางชวยในการคิดวิเคราะห  เมื่อไดรับการฝกประสบการณเปนประจําจะ

ทําใหผูเรียนเปนคนชางคิด  ชางวิเคราะห  และมีเหตุผล 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๔.๑ ป.๔/๖  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค  และสํานวนจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของปริศนาคําทายได 

๒. นักเรียนเลนเกมปริศนาคําทายได 

๓. นักเรียนหาคําตอบจากเกมปริศนาคําทายได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูทายปริศนาคําทายและนักเรียนตอบ  ดังน้ี 

- อะไรเอย หุบเทาแขน ยาวแควากางออกมากันแดด กันฝน (รม)   

- อะไรเอย เปนเสนดํา ขาว สั้น ยาว อยูบนศีรษะ (ผม) 

- อะไรเอย มืดครึ้มอยูบนทองฟา ตกลงมา ชาวประชาช่ืนใจ (ฝน) 



ขั้นท่ี ๒ นักเรียนชวยกันอานออกเสียง อานเพิ่ม เติมความหมาย และอานประโยค ชวยกันอธิบาย

ความหมายของคํา แลวแตงประโยคตามแบบประโยคที่อาน 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานสํานวนไทย สุภาษิตและคําพังเพย ที่ครูมอบหมายใหไปรวบรวมมา และชวยกันให

ความหมายสํานวนไทย สุภาษิต และคําพังเพย 

ขั้นท่ี ๔ ตัวแทนนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู และชวยกันอธิบายความหมายเพิ่มเติม เชน 

สํานวนที่ใชเปรียบเทียบ สํานวนเปรียบเทียบที่สอนใหทําและไมใหทํา สํานวนเปรียบเทียบที่มีความหมายแฝงและ

ปริศนาคําทาย เพื่อใหนักเรียนสามารถนําสํานวนเหลาน้ีไปใชใหถูกตองสอดคลองกับสถานการณ 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ (๖) ขอ ๒ (๑, ๒, ๓) เปนการบาน 

ขั้นท่ี ๖ ครูใหนักเรียนไปสอบถามผูปกครองถึงใบธนบัตร เงินเหรียญ ที่มีอัตราแตกตางกันในอดีตและ

ปจจุบัน เทาที่จะหาไดเพื่อเปนสื่อในช่ัวโมงตอไป 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต    เวลา   ๖   ช่ัวโมง 

เรื่อง   สํานวนไทย        เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      
 

สาระสําคัญ  

การรูหลักเกณฑทางภาษาเรื่องคําและสํานวน ชวยทําใหการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ  และใหอารมณ ความรูสึกเปนพื้นฐานที่สําคัญในการใชภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของสํานวนภาษาได 

๒. นักเรียนใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

 ๑. สํานวนไทย 

 ๒. เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต 

 ๓. พจนานุกรมสํานวนไทย 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม “ตอคํา จําสํานวน” (ภาคผนวก) 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนและชวยกันนําตัวอยางธนบัตร เหรียญ เงิน ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันเทาที่หาไดวางบนโตะ 

ครูและนักเรียนชวยกันอธิบายอัตราคาของเงินแตละยุคสมัย เชน 

- หน่ึงสลึง มีคาเทากับ ย่ีสิบหาสตางค 

- มีเงินหน่ึงรอยสตางค มีเงินเทากับกี่บาท 

- มีเงินหาสิบสตางค มีเงินเทากับกี่สลึง 



ขั้นท่ี ๓ ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายถึงการประหยัดและยกตัวอยางนักเรียนที่มีเงินฝากออมทรัพย

ในช้ันเรียน เชน ฝากไดมากที่สุดเพราะอะไร ฝากไดนอยเพราะอะไรและนักเรียนที่ไมมีเงินฝากเพราะอะไร 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันอธิบาย กิจกรรม ชวนกันอาน ชวนกันหาความหมาย 

ขั้นท่ี ๕ ครูและนักเรียนสนทนาถึงความหมายของสํานวนที่วา “ลูกไมหลนไมไกลตน” และใหนักเรียน

แตละกลุมชวยกันแตงเรื่องสั้นจากสํานวนดังกลาว โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๓ (๖) ขอ ๒ (๑-๕) เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต    เวลา   ๖   ช่ัวโมง 

เรื่อง    การอานคิดวิเคราะห       เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๔ / ๖  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาเรื่องราวตางๆ อยางละเอียดต้ังแตตนจนจบ  เพื่อแยกแยะขอเท็จจริง

และขอคิดเห็น มีการใชเหตุผลในการแยกสวนดี  สวนบกพรองของเรื่องน้ันๆ  การจะยอความและวิเคราะหเรื่อง

ไดดี  นอกจากจะเปนคนชอบอานแลว ยังตองหมั่นฝกการยอความและวิเคราะหเปนประจําดวย ดังน้ันจะตอง

เรียนรูและนําไปใชใหถูกตอง จึงจะถือวาประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานคิดวิเคราะหเรื่อง “ออมไวกําไรชีวิต”  

๒. การแสดงความคิดเห็น 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ใหนักเรียนวางกระดาษสีขาวบนเหรียญแตละชนิด แลวใชดินสอระบายลงบนเหรียญเพื่อดู

