
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญาฯ    เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจบทเรียน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

สาระสําคัญ 

การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอาน และอานอยางพิจารณาจะทําใหตอบคําถาม ลําดับเหตุการณ 

และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานในใจเรื่อง “ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งน้ัน” 

๒. การต้ังคําถาม ตอบคําถามจากเน้ือเรื่อง  “ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งน้ัน” 

๓. เขียนตามคําบอกไดถูกตอง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูเขียนคําใหมในบทเรียนบนกระดาน  ใหนักเรียนทุกคนอานออกเสียงตามครูพรอมกัน  

จากน้ันสนทนากันเกี่ยวกับความหมายของแตละคํา และเขียนตามคําบอกอยางนอย ๑๕ – ๒๐ คํา 

ขั้นท่ี ๒ ครูและนักเรียนต้ังจุดประสงคในการอานในใจรวมกัน 

- อานในใจแลวตอบคําถามได 

- อานในใจแลวสรุปขอคิดจากเรื่องที่อาน 



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานในใจเรื่อง “ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งน้ัน” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ครู

สังเกตพฤติกรรมการอานในใจและสนทนาสรุปความรูที่ไดจากการอานเน้ือรวมกันในใจ  จากน้ันชวยกันสรุปเรื่อง

โดยเลขานุการกลุมเขียนบทสรุปของเรื่องเพื่อเลาเรื่องที่หนาช้ันเรียน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนสงตัวแทนเลาเรื่องโดยยอที่หนาช้ันเรียน  และต้ังคําถามจากเรื่องใหเพื่อนตอบ  คนละ  

๑ - ๒  คําถาม  
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาท ีช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญาฯ    เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง  การอธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความไดอยางถูกตอง ผูอานตองรูและ

เขาใจ จึงจะสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํายากไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. อานออกเสียงในบทเรียนไดถูกตอง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑.  อานออกเสียงเรื่อง “ผักสมุนไพรใบหญาใหคุณคาทั้งน้ัน” 

๒.  การวิเคราะหเรื่อง “ผักสมุนไพรใบหญาใหคุณคาทั้งน้ัน”   
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน   

ขั้นท่ี ๒ ใหนักเรียนแตละกลุมอานออกเสียงกลุมละ  ๑  ยอหนา โดยอานตอกันจนจบเรื่อง “ ผัก

สมุนไพรใบหญาใหคุณคาทั้งน้ัน” ถายังอานไมครบทุกกลุมเริ่มอานต้ังแตตนเรื่องอีกครั้ง  จากน้ันจัดประกวดการ

อานออกเสียง  โดยใหแตละกลุมสงตัวแทนเขาประกวดกลุมละ  ๑  คน   นักเรียนและครูรวมกันประเมินและ

ตัดสิน 

ขั้นท่ี ๓ ครูเสนอแนะเพิ่มเติม แลวยกตัวอยางการอานที่ถูกตองไพเราะ และใหกําลังใจนักเรียนที่ยัง

อานไมคลอง (อาจจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนไดในเวลาวาง) 



ขั้นท่ี ๔ นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปขอคิดที่ไดจากบทเรียนดังน้ี 

- การใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการหารายไดในระหวางเรียนเพื่อชวยเหลือครอบครัว 

ฝกความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีวินัยในตนเอง 

- การปลูกพืชผักพื้นบานและสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพรางหายเปนการปลูกฝงนิสัย

ใหตระหนักเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีคุณคาชีวิต และประหยัดรายจายตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑, ๒  เสร็จแลวครูเฉลยบนกระดาน  นักเรียนแลกเปลี่ยนกัน

ตรวจ 
 

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 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญาฯ    เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การวิเคราะหบทเรียน       เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๓.๑ ป.๔/๑  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 นักเรียนและครูชวยกันทบทวนบทเรียนเรื่องในช่ัวโมงที่แลว 

