
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา    ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง        เวลา    ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

 ท ๑.๑  ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

ท ๑.๑  ป.๔/๓  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

ท ๒.๑  ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  ระดับสูงตํ่าของเสียงตาม

บริบทแหงเน้ือหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํายากไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. อานออกเสียงในบทเรียนไดถูกตอง 

๔. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปขอคิดในบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงเรื่อง “ชีวิตที่ถูกเมิน” 

๒. การวิเคราะหเรื่อง “ชีวิตที่ถูกเมิน” 

๓. คํายากในบทเรียน 

๔. เขียนแผนภาพความคิดสรุปขอคิดในบทเรียน 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนดูภาพในบทอานแลวพูดแสดงความรู ความคิดเห็น และขอเท็จจริงจากภาพ 

ขั้นท่ี ๒ ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสัตวที่นักเรียนไมชอบหรือกลัว สรุปโดยการแสดงภาพสัตว

น้ันๆ เขน ตุกแก งู หนอน ไสเดือน เปนตน แลวอภิปรายใหเหตุผลวารูสึกเชนน้ันเพราะอะไร 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานออกเสียง อานเพิ่มเติมความหมาย ในหนังสือเรียน ครูและนักเรียนอภิปราย

ความหมายของคําศัพท  

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนแบงกลุมอาน เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน ในหนังสือเรียน จากน้ันเลือกทํากิจกรรมชวนกันคิด 

ชวยกันตอบในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนพูดและสรุปความรู ขอคิดจากเรื่องที่อานแลวสรางแผนภาพความคิด 

ขั้นท่ี ๖ ทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑ (๑) – (๓) 
 

 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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา     ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   การวิเคราะหบทเรียน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดง

ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด   

 ท ๑.๑  ป.๔/ ๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อาน 

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 นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓–๔  คน  ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม  รองหัวหนากลุม  

และเลขานุการกลุม    

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแตละกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง  “ชีวิตที่ถูกเมิน” มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับสิ่งใด  

ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกอธิบายพฤติกรรมธรรมชาติตลอดจนที่อยูของสัตวอยางใดอยางหน่ึงที่เอยถึงในบทเรียน

กลุมละ  ๑  ชนิด  สงตัวแทนมาอธิบายหนาช้ันเรียน 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนและครูรวมกันสนทนาสรุปเรื่องราวสาระในบทเรียนที่ ๕  ชีวิตที่ถูกเมิน  วากลาวถึง

สัตวชนิดใดบาง  สัตวแตละชนิดมีความพึ่งพาเกื้อกูลกันอยางไร 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนอานบทเสริมบทเรียน เรื่อง สัตวเล็กนิด มีพิษเหลือใจ ในหนังสือเรียน พูดคุยเกี่ยวกับ

สัตวในเรื่อง (หรือทํากิจกรรม ชวนกันสนทนาหรือชวนกันคนหาก็ได) 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนชวยกันนําเสนอพูดสรุปความรูจากบทเรียน โดยมีครูคอยเสริมความรูที่ถูกตอง 

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษาที่  ๕  ขอที่ ๑ (๔) – (๘) และขอ ๒ (๑) – (๒) เปนการบาน 
 

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 ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา     ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   คํานาม         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา 
 

สาระสําคัญ 

การรูจักชนิดของคําและหนาที่ของคํา ทําใหสามารถนําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคไดถูกตองตาม

หลักเกณฑทางภาษา 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๔.๑  ป.๔/ ๑  สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกความหมายของคํานามไดถูกตอง 

๒. อาน เขียนคํานามที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓. นําคํานามที่กําหนดใหไปแตงประโยคเพื่อการสื่อสารไดถูกตอง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คํานาม 

๒. การแตงประโยค 

๓. การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ทบทวนความรูเกี่ยวกับ เรื่อง คํานาม โดยใหนักเรียนแตละแถวแขงขันกันออกมาเขียนคํานาม

บนกระดานดํา แถวใดเขียนไดมากที่สุดและถูกตองที่สุดเปนผูชนะ 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานคํานามที่เขียนบนกระดานดําและชวยกันสรุปความหมายของคํานาม 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนแบงกลุมอานเรื่องคํานาม ในอธิบายเพิ่มเติมความรู จากหนังสือเรียน 



ขั้นท่ี ๔ ครูแจกบัตรคํานามใหนักเรียนกลุมละเทาๆ กัน ใหแตละกลุมแยกชนิดของคํานามที่เปนคํานาม

สามัญ และคํานามวิสามญั เสียบบนกระเปาผนัง นักเรียนในหองชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

