แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง อยางนี้ดีควรทํา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานในใจ
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………….
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอานและอานอยางพินิจพิจารณาจะทําใหตอบคําถามตามลําดับ
เหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปเรื่องได
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 “อยางนี้ดีควรทํา”
๒. เลาเรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา”
๓. ตอบคําถามของเรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา”
๔. ทําแบบทดสอบกอนเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประสบการณที่นักเรียนเคยไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ครูถามนํา
เพิ่ม เติม เพื่อ จุด ประกายความคิด เชน ทํา ไมเราตอ งไปทํา บุญ ทํา ไมเราตอ งนับ ถือ ศาสนา ทํา ไมตอ ง
มีศาสนสถาน ฯลฯ นักเรียนชวยกันตอบคําถามและอภิปราย
๒. นักเรียนดูภาพในบทเรียน เรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา” และสนทนาเกี่ยวกับภาพ ครูและนักเรียนชวยกัน
สรุปถึงความสําคัญของศาสนา
๓. นักเรียนอานออกเสียงบัตรคํายากพรอมกัน ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายความหมาย นักเรียนอาน
เพิ่มเติมในอานเพิ่ม เติมความหมาย ในหนังสือเรียน
๔. แบงนักเรียนออกเปนกลุมอานในใจเรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา”ในหนังสือเรียนครูใหนักเรียนในกลุมผลัด
กันตั้งและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน (โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห) จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอสรุปใจความสําคัญของเรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา” ครูและนักเรียนชวยกัน
สรุปเปนขอสรุปของหองเรียน นักเรียนแตละกลุมจัดทําแผนภาพความคิด เรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา” แลวตกแตงให
สวยงาม
๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
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 ๑๙ เรื่อง อยางนี้ดีควรทํา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
................................................................................................
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศน
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน
๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. มีความเสียสละ
๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
สาระการเรียนรู
๑. อานออกเสียงเรื่อง “อยางนี้ดี ควรทํา”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “อยางนี้ดี ควรทํา”
๓. คํายากในบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนดูภาพการแหนาค หรือภาพประเพณีการบวชนาค แลวซักถามวาใครเคยเห็นหรือเคย
รวมประเพณีนี้บาง แลวประเพณีนี้มีความเปนมาอยางไร
๒. นักเรียนอานออกเสียงคํายากในเรื่อง “เมตตาธรรมนําสุข” จากบัตรคํา ครูและนักเรียนอภิปราย
ความหมาย

๓. แบงนักเรียนเปนกลุมอานในใจ เรื่อง “เมตตาธรรมนําสุข” โดยเนนการอานอยางพินิจพิจารณา เมื่อ
อานจบแลวนักเรียนแตละกลุมสรุปความคิดจากเรื่องที่อานครูชวยถามนําเพื่อใหนักเรียนเกิดความคิด แลวจัดทํา
เปนแผนภาพโครงเรื่องนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
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 ๑๙ เรื่อง อยางนี้ดีควรทํา
เวลา ๗ 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.๔/๓ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได
๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. ยอมรับในขอตกลงของกลุมได
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. บอกสาระเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
๕. ใชวัสดุอยางคุมคา
สาระการเรียนรู
๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน
๒. การสรุปเนื้อหาในบทเรียน
๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ตัวแทนนัก เรียน ๒-๓ คน ออกมาพู ดแนะนําหนัง สือเรียนภาษาพาทีห นา หองเรียน แลวครู และ
นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเวลาออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและเวลาที่ฟงเพื่อน แลว
ชวยกันสรุปจุดดีและจุดดอยของการพูดและการฟงของนักเรียน

๒. แบงกลุมนักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่อง การฟงและการดู จากนั้นครูและนักเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับขอปฏิบัติและมารยาทในการฟงและดู
๓. นักเรียนแตละกลุมเตรียมเรื่องสั้นๆ แลวสงตัวแทนออกมาเลนหนาชั้น ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของผู
พูดและผูฟง
๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๑๙ เรื่อง อยางนี้ดีควรทํา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนแผนผังมโนทัศน
เวลา ๑ ชั่วโมง
............................................................................
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การเขียนแผนภาพแสดงความคิดคือการเขียนผังมโนทัศน ผูเขียนตองเรียนรูเกี่ยวกับการวิเคราะห การ
สังเคราะหการรวบรวมขอมูล จึงจะสามารถเขียนแผนภาพแสดงความคิดไดดี
ตัวชี้วัด
ป.๔/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังมโนทัศนได
๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากบทเรียนได
๓. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความสนใจใฝเรียนรู
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. เขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
๕. ใชทรัพยากรไดอยางประหยัด
สาระการเรียนรู
๑. การเขียนแผนผังมโนทัศน
๒. การเขียนเรื่องยอในบทเรียน
๓. การเลาเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนอานบัตรคําเพื่อเปนการทบทวนคําศัพทในบทเรียน จากนั้นใหนักเรียนชวยกันแตง
ประโยคดวยปากเหลาโดยใชคําศัพทที่อาน
๒. ครูใหนักเรียนดูแผนภูมิกราฟแบบตางๆ แลวซักถามวานักเรียนเคยเห็นกราฟมากอนหรือไม ในวิชาใด
และมักใชในการแสดงขอมูลอะไร

