
 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๒  เรื่อง รักท่ีคุมภัย     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานในใจบทเรียน      เวลา   ๒   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………….. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การอานในใจคือการกวาดสายตาไปยังขอความจากหนังสือ  พุงความสนใจไปยังสาระที่อาน  แลวเก็บ

ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  สามารถถายโอนสาระที่อานไปยังผูอื่นไดดวยทั้งพูดและการเขียน 
 

ตัวชีวั้ด  

ท ๓.๑  ป.๔/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

          ท ๓.๑  ป.๔/๑  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

          ท ๓.๑  ป.๔/๔  ต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

 

 



 
สาระการเรียนรู 

๑. อานในใจเรื่อง “รักที่คุมภัย” 

๒. เลาเรื่อง “รักที่คุมภัย” 

๓. ตอบคําถามของเรื่อง “รักที่คุมภัย” 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูแสดงภาพขาวจาหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับขาวปญหาและพิษภัยของยาเสพติด  นักเรียนรวมกัน

อภิปรายเกี่ยวกับขาวน้ัน 

๒. นักเรียนอานบัตรคําศัพทในบทเรียน  ครูและนักเรียนอภิปรายความหมายและอานเพิ่มเติมจากอาน

เพิ่มเติมความหมายในหนังสือเรียน 

๓. แบงกลุมนักเรียนอานในใจ  เรื่อง “รักที่คุมภัย” ในหนังสือเรียน  จากน้ันครูและนักเรียนชวยกันสรุป

เน้ือหาของบทเรียน  โดยผลัดกันต้ังและตอบคําถาม  เชนทําไมบานที่แจกอาศัยอยูจึงไมนาอยู  บานทั้งสองหลังมี

ความแตกตางกันอยางไร เปนตน  นักเรียนแตละกลุมชวยกันอธบายเหตุผลและอภิปรายแสดงความคิดเห็น   

๔. แตละกลุมรวมกันคิดหาสาเหตุของปญหาที่เด็กวัยรุนเสพยาเสพติดและวิธีแกไขปญหา  

๕. นักเรียนทุกคนเขียนขอคิดที่นักเรียนไดเรียนรูจากเรื่อง  เรื่องยาทําลายชาติ เปนการบาน 

๖. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๙ ขอ ๑ (๑) –(๔)  และขอ ๒ 

๗. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. หนังสือพิมพ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๒  เรื่อง รักท่ีคุมภัย     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานออกเสียง      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ   
 

สาระสําคัญ  

การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  ระดับสูงตํ่าของเสียงตาม

บริบทแหงเน้ือหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 

ตัวชี้วัด     

ท ๑.๑  ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

          ท ๒.๑  ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 



 
สาระการเรยีนรู 

๑. อานออกเสียงเรื่อง “รักที่คุมภัย” 

๒. การวิเคราะหเรื่อง “รักที่คุมภัย” 

๓. คํายากในบทเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําภาพครอบครัวสองครอบครัวที่มีความแตกตางกันไดแก 

 

 

 

ครูต้ังคําถามนักเรียนชวยกันตอบ เชน สภาพครอบครัวทั้งสองมีสภาพแตกตางกันอยางไร  นักเรียน

ตองการครอบครัวแบบไหน  ถาจะใหครอบครัวอบอุนตองทําอยางไร  เปนตน 

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมอานออกเสียงบทรอยกรองในบทอานเสริมเรื่อง ความรักในบาน จากหนังสือเรียน   

โดยวิธีอานเปนทํานองธรรมดาพรอมกัน  จากน้ันแบงกลุมตามความสมัครใจฝกอานออกเสียงเปนทํานองเสนาะ 

(กาพยสุรางคนางค ๒๘  โดยครูสาธิตการอานกอน) 

๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความหมายของบทรอยกรอง “ความรักในบาน”  นักเรียนแตละกลุม

สรุปขอคิดจาบทรอยกรอง จัดทําแผนภาพความคิดในหัวขอ “บานที่นาอยู”  นําเสนอหนาช้ันเรียน (ช้ินงานกลุม) 