ขั้นท่ี ๕ ครูวางแถบประโยคบนกระเปาผนัง นักเรียนอานประโยคพรอมๆ กัน จากน้ันชวยกันบอกวาคํา

ใดเปนคํานาม และเปนคํานามชนิดใด (คํานามสามัญหรือคํานามวิสามัญ) 

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนชวยกันสรุปความรูและนําเสนอ เรื่องคํานาม 

ขั้นท่ี ๗ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๓ (๑) 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํานาม 

๒. แถบประโยค 

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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา     ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําสรรพนาม        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา 
 

สาระสําคัญ 

ภาษาไทยจะมีคําที่ใชเรียกแทนช่ือคน  สัตว  สิ่งของเครื่องใชอยูเปนจํานวนมาก คําที่ใชเรียกช่ือดังกลาว

เรียกวา  “คําสรรพนาม” เพื่อใหการเรียนรูและการใชภาษาไทยเปนอยางมีประสิทธิภาพ  นักเรียนควรทําความ

เขาใจและนําไปใชใหถูกตอง  จึงจะถือวาการเรียนภาษาประสบความสําเร็จ 
 

ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ท ๔.๑  ขอ ๑  สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกความหมายของคําสรรพนามไดถูกตอง 

๒. อาน เขียนคําสรรพนามที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓. นําคําสรรพนามที่กําหนดใหไปแตงประโยคเพื่อการสื่อสารไดถูกตอง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คําสรรพนาม 

๒. การแตงประโยค 

๓. การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม ลมเพลมพัด เพื่อทบทวนความรูเรื่องคํา โดยนักเรียนลอมวงเปนวงกลม ครู

แจกบัตรคําใหนักเรียนทุกคน เมื่อครูพูดวา “ลมเพลมพัด” นักเรียนถาม “พัดอะไร” ครูตอบวา “พัดคนถือบัตรคํา

ที่เปนคําถามก็จะลุกว่ิงสลับที่กับเพื่อน ครูเปลี่ยนคําตอบไปเรื่อยๆ  



ขั้นท่ี ๒ ครูแสดงแถบประโยคแลวใหนักเรียนอานแถบประโยคพรอมๆ กัน จากน้ันบอกวาคําใดเปนคํา

สรรพนาม และเปนคําสรรพนามชนิดใด เชน 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนแบงกลุมอานเรื่อง คําสรรพนาม ในอธิบายเพิ่มเติมความรู จากหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลา โดยใชคําสรรพนามจากแถบประโยคที่อาน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษาที่  ๕  ขอ ๓ (๓)  

ขั้นท่ี ๖ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องคําสรรพนาม 
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. เกม ลมเพลมพัด 

๒. แถบประโยค 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉัน ชอบกิน มังคุด เธอ ไมไปเที่ยว กับ เขา หรือ 

เขา กบั หลอน เปนเพื่อนกัน ดิฉัน เปน ครูคนใหมของที่น่ี 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา     ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   คํากริยา         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

คํากริยา คือ คําที่หมายถึง  กระทํามีอาการอยูในสภาพ  แบงออกเปนหลายชนิด  มีหนาที่และวิธีใช

แตกตางกันการเรียนรูคํากริยา  ชวยใหสามารถนําไปใชผูกเปนประโยคไดอยางถูกตองเหมาะสม  เปนพัฒนาการใช

ภาษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๔.๑  ป.๔/ ๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อธิบายความหมายของคํากริยาแตละชนิดได 

๒. บอกชนิดตางๆ ของคํากริยาได 

๓. ยกตัวอยางกริยาชนิดตางๆ ได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ความหมายของคํากริยาแตละชนิด 

๒. ชนิดตางๆ ของคํากริยา 

๓. ตัวอยางกริยาชนิดตางๆ  
 

 

 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ทบทวนความรูเดิม เรื่อง คํานาม และคําสรรพนาม โดยใชบัตรคํา 

ขั้นท่ี ๒ ครูวางบัตรคําลงบนกระเปาผนังใหเปนประโยค เชน 
 

 
 

ใหนักเรียนเลือกบัตรคําที่เปนคํากริยา โดยครูปฏิบัติกิจกรรมน้ี ๔ – ๕ ประโยค นักเรียนแต

ละกลุม 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนแบงกลุมอาน เรื่อง  คํากริยา ในอธิบายเพิ่มเติมความรู จากหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนหาคํากริยาจากหนังสือเรียน เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน  

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษาที่  ๕  ขอ ๓ (๒)  

ขั้นท่ี ๖ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องคํากริยา 

ขั้นท่ี ๗ นักเรียนนําคํากริยาที่ไดไปแตงประโยคใหมคนละ ๓ ประโยค (ทําเปนการบาน) 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม ไป ตลาด 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา     ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําวิเศษณ        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

