แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
สาระสําคัญ
การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอาน และอานอยางพิจารณาจะทําใหตอบคําถาม ลําดับเหตุการณ
และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานในใจเรื่อง “ภูมิใจมรดกไทย”
๒. การตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง “ภูมิใจมรดกไทย”
๓. เขียนตามคําบอกไดถูกตอง
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ครูเ ขียนคําใหมในบทเรีย นบนกระดาน ใหนัก เรียนทุก คนอานออกเสียงตามครูพรอมกัน
จากนั้นสนทนากันเกี่ยวกับความหมายของแตละคํา และเขียนตามคําบอกอยางนอย ๑๕ – ๒๐ คํา
ขั้นที่ ๒ ครูและนักเรียนตั้งจุดประสงคในการอานในใจรวมกัน
- อานในใจแลวตอบคําถามได
- อานในใจแลวสรุปขอคิดจากเรื่องที่อาน

ขั้นที่ ๓ นักเรียนอานในใจเรื่อง “ภูมิใจมรดกไทย” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ครูสังเกตพฤติกรรมการ
อานในใจและสนทนาสรุปความรูที่ไดจากการอานเนื้อเรื่องรวมกันในใจ จากนั้นชวยกันสรุปเรื่องโดยเลขานุการ
กลุมเขียนบทสรุปของเรื่องเพื่อเลาเรื่องที่หนาชั้นเรียน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนสงตัวแทนเลาเรื่องโดยยอที่หนาชั้นเรียน และตั้งคําถามจากเรื่องใหเพื่อนตอบ คนละ
๑-๒ คําถาม
ขั้นที่ ๕ นัก เรี ยนทํ า แบบฝ ก หั ด ที่ ๔ ข อ ๑ – ๗ หน า ๓๗ – ๓๘ เสร็ จ แล ว ครู เ ฉลยบนกระดาน
นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง คําคลองจอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
การแตงคําคลองจองใหเกิดสัมผัสตามฉันทลักษณเปนศิลปะทางภาษาและนําไปใชใหถูกตอง
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนแบงแตงคําคลองจองได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การแตงคําคลองจอง
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนเลนเกมตอคําคลองจองปากเปลาจนครบทุกคน
ขั้นที่ ๒ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนคําคลองจองวาตอง
เปนขอความสัมพันธกัน คลองจองกัน และมีสัมผัส จะเปนสัมผัสสระ หรือสัมผัสอักษรก็ได เชน
- รมเย็น เปนสุข
- ขาวยาก หมากแพง
- ถวยโถ โอชาม
- ลําบาก ยากเข็ญ
ขั้นที่ ๓ นักเรียนแบงกลุมชวยกันฝกเขียนคําคลองจอง

ขั้นที่ ๔ นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน เพื่อหาขอบกพรองเติมเต็มและกลุม
ที่แตงคําคลองจองไดดี และชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการแตงคําคลองจอง
ขั้นที่ ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ หนา ๔๖ ขอ ๔ เปนการบาน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง การวิเคราะหบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๔/๑ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได
๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน
๒. การสรุปเนื้อหาในบทเรียน
๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนเลนเกมตอคําคลองจองปากเปลา ๑ รอบ
ขั้นที่ ๒ นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม ๆ ละ ๔–๕ คน ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม รองหัวหนา
กลุม และเลขานุการกลุม ควรใชกลุมเดิมตลอดบทที่ ๕