ขั้นท่ี ๒ แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ ๓ - ๔ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนชวยกันสํารวจวาผักชนิดใดที่นักเรียนและเพื่อนในหองเรียนชอบรับประทานมากที่สุด 

นํามาจัดเรียงลําดับชนิดของผัก 



ขั้นท่ี ๔ นักเรียนทุกคนเขียนช่ือผักที่ชอบรับประทานที่นักเรียนชอบอยางนอย ๕ ช่ือ พรอมทั้งวาด

ภาพประกอบและเขียนประโยชนของผักน้ันๆ โดยคนควาจากหองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ แลวออกมาพูด

นําเสนอหนาช้ันเรียน  

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนและครูรวมกันสรุปเน้ือหาบทเรียน และบอกขอคิดที่ไดรับจากเรื่อง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญาฯ    เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   มาตราตัวสะกด        เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      
 

สาระสําคัญ  

มาตราตัวสะกด เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูภาษาไทย  การเขียนสะกดคําไดถูกตองจะทําใหผูสงสาร

และผูรับสารเขาใจความหมายตรงกัน กอใหเกิดประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน 
 

ตัวชี้วัด   

 ท ๔.๑ ป.๔/๑  สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได 

๒. เขียนคําไดถูกตองตามมาตรา ตัวสะกด 

๓. นักเรียนอานคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดตางๆได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. มาตราตัวสะกด แมกน แมกก แมกด แมกบ 

๒. การอานคําและเขียนคํา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ตัวแทนนักเรียนออกไปเขียนช่ือสิ่งของบนกระดานดํา แลวรวมกันทบทวนความรูเดิม โดยครู

ถามนักเรียนวาช่ือของนักเรียนคนใดสะกดดวยมาตราตัวสะกด แมกน แมกก แมกด แมกบ บาง 

ขั้นท่ี ๒ แบงกลุมนักเรียนเปน ๔ กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนรับกระดาษเปลาจากครูกลุมละ  ๑  แผน  ครูใหเวลา  ๕  นาที   ใหทุกกลุมเขียน

คําศัพทที่เกิน  ๒  พยางค  จาก เรื่อง “ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งน้ัน”  ใหไดมากที่สุด พอหมดเวลาใหแตละ

กลุมนับดูคําศัพทที่เขียนไดวามีทั้งหมดกี่คํา  



ขั้นท่ี ๔ ใหนักเรียนแตละกลุมบอกตัวสะกดในคําศัพทที่เขียนไดวาแตละคําสะกดดวยพยัญชนะตัว

ใดบาง  จากน้ันครูใหนักเรียนศึกษา เรื่องมาตราตัวสะกด จากหนังสือภาษาพาที  แลวสํารวจดูวาตัวสะกดใน

คําศัพทของกลุมของตนเองอยูในมาตราแมสะกดใดบาง แยกออกเปนคําๆ แลวสงตัวแทนออกมารายงานหนาช้ัน

เรียน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่  ๓ ขอ ๓ (๑ – ๓)  เสร็จแลวนําสงครู 
 

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 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญาฯ    เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําท่ีประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      
 

สาระสําคัญ  

การอานและเขียนที่ถูกตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารใหสูงข้ึน การอานการเขียนแตง

ประโยคคําที่ออกเสียง  อะ  ที่ประและไมประวิสรรชนียเปนพื้นฐานที่สําคัญในการใชภาษาไทย 
 

ตัวชี้วัด   

 ท ๔.๑  ป. /๑  สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานคําที่ที่ประและไมประวิสรรชนียได 

๒. เขียนคําที่ที่ประและไมประวิสรรชนียได 

๓. แตงประโยคคําที่ออกเสียง  อะ  ที่ประและไมประวิสรรชนีย  ได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานและเขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย 

๒. การแตงประโยคดวยคําที่ไมประวิสรรชนีย 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ใหอาสาสมัครนักเรียน ๒ คน คนที่ ๑ ใสหนากากเสือ คนที่ ๒ ใสหนากากลิง (เปนฝาย