๓. แบงนักเรียนเปนกลุมอานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่องการอานกราฟ ในหนังสือเรียน ครูซักถามเพื่อ
กระตุนความคิด และอธิบายเพิ่มเติม
๔. ครูนําตัวอยางแผนภูมิกราฟติดที่กระดานดําใหนักเรียนชวยกันอาน จากนั้นครูและนักเรียนชวยกัน
สรุปวิธีการอานกราฟ
๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนไปคนหาแผนภูมิกราฟแบบตางๆ คนละ ๑ ชิ้น แลวใหแสดงวิธีการอานขอมูล
จากแผนภูมิกราฟนั้น จัดทําเปนชิ้นงานสงครู
๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
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 ๑๙ เรื่อง อยางนี้ดีควรทํา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
......................................................................
มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียนเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล รูจักคิดวิเคราะหเรื่ องที่อานและ
นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด
ป.๔/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนคิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน
๓. นักเรียนตั้งคําถาม - ตอบคําถามเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความสนใจใฝเรียนรู
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได
๓. มีความรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย
๔. อานเรื่องและเก็บใจความสําคัญของเรื่อง
๕. ใชวัสดุอยางคุมคา
สาระการเรียนรู
๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง “เมตตาธรรมนําสุข”
๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน
๓. การเขียนเลาเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับคําพังเพยที่อานพบในเรื่อง “อยางนี้ดีควรทํา” แลวใหนักเรียนแขงขัน
กันเขียนสํานวน สุภาษิตหรือคําพังเพยบนกระดานดํา
๒. ครูอธิ บ ายความหมายของสํา นวน สุภาษิตและคําพั ง เพยใหนัก เรีย นเขา ใจเป นการทบทวน ครู
ยกตัวอยางสํานวน สุภาษิตหรือคําพังเพยบนกระดานดํา ใหนักเรียนชวยกันแตงประโยค จากนั้นใหนักเรียนชวยกัน
สรุปลักษณะของสํานวน สุภาษิตหรือคําพังเพยวาเปนคําหรือขอความที่มีความหมายใหขอคิดคติเตือนใจ
๓. นักเรียนแตละคนคนหาสํานวนหรือคําพังเพยจากบทเรียน “อยางนี้ดีควรทํา” และจากสื่อสิ่งพิมพ
หรือหนัง สืออื่นๆ ทําเปนแฟนภาพประกอบสํานวน สุภาษิตหรือคําพังเพย บอกความหมาย และยกตัวอยาง
ประโยค ครูมอบหมายใหนักเรียนเตรียมเรื่องเลาหรือนิทานสั้นๆ ที่มีสํานวน สุภาษิตหรือคําพังเพย เพื่อพูด ใน
ชั่วโมงหนา
๔. นักเรียนรวมกันสรางองคความรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต และคําพังเพยในรูปของแผนที่ความคิด โดย
มีครูคอยเสริมเพิ่มความรู
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๑๙ เรื่อง อยางนี้ดีควรทํา
เวลา ๗ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การฟงและการดู
เวลา ๑ ชั่วโมง
................................................................................
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลื อกฟ ง และดู อย า งมี วิจ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การฟงและการดูที่ดี ผูฟงและผูดตู องใชสมาธิ มีสติในการฟงและดู จับเรื่องราวของเรื่องที่ฟง และดู ฟง
อยางพินิจ พิจารณา จะทําใหจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู สามารถตอบคําถามลําดับเหตุการณของเรื่อง
และนําไปเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเลาเรื่องและเขียนเรื่องได
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๔ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู
ป. ๔/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง
๒. จัดลําดับเหตุการณ และสรุปเนื้อเรื่องได
๓. มีมารยาทในการฟง
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. หลักการฟงและการดู
๒. จุดมุงหมายในการฟงและการดู
๓. มารยาทในการฟงและการดู

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผานมา
๒. นักเรียนอานคํายากจากบัตรคํา ในบทอานเสริมเพิ่มความรูจากบัตรคําที่ครูแสดงใหดู
๓. นักเรียนนําเสนอแผนภาพประกอบสํานวน สุภาษิต คําพังเพยที่จัดทําหนาชั้นเรียนทีละคน ครูสังเกต
พฤติกรรมการพูดและการฟงของนักเรียน
๔. นักเรียนและครูชวยกันสรุปเนื้อหาสาระการเรียนรูจากบทเรียนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนจดบันทึกความดีที่นักเรียนทําลง “สมุดความดีที่ฉันไดทํา” เก็บไวเปนความภาคภูมิใจของตน
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