ขั้นที่ ๓ นักเรียนแตละกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง “ภูมิใจมรดกโลก” วาเปนคําประพันธประเภทใด
คําตอบก็คือ เปนคําคลองจอง จากนั้นลองใหแตละกลุม ชวยกันคิดและสงตัวแทนออกมาเขียนคําคลองจอง ๔
พยางคตอกันบนกระดานดํา
ขั้นที่ ๔ ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมไปคนควาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของทองถิ่นที่ตนเอง
อยู แลวชวยกันเขียนเปนคําคลองจอง ๔ พยางค เปนการบาน โดยใหมีจํานวนคําประมาณ ๒๐–๓๐ คํา
เตรียมสงครูในชั่วโมงตอไป
ขั้นที่ ๕ นักเรียนและครูรวมกันสนทนาสรุปเรื่องราวสาระในเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก วาเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับอะไร มรดกโลกที่กลาวถึงในเนื้อเรื่องไดแกสิ่งใดบาง มีประวัติความเปนมาอยางไร
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกม “ตอคําคลองจอง”
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด มาตรฐาน
ท ๑.๑ ป.๔/๗ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
ท ๑.๑ ป.๔/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนคิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน
๓. นักเรียนตั้งคําถาม - ตอบคําถามเรือ่ งที่อานได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานเสริมบทเรียน
๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน
๓. การเขียนเลาเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน
ขั้นที่ ๒ ใหนักเรียนอานในใจ บทอานเสริม “รูเรื่องมรดกโลก” ในหนังสือเรียนภาษาไทย ป. ๔ ชุด
ภาษาพาที หนา ๕๓–๕๔ จากนั้นตั้งคําถามใหกลุมอื่นตอบ กลุมละ ๓ คําถาม

ขั้นที่ ๓ ใหนักเรียนอานในใจเรื่อง ประวัติศาสตรอาณาจักรสุโขทัย จากนั้นใหหัวหนากลุมตั้งคําถามให
สมาชิกในกลุมตอบทีละคน เลขาฯกลุมบันทึกผลการตอบของสมาชิกแตละคนไว
ขั้นที่ ๔ นัก เรียนแตล ะกลุม รวมกันวิเ คราะหเ รื่องที่อานมีมูล ความจริงหรือเชื่อถือไดห รือไมอยางไร
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอผลการวิเคราะหที่หนาชั้นเรียน
ขั้นที่ ๕ นักเรียนแตละกลุมอานเรื่อง “ ประวัติศาสตรอาณาจักรสุโขทัย ” แลวสรุปเรื่องและวิเคราะห
คุณคาในดานตางๆ จากนั้นสงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง คําควบกล้ํา
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
คําควบกล้ําคือคําที่ออกเสียงพยัญชนะตนพรอมกันทั้ง ๒ คํา หรือออกเสียงเปนเสียงพยัญชนะตัวอื่น
ผูเรียนตองเรียนรูเรื่องการออกเสียงและการเขียนคําควบกล้ําที่ถูกตองเพื่อเปนพื้นฐานในการใชภาษาและทําใหการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง
๒. เขียนคําควบกล้ําไดถูกตอง
๓. นักเรียนใชคําควบกล้ําไดถูกตองตามสถานการณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. คําควบแท
๒. คําควบไมแท
๓. การอานเขียนคําควบกล้ํา
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนหาคําควบกล้ําทั้งควบแทและคําควบกล้ําไมแท จากเรื่อง “ภูมิใจมรดกไทย” ใหได
มากที่สุดพอหมดเวลาใหแตละกลุมนับดูคําศัพทที่เขียนได วามีทั้งหมดกี่คํา สงตัวแทนออกมาอานหนาชั้นเรียน
ขั้นที่ ๒ นักเรียนดูแผนภูมิเพลง “คําควบกล้ํา” บนกระดาน นักเรียนอานพรอมกัน ครูรองเพลง นํา
นักเรียนฝกรองตาม จากนั้นนักเรียนรองกันเอง

ขั้นที่ ๓ ใหนัก เรียนศึก ษาเรื่อง คําควบกล้ําจากหนังสือเรียน จากนั้นใหนักเรียนเขียนควบกล้ําบน
กระดานดํา คนละ ๕ คํา ใหนักเรียนอานทีละคน ครูชมเชยนักเรียนที่อานไดถูกตอง
ขั้นที่ ๔ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ หนา ๔๒ ขอ ๓–๔ เปนการบาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เพลงคําควบกล้ํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

เพลง คําควบกล้ํา

ควายไลขวิดขางขวา
เขวี้ยงขวานมาไลขวางควายไป
ควายขวางวิ่งวนขวักไขว
ควายขวางวิ่งวนขวักไขว
กวัดแกวงขวานไลลมคว่ําขวางควาย

