แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………..
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
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
สาระการเรียนรู
๑. อานออกเสียงเรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”
๓. คํายากในบทเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๔ – ๕ คน อภิปรายถึงความสําคัญของการที่ทําใหเราสามารถจดจํา ดวย
การบันทึกลงในกระดาษ และอภิปรายถึงชนิดของกระดาษ
๒. นักเรียนอานคําใหมในบทเรียนจากบัตรคํา ครูและนักเรียนอภิปรายความหมายของคํา จากนั้นให
นักเรียนอานเพิ่มเติม จากอานเพิ่มเติมความหมายในหนังสือเรียน (ครูอาจใหนักเรียนคนควาความหมายเพิ่มเติม
จากพจนานุกรม)
๓. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพในเรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”
๔. นัก เรียนอานออกเสียง เรื่อง “กระดาษนี้มีที่ม า” ในหนังสือเรียน โดยผลัดกันอานตามความ
เหมาะสม ครูตั้งคําถามเชิงเหตุผลใหนักเรียนตอบ (หรือนักเรียนผลัดกันซักถาม)
๕. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและสรุปใจความของเรื่อง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนรายงาน
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การเขียนรายงาน เปนการเขียนผลงานการศึก ษาคนควา เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ทําใหผูเ ขียนเกิดความรู
กวางขวางและขยายผลการศึกษาคนควานั้นไปยังผูอาน ทําใหเกิดประโยชนแกทั้งผูเขียนและผูอาน
ตัวชี้วัด
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนรายงานได
๒. นักเรียนบอกสวนประกอบของรายงานได
๓. นักเรียนเขียนรายงานได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. สวนประกอบของรายงาน
๒. การเขียนรายงาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนเลาประสบการณเกี่ยวกับเรื่องของการใชกระดาษอยางประหยัดวาทําอยางไร แลวชวยกัน
สรุป
๒. ครูแบงกลุมนักเรียนและใหนักเรียนดูตัวอยางการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาของรุนพี่ ครูซักถาม
เพื่อสรางความเขาใจและใหความรูเพิ่มเติม
๓. ๓. ครูและนักเรียนอภิปรายถึง เรื่อง การเขียนรายงาน โดยใหนักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียน
ประโยชนและขั้นตอนของการเขียนรายงานตามความเขาใจบนกระดาน แลวชวยกันวิเคราะหสวนประกอบของ
รายงาน
๔. นักเรียนแตละกลุมอาน อธิบายเพิ่มเติมความรูเรื่องการเขียนรายงานจาก
๕. หนังสือเรียนแลวสรุปใจความสําคัญ สรางเปนแผนภาพความคิด
๖. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมรายงานการศึกษาคนควาเรื่อง “เรื่องของกระดาษ”
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การฟง ดู อาน ขาว
เวลา ๑ ชั่วโมง
…………………………………………………………………..
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟง และดูอยางมีวิจ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การอาน ฟง ดู ขาว เปนการติดตามเหตุการณ ความเคลื่อนไหวของสังคมประเทศชาติในเรื่องตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันของเราจะมีการดู การฟงอยูเปนประจํา เรานักเรียนรูจักแยกแยะวิจารณ พิจารณาขาวที่ดูและฟง
นั้นเพื่อใหไดความรูและขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และเปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกหลักการฟง ดู อาน ขาวได
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดู ฟง และขาวที่อานได
๓. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การฟง ดู อาน ขาว
๒. การวิเคราะหขาว
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียน และครูสนทนาเกี่ยวกับมารยาทในการฟง ดูและพูดวามีความจําเปนและสําคัญอยางไร
๒. นักเรียนนําเสนอผลงานกลุมการเขียนรายงานเรื่อง “เรื่องของกระดาษ” ใหครูตรวจ
๓. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่อง การพูดรายงาน ครูและนักเรียนสรุปการพูดรายงานที่ดี
๔. แตละกลุมสงตัวแทนออกไปพูดรายงานที่หนาชั้น ขณะพูดครูสังเกตพฤติกรรมการพูดรายงานและ
พฤติกรรมการฟงของนักเรียน สรุปความรูเกี่ยวกับการพูดรายงานที่ดี
๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรืองของกระดาษที่นักเรียนรายงานเปนแผนความคิด
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การวิเคราะห
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟง และดูอยางมีวิจ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา ผูแสดง
ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ
สรางสรรคสังคมใหดีงาม ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได
๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน
๒. การสรุปเนื้อหาในบทเรียน
๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนําผลงานที่ประดิษฐจากกลอง และกระดาษรีไซเคิลที่พับเปนรูปตางๆ มาใหนักเรียนดู พรอมกับ
ซักถามใครเคยนํากระดาษมาพับเปนอะไรบาง
๒. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๔ – ๕ คน ชวยกันคิดประดิษฐงานที่ทําจากกระดาษที่เ ปนวัสดุเหลือใช
และขั้นตอนการทํางานดวย
๓. นักเรียนชวยกันเลือกผลงานที่มีความคิดสรางสรรค และผลงานที่มีความสวยงามเสนอหนาชั้นเรียน
๔. ครูมอบหมายนักเรียนแตละคนไปประดิษฐของเลน ของใชหรือของตกแตงที่ทําจากกระดาษเหลือใช
พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ นําเสนอในนิทรรศการ “กระดาษนี้มีคุณคา”
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. ของเลน ของใชและของตกแตงที่ทําจากกระดาษเหลือใช
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูท ี่ ๒๐ เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การจัดนิทรรศการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………….
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศน
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การจัดนิทรรศการจากการประดิษฐของเลน ของใชและของตกแตงของนักเรียนเปนการเสริมแรงให
นักเรียนภูมิใจในตนเอง สรางความมั่นใจในการแสดงออก กลาสรางผลงานจากจินตนาการของตนเอง
ตัวชี้วัด
ป.๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. นิยมไทยใชของไทย
๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
สาระการเรียนรู
๑. อานในใจเรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”
๒. เลาเรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”
๓. ตอบคําถามของเรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนนําผลงานจากกระดาษมาจัดนิทรรศการ “กระดาษนี้มีคุณคา” เชิญคุณครูและนักเรียนใน
โรงเรียนรวมชมนิทรรศการ
๒. ครูประเมินผลงานและวิธีการนําเสนอผลงาน (รายงาน)
๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่อง กระดาษนี้มีที่มา

สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. ของเลน ของใชและของตกแตงที่ทําจากกระดาษเหลือใช
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

