แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานในใจบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
............................................................
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอ านในใจผูอา นตอ งใชส มาธิ ในการอ านและอา นอย างพิ นิจ พิ จ ารณาจะทําใหตอบคํา ถามลําดั บ
เหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
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 “คนดีศรีโรงเรียน”
๒. เลาเรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน”
๓. ตอบคําถามของเรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิม
๒. ครูเ ขียนคําใหมบ นกระดาน ซึ่งไดแก กระทาชาย กิตติศัพท เซลล ทุมสุดหัวใจ น้ําผึ้งรดหัวใจ
ประสิทธิภาพ รางวัลเกียรติยศ วอกแวก สมาธิ และชวยกันอา นออกเสียงพรอมกัน จากนั้นสนทนากัน
เกี่ยวกับความหมายของแตละคํา (ครูมอบหมายใหนักเรียนคนหาความหมายของคําจากพจนานุกรมและบันทึกลง
ในสมุดคําศัพทที่มีอยูแลว)
๓. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓ – ๕ คน แตละกลุมแตงตั้งหัวหนากลุม เลขานุการกลุม สมาชิกใน
กลุมทุกคนอานเรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน” ในใจ จากนั้นชวยกันเขียนสรุปเพื่อเลาที่หนาชั้นใหเพื่อนๆ ฟง
๔. นักเรียนแตละกลุม ตั้งคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ กลุมละ ๒-๓ คําถาม
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด จากหนังสือแบบฝกหัด ขอ ๑-๙
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน 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
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงานพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
ตัวชี้วดั
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 “คนดีศรีโรงเรียน”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน”
๓. คํายากในบทเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน แตละกลุมอานออกเสียงเรืองคนดีศรีโรงเรียน กลุมละ
๑ ยอหนาตอกันจนจบเรื่อง
๒. หัวหนากลุมแตละกลุม ดูแลสมาชิกภายในกลุม ประเมินผลการอานออกเสียง
๓. นักเรียนชวยกันหาความหมายของคํา และเขียนคําอานของคําและความหมายลงในสมุดแบบฝกหัด
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดขอ ๓-๔
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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การวิเคราะหบทเรียน
เวลา ๑ 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. บอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได
๒. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. ยอมรับในขอตกลงของกลุมได
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. บอกสาระเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
๕. ใชวัสดุอยางคุมคา
สาระการเรียนรู
๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน
๒. การสรุปเนื้อหาในบทเรียน
๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน
๒. นักเรียนแตละกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งใด โดย
ครูใชคําถามดังตอไปนี้
- ทําไมครูจึงฝากใหวานเปนผูดูแลเตกับจอน
- วานสมควรไดรับรางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีโรงเรียน” หรือไม เพราะเหตุใด
- เตมีความบกพรองในดานใด
- จอนมีความบกพรองในดานใด
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสมมุติตนเองวาเปนตัวละครในเรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน” คนใดคนหนึ่ง
นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร พรอมทั้งชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตน ที่ไดจากเนื้อเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน
๔. นักเรียนทุกคนไปทําแบบฝกหัด ขอ ๑, ๒ เปนการบาน เสร็จแลวครูเฉลยและตรวจสอบคําตอบของ
นักเรียนแตละคน
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 ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
................................................................
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
แผนภาพโครงเรื่อง เปนแผนภาพที่ประกอบดวยสวนของคําถามเกี่ยวกับเรื่องบอกใหทราบวาใคร ทํา
อะไร ที่ไหน อยางไร เพราะเหตุใด และขอคิดจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยใหสามารถบอกเหตุการณของ
เรื่องเปนตอนๆ โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพ และชวยลําดับ เรื่องไดอยางตอเนื่อง ทําให
สามารถสรุปเรื่องทั้งหมดได
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
ป. ๔/๕ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
๓. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากบทเรียน เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
๒. การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง
๓. การเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๓–๕ คน แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องคนดีศรีโรงเรียน ดวย
ภาษาของตนเอง
๒. ครูใหนักเรียนดูแผนภูมิ แผนภาพโครงเรื่องบนกระดานดํา
๓. นักเรียนและครูชวยกันอภิปราย และเติมคําถาม และเหตุการณตามแผนภาพโครงเรื่องไดดังนี้ เชน
ใคร
: ตัวละครมีใครบาง
ที่ไหน
: เหตุการณเกิดขึ้นที่ไหน
เหตุการณ
: มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง
เหตุการณที่ ๑
เหตุการณที่ ๒
เหตุการณที่ ๓
ผลทางเหตุการณ : ผลเปนอยางไร
ขอคิดของเรื่อง : สรุปขอคิดจากเรื่อง
๔. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนภาพโครงเรื่อง คนดีศรีโรงเรียน ลงในกระดาษขาวเทาพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียนชวยกันปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
๔. แผนภาพโครงเรื่อง
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง อานในใจเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
....................................................................
มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน
สาระสําคัญ
การอานในใจเสริมบทเรียนเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและ
นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. คิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน
๓. ตั้งคําถาม - ตอบคําถามเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
สาระการเรียนรู
๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง “เด็กที่มีความตองการพิเศษ”
๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน
๓. การเขียนเลาเรื่อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕
๒. ใหนักเรียนอานในใจ บทอานเสริม “เด็กที่มีความตองการพิเศษ” ในหนังสือเรียนภาษาไทย ป.๔
ชุดภาษาพาที หนา ๑๖๓ จากนั้นใหแตละกลุมรวมกันคิดวิเคราะหคุณคาของเรื่องที่อานในดานตางๆ แลวสง
ตัวแทนนําเสนอผลการคิดวิเคราะหที่หนาชั้นเรียน
๓. นักเรียนแตละกลุม เลนเกมใบ โดยใหเลือกเปนตัวละครคนใดคนหนึ่ง ในบทเรียน แลวสงตัวแทน
แสดงบุคลิกลักษณะที่โดดเดนของตัวละครนั้นใหกลุมอื่นทายวาเปนใคร ถายังไมมีกลุมใดทายถูกใหแสดงทาทาง
จนกวาจะมีกลุมทายถูก
๔. นักเรียนแตละกลุมอานบทรอยกรอง “ดวยรักและศรัทธา” แลวชวยกันวิเคราะห คุณคาของบทเรียน
เรื่องคนดีศรีโรงเรียน นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดชุดที่ ๕ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบและประเมินผลโดยการให
เปนคะแนนตามระดับคุณภาพ
๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ขอ ๔
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน 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 ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การพูดโนมนาว
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การพูดมีอิทธิพลมากในการสื่อสาร ผูพูด ตองมีวิจารณญาณสถานการณที่พูด ตองรูจักเลือกใชถอยคํา
สํานวนใหเหมาะสมกับโอกาสและระดับของผูฟง เพื่อใหผลการพูดออกมาในทางลบนอยที่สุด กระทบกระเทือน
ผูฟงนอยที่สุด สรางความประทับใจและเปนประโยชนกับผูฟง
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๓ พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. พูดแนะนําตัวได
๒. พูดสนทนาไดถูกตองตามสถานการณ
๓. พูดโนมนาวและโตแยงได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. มารยาทในการพูดแนะนําตัวและพูดสนทนาและฟง
๒. การปฏิบัติตนในการพูดปฏิเสธหรือการโตแยงและฟง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๓ – ๕ คน
๒. นักเรียนอานบทรอยกรองเกี่ยวกับการพูด แลวสนทนาเกี่ยวกับบทรอยกรอง แลวดูวีดีทัศนที่ครู
นํามาเปดใหดูการประชุมในที่สําคัญๆ เชน การประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การประชุมสัมมนางาน
อื่นๆ เชน การประชุมทางวิชาการ เปนตน แลวใหนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็น
เชิงวิจารณและการพูดปฏิเสธหรือการโตแยง มารยาทในการฟงและการพูด
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดการปฏิบัติจริง โดยครูจัดสถานการณใหนักเรียนฝกพูดขณะนั้นทันที โดยครูตั้ง
ประเด็น หัวขอเรื่องหรือหยิบ สิ่ง ของอยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นมา แลวใหนัก เรียนแตล ะกลุม สง ตัวแทนพูดแสดง
ความเห็นเชิงวิจารณ หรือปฏิเสธ หรือโตแยง
๔. รวมกันทบทวนเกี่ยวกับมารยาทในการฟงและการพูด แลวใหตัวแทนออกมานําเสนอเกี่ยวมารยาทใน
การพูดและการฟง
๕. ครูอภิปรายถึงการพูด ปฏิเสธหรือการพูดโตแยงวาเราควรมีทักษะในการพูดอยางไรจึงจะทําใหคนฟง
รูสึกพึงพอใจ จากนั้นใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนภาษาไทย ป. ๔ ชุดภาษาพาที หนา ๑๖๕ – ๑๖๗
๖. นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการดูวีดิทัศน และจากการพูดแสดงความคิดเห็นหนาชั้น
เรียน เพื่อนําความรูไปประยุกตในชีวิตประจําวัน
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 ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การฟง ดู พูด
เวลา ๑ ชั่วโมง
........................................................
