
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา   เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง         เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา   และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  ระดับสูงตํ่าของเสียงตาม

บริบทแหงเน้ือหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 

ตัวชี้วัด   

มาตรฐาน ท  ๑.๑ ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงเรื่อง “โอม! พินิจมหาพิจารณา” 

๒. การวิเคราะหเรื่อง “โอม! พินิจมหาพิจารณา” 

๓. คํายากในบทเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูอธิบายจดหมายลูกโซแลวใหนักเรียนแลวใหนักเรียนชวยอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ

สรุป 

ขั้นท่ี ๒ แบงนักเรียนเปนกลุมอานเรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา ในหนังสือเรียน จากน้ันชวยกันสรุป

เน้ือเรื่องและแสดงขอคิดเห็นจากเน้ือเรื่อง ครูชวยถามนําเดเห็นจากเน้ือเรื่อง ครูชวยถามนําเพื่อใหนักเรียนมีความ

ชัดเพื่อใหนักเรียนมีความชัดเจนมากข้ึน 



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานออกเสียงอานเพิ่มเติมความหมายในหนังสือเรียน ครูและนักเรียนอภิปราย

ความหมายของคําศัพท แลวชวยกันยกตัวอยางประโยคเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนชวยกันบอกความเช่ือที่มีในทองถ่ิน เชน ไมช้ีรุงกินนํ้าเพราะจะทําใหน้ิวกุด ฟารอง

ฟาผาเกิดจากรามสูรขวางขวาง เปนตน แลวอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนอานออกเสียง บทรอยกรองเรื่องกอนจะเช่ือสิ่งใดใหย้ังคิด จากบทอานเสริมในหนังสือ

เรียน (ครูอาจบอกหรือสาธิตวิธีการอานที่ถูกตองกอน) นักเรียนฝกอานใหถูกตองตามหลักเกณฑการอาน ครูและ

นักเรียนชวยกันสรุปความหมายขอคิดที่ไดจากบทรอยกรอง 

ขั้นท่ี ๖ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๑ (๑ – ๖)  
 

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 ๘  เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา   เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ       เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

การวิจารณคือการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอเรื่องที่อานหรือฟงโดยใชเหตุผลสนับสนุนอยาง

หนักแนน  หลีกเลี่ยงมิใหกระทบกระเทือนถึงตนเองและบุคคลอื่น  ผูแสดงความคิดเห็นควรมีการศึกษาอยาง

รอบคอบและรูจักขอเท็จจริง ขอคิดเห็น จะชวยสามารถตัดสินใจและแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/๗  เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแยงในเรื่องตางๆ   

ท ๒.๑  ป.๔/๘  มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. วิพากษวิจารณเรื่องที่อานได 

๒. เขียนวิพากษวิจารณเรื่องที่อานได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การจับประเด็นสําคัญของเรื่อง 

๒. การวิจารณเรื่อง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนดูภาพในบทเรียน เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา สนทนาเกี่ยวกับตัวละครในภาพ โดย

นักเรียนผลัดกันพูดวิจารณลักษณะของตัวละครในภาพวาเปนคนอยางไร ลักษณะภายนอกบงบอกวาเปนคนดีหรือ

คนช่ัวไดหรือไม 



ขั้นท่ี ๒ แบงนักเรียนเปนกลุม อานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่องการแสดงความคิดเห็นเซิงวิจารณ/การ

แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นในหนังสือเรียน แลวชวยกันสรุปความรูจากเรื่องที่อานเปนแผนภาพความคิด ครู

ชวยสรุปเพิ่มเติมใหชัดเจน  

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนแตละกลุมชวยกันคนหาขอความหรือคําพูดที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณจาก

บทเรียน เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา นําเสนอหนาช้ันเรียน เพื่อนๆ ชวยกันพิจารณาวาถูกตองหรือไม  

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม ชวนกันคิด ชวยกันตอบ และกิจกรรม ชวนกันอาน ชวนกันรอง 

ในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๕ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  

ขั้นท่ี ๖ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๓ (๑) 
 

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 ๘  เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา   เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การสรุปเรื่อง         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสือ่สาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

การเขียนสรุปเรื่อง เปนการเขียนเพื่อจับใจความสําคัญและยอเน้ือหาจากเรื่องที่อานหรือฟงใหสั้น กระชับ

และไดใจความ ซึ่งชวยใหผูเขียนมีทักษะดานการสังเกต วิเคราะห สังเคราะหและเกิดความรูที่คงทน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป.๔/๔  เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ 