ครูชวยสรุปเพิ่มเติม 

๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๕  ขอ ๑ (๕) –(๗) 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากบทเรียน    
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

ภาพครอบครัวที่อบอุน 

รักใครกัน 
ภาพครอบครัวที่ วุนวาย  

ทะเลาะกัน 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๒  เรื่อง รักท่ีคุมภัย     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   ภาษาพูดและภาษาเขียน     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของ

ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

ภาษาทุกภาษาจะมีระดับของภาษา  เราตองเลือกใชตามสถานการณ และบริบทของภาษา  ภาษาพูดเปน

การใชภาษาที่ไมเครงครัดดานกฎเกณฑและไมเปนทางการ  สวนภาษาเขียนเปนภาษาที่ใชอยางเปนทางการตอง

เลือกใชใหถูกตองตามกฎเกณฑ  และคํานึงถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                    

ตัวชี้วัด  

ท ๓.๑ ป ๔/๓  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู 

ท ๔.๑ ป ๔/๓  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกสถานการณที่ใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนได 

๒. นักเรียนใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตองตามสถานการณ 

๓. นักเรียนทํากิจกรรมตามที่กําหนดใหได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ภาษาถาน  คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

๒. การใชพจนานุกรม 



 

จิ๊บจอย โดนสวด เจง ไมสน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูใหนักเรียนอานบัตรคําในกระเปาผนัง   เชน 

 

       

นักเรียนชวยกันบอกความหมายของคํา  ครูสรุปวาคําเหลาน้ีเปนคําที่วัยรุนชอบใชในการพูดคุยกัน

อยางไมเปนทางการซึ่งเรียกวาภาษาพูด  สวนคําที่ใชอยางเปนทางการและอยางสุภาพเรียกวา “ภาษาเขียน”  

นักเรียนชวยกันบอกภาษาพูดที่เคยรูจัก และบอกความหมาย 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุมอาน อธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน ในหนังสือเรียน 

๓. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๕ ขอ ๓ (๑) – (๒) 

๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๒  เรื่อง รักท่ีคุมภัย     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง ภาษาถ่ิน       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

ภาษาถ่ินอีสาน หรือคนที่อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถือวาเปนกลุมชนที่มากที่สุดรองจากถ่ิน

ไทยกลาง  และคนในภาคน้ีมักจะกระจัดกระจายกันไปทํางานในตางถ่ิน  ดังจะเห็นไดวาภาษาถ่ินอีสานมักมีคนพูด

อยูทั่วภูมิภาคของไทย  เพราะฉะน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่เราควรศึกษาไว เพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารไดในขอบเขตที่

กวางขวางและถูกตองตามบริบทแหงความหมาย 
 

ตัวชี้วัด     

ป.๔/๗  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนฟง  พูด  ภาษาอีสานได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่เปนภาษาอีสานได 

๓. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คําที่เปนภาษาถ่ินอีสาน 

๒. ความหมายของคําในภาษาถ่ิน 

๓. แบบทดสอบหลังเรียน 



 

เฮ็ดหยัง ยะอะหยัง ทําไหร 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูแสดงบัตรคําภาษาถ่ิน  เชน 

 

 

นักเรียนอานออกเสียงตาม  ครูและนักเรียนอภิปรายความหมาย 

๒. นักเรียนชวยเสนอคําภาษาที่เคยไดยิน  ไดฟง   ครูเขียนคําบนกระดานดํา 

๓. แบงกลุมนักเรียนใหศึกษาเพิ่มเติมจากการอธิบายเพิ่มเติมความรู  เรื่องภาษาถ่ิน จากหนังสือ แลว

ชวยกันสรุป 

๔. ครูมอบหมายนักเรียนแตละกลุมจัดทําสมุดสะสมคําภาษาถ่ิน  นําสงเปนช้ินงานกลุม 

๕. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษาแบฝกหัดที่ ๑๕  ขอ ๓ (๓) 

๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องภาษาถ่ิน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๒  เรื่อง รักท่ีคุมภัย     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

หัวขอเรือ่ง ภาษาตางประเทศ      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