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน
โอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การฟง การดูและการพูด ทักษะเหลานี้เปนการใชวิจารณญาณในการพิจารณา เพื่อสรางองคความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนในการสรางความประทับใจและเปนประโยชนกับผูรับสาร
ตัวชีว้ ัด
ป.๔/๒ พูดสรุปความจากการดูและการฟง
ป.๔/๓ พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. สามารถพูดสรุปความจากการดูและการฟงได
๒. นักเรียนพูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การพูด การดูและการฟง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูสนทนาทบทวนเรื่อง มารยาทในการพูด ฟง ที่ดีเพื่อนําไปปฏิบัติในทางที่ถูกตอง
๒. ครูอภิปรายเรื่องการพูดโตแยงวา เราควรมีทักษะในการพูดอยางไรจึงจะทําใหคนพอใจ หลังจากนั้น
ใหนักเรียนศึกษาอานเพิ่มเติมความรูในหนังสือเรียน
๓. นักเรียนแตละกลุมทําแบบฝกหัด
๔. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกหัดขอ ๑, ๕
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 ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง สํานวน คําคม
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
สํานวนและคําคม เปนศิล ปะการสื่อสารดวยภาษาอีก อยางหนึ่ง ที่ทําใหผูรับ สารเกิดความประทับ ใจ
ซาบซึ้งในความงดงามของภาษา สรางทัศนคติที่ดีตอผูรับสาร
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทได
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนตีความหมายของสํานวน คําคมได
๒. นักเรียนเขียนคําคมได
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียนได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. สํานวน คําคม
๒. การตีความหมายของสํานวน คําคม
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน
๒. ครูเขียนประโยค
- คุณครูก็รินน้ําผึ้งรดหัวใจผมทันที
- คุณครูทานเห็นรูปทองของผมแลว
- งานนี้ผมทุมสุดตัว แตเอ... มันจะตลอดรอดฝงไหมนี่
- ผมเดินตัวลอยไปบนเวที
๓. ใหแตละกลุมชวยกันตีความของ ๕ ประโยคนี้ แลวสงตัวแทนพูดอธิบายความหมาย จากนั้นครูรวม
สรุปความหมายของทั้ง ๕ ประโยค โดยครูถามนักเรียนดังนี้
- ทําไมตองใชสํานวนแบบนี้ แนวคําตอบก็คือ เพื่อใหเกิดความหมายลึกซึ้ง กินใจผูอานหรือ
ผูฟง ขอความแบบนี้เ รียกวา สํานวน หรือ คําคม สวนมากจะมีความหมายโดยนัยคือ
ความหมายแบบไมตรงตัวอักษรที่ปรากฏ
๔. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาขอความที่เรียกวา สํานวน หรือคําคมจากบทเรียนใหมากที่สุด พรอม
ทั้งอธิบายความหมายและเขียนลงในแบบฝกหัด
๕. ใหนักเรียนทุกคนเขียนสํานวนหรือคําคม เกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดให
๖. ทําแบบฝกหัดชุดที่ ๙ ถาไมเสร็จตอเปนการบาน
๗. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน เสร็จแลวแลกเปลี่ยน
กันตรวจสอบความถูกตองโดยครูเฉลย
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