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง อักษรนํา
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
อักษรนําคือกฎเกณฑทางหลักภาษาอีกประเภทหนึ่ง ที่ทําใหกระบวนการอานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
รูปลักษณอักษรที่ปรากฏ ผูเรียนตองเรียนรูกฎเกณฑเหลานี้อยางละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานเขียนคําที่มีอักษรนําไดถูกตอง
๒. นักเรียนบอกกฎเกณฑทางหลักภาษาเกี่ยวกับอักษรนําได
๓. นักเรียนทํากิจกรรมตามที่กําหนดใหได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานและการเขียนอักษรนํา
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ครูอานบัตรคํา ห นํา ติดไวบนกระเปาผนังใหนักเรียนอานออกเสียงคํา นักเรียนนําคํามาแตง
ประโยคจากคําที่ครูกําหนดให นักเรียนแตละกลุมเลือกคํามาแตงประโยคกลุม ละ ๕ คํา และเปลี่ยนกันตรวจ
ผลงาน
ขั้นที่ ๒ นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑ เรื่อง อักษรนํา
ขั้นที่ ๓ ใหนักเรียนแตละกลุม ชวยกันหาคําที่เ ปนอักษรนําในบทเรียนที่ ๔ ใหไดมากที่สุด เขียนใส
แผนกระดาษแลวสงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ หนา ๔๔ ขอ ๓ (๑–๒) เปนการบาน

สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตร ห นํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง อักษรสามหมู
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
อักษรสามหมู คือ การแบงระดับพื้นเสียงของพยัญชนะไทยตามฐานที่เกิดเสียง หรือเรียกอีกอยางวา
ไตรยางศ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการผันวรรณยุกต ผูเรียนตองเรียนรูกฎเกณฑที่เกี่ยวของเพื่อใหการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงระดับเสียงพยัญชนะตามที่เกิดได
๒. นักเรียนบอกความหมายของอักษรสามหมูได
๓. นักเรียนบอกคําเปนคําตายได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. อักษรสามหมู
๒. การผันวรรณยุกต
๓. คําเปน คําตาย
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนแบงกลุม เลนเกม ใบคํา โดยใหตัวแทนของแตละกลุมออกมาแสดงทาทางแลวบอกวา
กําลังทําอะไร แลวสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ครูใหความรูเพิ่มเติม
ขั้นที่ ๒ นักเรียนศึกษาเรื่อง อักษรสามหมู จาก หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๔ ชุดภาษาพาที หนา ๖๑–๖๒

ขั้นที่ ๓ นักเรียนแตล ะกลุมชวยกันหาคําเปนคําตายจากบทเรียนที่ ๔ ใหไดมากที่สุด จากนั้นสง
ตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนเขียนตามคําบอกที่กระดานดํา กลุมละ ๑๐ คํา
ขั้นที่ ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ หนา ๔๕ ขอ ๓ (๓) เปนการบาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกม ใบคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธกี ารประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
เวลา ๘ ชั่วโมง
เรื่อง คําที่มีไมทัณฑมาตกํากับ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
การรูหลักเกณฑทางภาษาเรื่องการอาน การเขียนคํา รูจักใชคําใหถูกตองตามความหมาย และถูกตองตาม
หนาที่ของประโยคชวยใหใชภาษาในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนอาน เขียนคําที่มีตัวการันตได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. คนควาความรูเกี่ยวกับไมทัณฑฆาต
๒. การอาน เขียนคําที่มีเครื่องหมายการันต
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนอานบัตรคํา อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการอาน และการเขียนคําที่มีตัว
การันต
ขั้นที่ ๒ นักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๔–๕ คน สมาชิกชวยกันคนหาคําที่มีตัวการันต จากหนังสือเรียน ภาษา
พาที
ขั้นที่ ๓ ตัวแทนออกมานําเสนอผลการศึกษารวมกัน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ หนา ๔๓ ขอ ๕, ๖

สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