คําที่มาจากภาษาตางประเทศ  ถาใชไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  และเหมาะสมกับความหมาย  

ยอมสงผลใหผูรับสารเขาใจถูกตอง  ตรงความหมายและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๔/๗  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกไดวาคําใดมาจากภาษาตางประเทศได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่มาจากภาษาตางประเทศได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คําที่เปนภาษาถ่ินอีสาน 

๒. ความหมายของคําในภาษาถ่ิน 

๓. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 



 

เขาเปนคนแตงตัวเวอรมาก ฉันไปชอปปงที่ซปุเปอรมารเกต 

ฉันชอบกินกวยเต๋ียว เขาเปนกุนซือใหฉัน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูแสดงแถบประโยคที่ใชภาษาตางประเทศ เชน 

 

 

 

 

๒. นักเรียนอานแถบประโยค  แลวบอกวาคําใดที่เปนภาษาตางประเทศมีความหมายวาอยางไร  

นักเรียนชวยกันเสนอคําภาษาตางประเทศที่เคยไดยินไดใชครูเขียนคําบนกระดานดํา 

๓. แบงกลุมนักเรียนอาน อธิบายเพิ่มเติมความรู  เรื่อง  คําที่มาจากภาษาตางประเทศ  จากหนังสือเรียน  

แลวชวยกันสรุปความรู 

๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๕ ขอ ๓ (๔) 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรยีนรูท่ี ๒๒  เรื่อง รักท่ีคุมภัย     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การใชพจนานุกรม      เวลา   ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………….. 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การใชพจนานุกรมคือการคนหาคําและความหมายของตําโดยเรียงจากลําดับตัวอักษร  ภายในพจนานุกรม

แตละเลมจะบอกทั้งความหมายของคํา  ชนิดของคํา  ที่มาของคํา  ผูเรียนตองตองศึกษาหลักการใชใหชัดเจน    

เพราะพจนานุกรมเปนเครื่องมือสําหรับหาความหมายของคําและชวยใหเราสามารถอานและเขียนคําตางๆ ได

ถูกตอง 
 

ตัวชี้วัด    

ป.๔/๓  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา         
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. ใชพจนานุกรมชวยการอาน   การเขียน   และคนหาความหมายได 

๒. บอกชนิดของคําจากพจนานุกรมได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การใชพจนานุกรมเพื่อคนหาความหมาย    

๒. อักษรยอ  

๓. ชนิดของคํา 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. แบงนักเรียนเปนกลุม  ครูแจกพจนานุกรมใหนักเรียนกลุมละ  ๑  เลม  ใหนักเรียนในแตละกลุมเปด

พจนานุกรมดูสิ่งที่ประกอบอยูในเลม 

๒. ครูแสดงบัตรคํา  ๕  คํา  ใหนักเรียนแขงขันกันเปดพจนานุกรมหาความหมายของคําศัพทน้ัน  กลุมใด

หาพบกอนเปนผูชนะ  ครูใหกลุมที่ชนะบอกวิธีการที่สามารหาความหมายไดเร็วที่สุด 

๓. นักเรียนแตละกลุมอาน  อธิบายเพิ่มความรู  เรื่อง  การใชพจนานุกรมจากหนังสือเรียน  ครูและ

นักเรียนอธิบายสรุปประโยชนและวิธีใชพจนานุกรม 

๔. นักเรียนแตละกลุมจัดทําแผนภาพความคิด  เรื่อง  พจนานุกรม  นําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูสรุปรวม

อีกครั้ง 

๕. ครูแจกบัตรคําใหนักเรียนแตละกลุมๆ ละประมาณ  ๑๐  คํา  ใหนักเรียนชวยกันเรียงคําตาม

พจนานุกรม  ครูอธิบายเพิ่มเติม 

๖. นักเรียนฝกเปดหาความหมายของคําจากบัตรคําที่ครูแจกให   เขียนลงในสมุด 

๗. ครูจัดทําการแขงขันเปดพจนานุกรม 

๘. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๕ ขอ ๓ (๕)-(๖)  และขอ ๔ 

๙. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การใชพจนานุกรม 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 