ท ๒.๑  ป.๔/๘  มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เขียนสรุปเรื่องที่อานได 

๒. มีมารยาทในการเขียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนสรุปเรื่องที่อาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนปริศนาคําทาย โดยใชปริศนาคําทายที่เปนบทรอยกรองงายๆ เชน 

  ฉันคืออะไร  ฉันไมมีตา 

 ฉันมีแตหนา   เธอหาอานได 

  อานมากเกงมาก  ไมอยากใชไหม 

 เรื่องสนุกถูกใจ   ฉันช่ืออะไรบอกที   (คําตอบ หนังสือ) 

ทายประมาณ ๒ – ๓ ปริศนา ครูซักถามวาทําไมนักเรียนจึงตอบคําถามได จากน้ันจึงสรุปวา

การที่เราจับประเด็นหรือใจความสําคัญของเรื่องไดจะทําใหเราสรุปเรื่องได 



ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแบงกลุมอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การสรุปเรื่องในหนังสือเรียน ครูและ

นักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ประโยชนและข้ันตอนของการสรุปเรื่องที่ดี 

ขั้นท่ี ๓ ครูอานเรื่องสั้นๆ จากหนังสือพิมพ ใหนักเรียนชวยกันสรุปใจความสําคัญของขาวน้ัน 

ขั้นท่ี ๔ ครมูอบหมายใหนักเรียนหาขาวหรือบทความสั้นๆ จากหนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสารตางๆ 

แลวตัดแปะในกระดาษที่ครูแจกให จากน้ันอานสรุปเน้ือหาและวิเคราะหวิจารณแสดงความคิดเห็นจากขาวหรือ

บทความน้ันๆ นําสงเปนช้ินงาน 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. หนังสือพิมพ 

๓. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา   เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  เครื่องหมายวรรคตอน        เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

เครื่องหมายวรรคตอนคือสัญลักษณที่ใชเพื่อเนน เช่ือม ละเวน ขอความหรือประโยคในภาษาไทยใหเกิด

ความเขาใจตามเจตนารมณของผูใช  ในภาษาไทยของเรามีเครื่องหมายตางๆ  ใชเขียนกํากับขอความประโยค

มากมาย  ผูเรียนตองศึกษาหลักและวิธีการนําไปใชใหถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด   

 ท ๑.๑  ป.๔/ ๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อาน      
               

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายวรรคตอนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง 

๓. นักเรียนเขียนประโยคโดยใชเครื่องหมายวรรคตอนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. เครื่องหมายวรรคตอน 

๒. ความหมายของเครื่องหมายวรรคตอน 

๓. การใชเครื่องหมายวรรคตอน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ทบทวนความรูเดิม เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน โดยครูแสดงบัตรคําหรือแถบประโยคที่ใช

เครื่องหมายวรรคตอนใหนักเรียนอาน เชน 

 

 
กรุงเทพฯ ขาฯ ชั้น ป.๔/๑ 



ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแบงกลุมอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ในหนังสือเรียน  

สรุปความรูที่ไดจากการศึกษา 

ขั้นท่ี ๓ ครูแจกบัตรเครื่องหมายวรรคตอนใหทุกกลุมเทาๆ กัน  เมื่อครูขานช่ือเครื่องหมายวรรคตอนใด 

ใหนักเรียนนําบัตรเครื่องหมายวรรคตอนน้ันเสียบบนกระเปาผนัง นักเรียนในหองชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

เสร็จแลวครูแจกบัตรคําช่ือเครื่องหมายวรรคตอนใหทุกกลุม  เมื่อครูขานช่ือเครื่องหมายวรรคตอนใดใหนักเรียน

หยิบบัตรน้ันไปวางคูกับบัตรเครื่องหมายวรรคตอนที่วางไวบนกระเปาผนัง นักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

ขั้นท่ี ๔ ครูเขียนขอความหรือประโยคที่ตองใชเครื่องหมายวรรคตอนบนกระดานดําทีละประโยค ให

นักเรียนชวยกันเติมเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง แลวอานพรอมๆ กัน เชน 

- ตลาดนํ้ามีของขายมากมาย เชน กาแฟโบราณ กวยเต๋ียวผัดไทย ลูกช้ินปง........... 