คําวิเศษณคือคําที่ใชขยายคํากริยาและคําอื่นๆ ใหมีความหมายชัดเจนย่ิงข้ึน ผูเรียนตองเรียนรูกฎเกณฑ

และวิธีการนําไปใชใหถูกตองตามบริบทเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๔.๑  ป.๔/ ๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกความหมายของคําวิเศษณได 

๒. ใชคําวิเศษณไดถูกตองตามบริบท 

๓. แตงประโยคดวยคําวิเศษณได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ความหมายของคําวิเศษณ 

๒. หนาที่ของคําวิเศษณ 

๓. การใชคําวิเศษณ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกมตามลาหาคู (ภาคผนวก) 

ขั้นท่ี ๒ ครูวางแถบประโยคที่ยังไมมีคําวิเศษณบนกระเปาผนัง นักเรียนอานประโยคพรอมกัน เชน 

ฉัน ใส เสื้อ จากน้ันใหวางบัตรคําตอทาย เชน สีขาว 

 

 
 



 

 

 

 
 

ขั้นท่ี ๓ ครูสรุปวาคําที่นํามาตอทายประโยคเหลาน้ีเรียกวา คําวิเศษณ 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนแบงกลุมอานเรื่องคําวิเศษณ ในอธิบายเพิ่ม เติมความรู ในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๕ แตละกลุมชวยกันหาคําวิเศษณจากบทเรียน ชีวิตที่ถูกเมิน แลวบันทึกคําวิเศษณที่หาไดลงใน

สมุด 

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนนําคําวิเศษณที่หาไดมาแตงประโยคใหม กลุมละ ๑ ประโยค ใหตัวแทนกลุมเขียน

ประโยคบนกระดานดํา ทุกคนอานและสังเกตตําแหนงของคําวิเศษณในประโยคน้ันๆ 

ขั้นท่ี ๗ นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษาที่  ๕  ขอ ๓ (๔)  

ขั้นท่ี ๘ ครูมอบหมายใหนักเรียนแตงประโยคที่มีคําวิเศษณคนละ ๓ ประโยค (เปนการบาน) 

ขั้นท่ี ๙ นักเรียนแตละกลุมจัดทําสมุดรวบรวมชนิดของคํา ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา 

คําวิเศษณ นําสงช้ินงานของกลุม (ทํานอกเวลา)  
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. เกมตามลาหาคู 

๒. บัตรคํา 

๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

- ตรวจสมุดรวบรวมคํา 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

- สมุดรวบรวมคํา 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

ฉันใสเสื้อ สีขาว 

มาของฉันว่ิงเร็ว มาก 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ชีวิตท่ีถูกเมิน     เวลา     ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยคเพ่ือการสื่อสาร       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การเขียนและใชประโยคไดถูกตอง ทําใหผูพูดและผูฟงมีความเขาใจที่ตรงกัน ชวยใหการสื่อสารเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๔.๑  ป.๔/ ๔ แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. แตงประโยคได 

๒. นําประโยคไปใชในการสื่อสารไดถูกตอง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ แบงนักเรียนเปนกลุมเลน เกม “เธอถามฉันตอบ”  โดยใหกลุมแรกเปนคนเริ่มคําถาม กลุมที่ ๒ 

เปนผูตอบ เมื่อตอบไดแลวใหต้ังคําถามกลุมที่ ๓ ตอ ถากลุมใดตอบชา หรือตอบไมถูกจะถูกตัดคะแนน 

ขั้นท่ี ๒ ครแูสดงแถบประโยคชนิดตางๆ ใหนักเรียนอานแลว บอกวาเปนประโยคชนิดใด  เชน  

 แมเปนชางตัดเสื้อ  (ประโยคบอกเลา) 

 นองไมชอบเรียนหนังสือ  (ประโยคปฏิเสธ) 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ในอธิบายเพิ่มเติมความรู ในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนชวยกันเขียนประโยคชนิดตางๆ ลงในกระดาษ กลุมละ ๑ ประโยค นําเสนอหนาช้ัน

เรียน ใหเพื่อนชวยบอกวาเปนประโยคชนิดใด 



ขั้นท่ี ๕ ครูเพิ่มเติมโดยแสดงแถบประโยค แลวใหนักเรียนอานแลวบอกวาเปนประโยคชนิดใด 

ขั้นท่ี ๖ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร 

ขั้นท่ี ๗ นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษาที่  ๕  ขอ ๓ (๕ – ๖) และขอ ๔   
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมเธอถามฉันตอบ 

๒. แถบประโยค 

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 

  

 

 