เดียวกับเพื่อนๆ ทุกคนในช้ันเรียน) 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นท่ี ๒ ฝายเสือติดแผนภูมิบนกระดานดํา 

 

ธุร      พร 

  ม       ร      ป       ท    

  ต       ปู     กร       ท 

 

ขั้นท่ี ๓ ลิงและเสือสนทนากันดังน้ี   

เสือ : วันน้ีเรามีปญหามาถาม เพื่อนลิงทุกๆตัว ทานวา เพื่อนทราบไหมเอยทุกๆ คําที่มี

เครื่องหมายปรัศนียตองเติมอะไร 

ลิง : สระอะ 

เสือ : เติมสระอะแลวออกเสียงทีละคําซิ 

ลิง : ธุระ  มะระ  ตะปู  พระ  ปะทะ  กระทะ 

เสือ : เกงจริงๆ นะจะบอกให  สระ  - ะ  มีช่ือวา วิสรรชนีย 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนอานออกเสียงคําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย  จากหนังสือเรียน แลวชวยกัน

อภิปรายสรุป 

ขั้นท่ี ๕ แบงนักเรียนเปน ๒ กลุม แขงขันกันเขียนคําตามบัตรภาพ 

 

  กลุมท่ี ๑    กลุมท่ี ๒ 

 ๑.  กระโปรง ๖.  ขนมเคก 

 ๒.  ตะกรา ๗.  ใบหญา 

 ๓.  มะละกอ ๘.  สมุด 

 ๔.  สะพาน ๙.  แมลง 

 ๕.  กระเปา ๑๐.  โทรทัศน 

 

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนชวยกันแตงประโยคจากคําในบัตรภาพดวยปากเปลา 

ขั้นท่ี ๗ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายคําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย แลวทําแบบฝกหัด 

ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๓ (๕) 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรภาพ 

๒. หนากากเสือ หนากากลิง 

๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

 

 

? ? 

? ? ? ? 

? ? ? 



วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญาฯ    เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การใชไมยมก        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การรูการใชเครื่องหมายไมยมก (ๆ) ในการอานและเขียนสามารถทําหาการสื่อสารไดถูกตองตาม

ความหมาย 
 

ตัวชี้วัด  มาตรฐาน  

ท ๔.๑ ป.๔/๑  สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลือกใชคําซ้ําและไมยมกได 

๒. นักเรียนบอกหลักการใชไมยมกได 

๓. นักเรียนใชคําและขอความไดถูกตองตามบริบท 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การใชไมยมก 

๒. การเลือกใชคําและขอความ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูใหนักเรียนเลนเกมพรายกระซิบ  โดยใหแตละกลุมเรียงเปนแถว  ครูแจกกระดาษที่มี

ขอความใหคนแรก ของแตละกลุม จากน้ันใหคนแรกกระซิบที่หูบอกขอความน้ันใหคนตอไป  และคนที่ไดฟง

ขอความที่กระซิบมาใหกระซิบบอกกับคนตอไปเรื่อยๆ  จนถึงคนสุดทายใหว่ิงออกมาเขียนขอความที่ไดยินบน

กระดาน กลุมใดเขียนขอความไดครบถวนถูกตองมากกวา  เปนฝายชนะ 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนดูประโยค แลวสนทนาดังน้ี 

- ประโยค “แดงคิดไปตางๆ นานา อานวาอยางไร” 

- เครื่องหมาย “ๆ” ในประโยคน้ีเรียกวาอะไร 



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานความรูทางภาษาเรื่องคําที่ใชไมยมก จากหนังสือเรียน ภาษาพาที 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย เรื่องการใชไมยมก  แลวใหนักเรียนคิดคําที่ใชไมยมกมาอยาง

นอยคนละ ๕ คํา แลวรวบรวมเขียนลงสมุด 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่  ๓ ขอ ๖     
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมพรายกระซิบ 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 