- ชวยดวย.........คนจมนํ้า 

- ลานวัดเขมามีรานคานําสินคาตาง.......มาขายมากมาย 

- ......ฉันตองสอบเขามหาวิทยาลัยมหิดลใหได.......    วินัยพูด 

ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปความสําคัญและความจําเปนในการใชเครื่องหมายวรรคตอน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนหาประโยคที่ใชเครื่องหมายวรรคตอนจากหนังสือตางๆ คนละ ๕ ประโยค เขียนลงใน

กระดาษรายงาน พรอมทั้งตกแตงใหสวยงามนํามาแสดงในช้ันเรียน รวบรวมเปนรูปเลมเปนแหลงความรูใน

หองเรียน  

ขั้นท่ี ๖ นักเรียนและครูสรุปความรู เรื่องการใชเครื่องหมายวรรคตอน 

ขั้นท่ี ๗ ทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๓ (๔) 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรเครื่องหมายวรรคตอน 

๒. บัตรช่ือเครื่องหมายวรรคตอน 

๓. บัตรคํา/ประโยค ที่ใชเครื่องหมายวรรคตอน 

๔. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๕. แบบฝกหัด  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- ผลงาน 

- แบบฝกหัด 



๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําช้ินงาน/แบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โอม! พินิจมหาพิจารณา   เวลา     ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนเวนวรรค         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

การเวนวรรคตอนคือการแบงชวงเน้ือหาสาระของประโยคหรือขอความตางๆ ในภาษาไทย ถาเวนวรรค

ตอนผิดจะทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงไป  ผูใชภาษาตองเวนวรรคตอนใหถูกตอง เพื่อใหการสื่อสารตรงประเด็น

และมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

มาตรฐาน ท ๒.๑  ขอ ๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด             
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเวนวรรคตอนในการพูด อาน เขียนใหถูกตอง 

๒. นักเรียนใชภาษาไดถูกตองตามสถานการณ 

๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ประโยคและขอความ 

๒. การเวนวรรคตอน 

๓. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูแสดงแถบประโยคที่ไมมีการเวนวรรคใหนักเรียนอาน 

 

 

 

ยาน้ีดีกินแลวแข็งแรงไมมีโรคภัยเบียดเบียน 



หากมีการอานเวนวรรคผิดจะกลายเปน 

 

 
 

การอานเวนวรรคที่ถูกตอง ไดแก 

 

 
 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแบงกลุมอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ในหนังสือเรียน 

สรุปความรูที่ไดจากการอาน 

ขั้นท่ี ๓ ครูยกตัวอยางประโยคที่มีการเวนวรรคตอนผิดพลาด เชน 
 

เวนวรรคถูกตอง 

 

 

เวนวรรคไมถูกตอง 

 

 

เวนวรรคถูกตอง 

 

 

เวนวรรคไมถูกตอง 

 

 

นักเรียนพิจารณาความแตกตางของความหมายในประโยค แลวสรุปวาถาเราเวนวรรคประโยค

หรือขอความผิดพลาด อาจทําใหเขาใจผิด สื่อความผิดและทําใหเกิดความเสียหาย 

ขั้นท่ี ๔ ครูสนทนากับนักเรียนนอกจาการเวนวรรคในประโยคหรือขอความแลว ยังมีการเขียนใน

ลักษณะที่คลายกัน คือ การเขียนยอหนา นักเรียนสังเกตวิธีการเขียนยอหนาในบทเรียน เรื่อง โอม! พินิจมหา

พิจารณา    

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การเวนวรรค ในหนังสือเรียน แลวชวยกันสรุปความรูที่ได

จากการอาน ครูอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี ๖ ครูแสดงแผนภูมิตัวอยางการเขียนยอหนาที่ไมถูกตองและยอหนาที่ถูกตองใหนักเรียนไดอาน 

ครูและนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสม สวยงามและความสัมพันธกันของขอความน้ันๆ  

ขั้นท่ี ๗ นักเรียนและครูสรุปความรู เรื่องการใชเครื่องหมายวรรคตอน 

ขั้นท่ี ๘ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๓ (๓, ๕) 

 

ยาน้ีดี  กินแลวแข็ง  แรงไมมี  โรคภัยเบียดเบียน 

ยาน้ีดี  กินแลวแข็งแรง  ไมมีโรคภัยเบียดเบียน 

หามครูสตรีนุงกางเกง  ในเวลาราชการ 

หามครูสตรีนุงกางเกงใน  เวลาราชการ 

พ่ีฉันชอบรับประทานเน้ือ  สุนัขฉันก็ชอบ 

พ่ีฉันชอบรับประทานเน้ือสุนัข  ฉันก็ชอบ 



สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แถบประโยค 

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 

 

 

 