พื้นผิวและความแตกตางของเหรียญแตละชนิด 



ขั้นท่ี ๒ ครูสนทนากับนักเรียนโดยการยกตัวอยางการวางแผนการใชเงิน เชน  ครูมีเงิน ๕๐๐ บาท 

เมื่อประกาศผลการสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ ครูนําเงินจํานวน ๒๕๐ บาท ไปแบงซื้อของขวัญ 

๓ ช้ินใหกับนักเรียนที่สอบไดคะแนนลําดับที่ ๑ ราคา ๑๐๐ บาท  ลําดับที่ ๒ ราคา ๘๕ บาท  และลําดับที่ ๓ 

ราคา ๖๕ บาท ที่เหลือซื้อขนมใหนักเรียนไดรับประทานรวมกันทุกคน เพื่อเปนกําลังใจใหกับนักเรียนที่ต้ังใจเรียน 

และทําคะแนนสอบภาพรวมของหองในระดับดี 

ขั้นท่ี ๓ ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๓-๕ คน นักเรียนชวยกันกําหนดจํานวนเงินและวางแผนซื้อของขวัญ

ใหใครก็ได พรอมบอกเหตุผล 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนและครูชวยกันสรุปเกี่ยวกับการใชจายในชีวิตประจําวันอยางประหยัด ควรยึดหลัก

ความพอเพียง พอประมาณ จะทําใหเรามีภูมิคุมกัน ในการดําเนินชีวิตแบบไมประมาณ ในยุคเศรษฐกิจฝดเคือง 

และนักเรียนจะชวยผูปกครองประหยัดในดานใดไดบาง 

ขั้นท่ี ๕ ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ (๒)  ขอ ๓ (๖) และขอ ๔ (๑) 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เรื่อง ออมไวกําไรชีวิต    เวลา   ๖   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การเขียนบันทึกรายรับ รายจาย    เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

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

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

       การเขียนบันทึกไดถูกตองตามรูปแบบ ผูเขียนตองเขาใจรูปแบบวิธีเขียนและฝกเขียนโดยใชถอยคํา 

สํานวนที่ถูกตองเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑ ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของสํานวนภาษาได 

๒. นักเรียนใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

 - การเขียนบันทึกรายรับ รายจาย เงินคงเหลือประจําวัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม “ตอคํา ทํารับจาย” (ภาคผนวก) 

ขั้นท่ี ๒ ครูสนทนานักเรียนถึงเกมที่เลนผานไปวาเราเคยปฏิบัติหรือไม ถาเคยปฏิบัติ เราจะทราบอะไร 

และมีผลดีอยางไร 

ขั้นท่ี ๓ ครใูหความรูเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจายประจําวันใหนักเรียน 

ขั้นท่ี ๔ ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๓-๕ คน นักเรียนแตละกลุมรับกระดาษที่มีตารางฝกการเขียนบันทึก

รายรับ รายจาย กลุมนักเรียนบันทึกรายรับ รายจาย เงินคงเหลือประจําวัน กําหนดเวลา ๓ วัน โดยครูคอยให

คําแนะนํา และมอบหมายใหนักเรียนบันทึกรายรับ รายจายทุกวัน 



ขั้นท่ี ๕ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงประโยชนการออมทรัพย การปลูกฝงคุณลักษณะที่ดี และวาง

พื้นฐานความประหยัด อดออม ใหเปนนิสัย 

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๔ (๒)  
ขั้นท่ี ๗ คัดลายมือบทอานเสริม “เงินตรานารู” จํานวน ๒ บท 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เกม “ตอคํา ทํารบัจาย” 

จุดประสงค 

๑. เพื่อใหนักเรียนรูจักและเขาใจคําที่ใชในการทําบัญชีรายรับ – รายจาย ประจําวัน  

๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถบันทึกรายรับ – รายจาย ประจําวัน 
 

อุปกรณ 

- ซองบัตรคําที่ใชในการทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
 

วิธีเลน 

๑. นักเรียนมีกระดาษตีตาราง คนละ ๑ แผน มีชองตาราง ๕ ชอง ดังน้ี 
 

ตาราง.......................................................................... 

ชองที่ ๑ ชองที่ ๒ ชองที่ ๓ ชองที่ ๔ ชองที่ ๕ 

     
 

๒. แตละกลุมรับซองบัตรคํา  กลุมละ ๑–๒ ซอง 

๓. กลุมที่ ๑ นําบัตรคําในซองตอเปนคําหรือประโยค เชน  คงเหลือ 

นักเรียนแตละกลุมนําคําวา “คงเหลือ” เขียนลงในชองที่  ๕ 

กลุมใดไดคําวา  วัน เดือน ป  ใหเขียนลงในชองที่ ๑ 

กลุมใดไดคําวา  รายการปฏิบัติ  ใหเขียนลงในชองที่ ๒ 

กลุมใดไดคําวา  รายรับ  ใหเขียนลงในชองที่ ๓ 

กลุมใดไดคําวา  รายจาย  ใหเขียนลงในชองที่ ๔ 

๔. แตละกลุมเขียนรายละเอียดลงในแตละชองในกระดาษที่ไดรับหรือลงสมุด 

วัน เดือน ป  รายการปฏิบัติ  รายรับ  รายจาย  คงเหลือ 

๕. ทุกกลุมนํารายละเอียดที่เขียนมาวางเรียงตอกันเปนรูปแบบบัญชี 

 

 

 

 


