
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๗  เรื่อง สารพิษในชีวิตประจําวัน       เวลา     ๖   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานในใจ         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................... 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานในใจ  ผูอานตอใชสมาธิในการอานและอานอยางพินิจพิจารณาจะทําใหตอบคําถามตามลําดับ

เหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน  ตอบคําถามลําดับเหตุการณของเรื่อง และนําไปเขียน

แผนภาพความคิดเพื่อเขียนเรื่อง และเลาเรื่องได 
 

ตัวชีวั้ด     

ป. ๔/๓  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรยีนรู 

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 “สารพิษในชีวิตประจําวัน” 

๒. เลาเรื่อง “สารพิษในชีวิตประจําวัน” 

๓. ตอบคําถามของเรื่อง “สารพิษในชีวิตประจําวัน” 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามประสบการณเดิม  เกี่ยวกับเรื่องของสารพิษหรือสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ  

โดยครูซักถามและใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาเลาใหเพื่อนๆ ฟง 

๒. นักเรียนอานบัตรคํายากบนกระดาน  ซึ่งไดแก กลางคัน  เกษตรกร  ขยุม  พร่ําเพรื่อ พิถีพิถัน  มะเร็ง  

หวาดระแวง   ใหนักเรียนทุกคนอานออกเสียงตามครูพรอมกัน  จากน้ันสนทนากันเกี่ยวกับความหมายของแตละ

คํา แลวจําแนกคําตากลุมตัวสะกดเดียวกัน นักเรียนอานเพิ่มเติมในอานเพิ่มเติมความหมายในหนังสือเรียน 

๓. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ  ๔–๕  คน  สมาชิกในกลุมทุกคนอานเรื่อง “สารพิษในชีวิตประจําวัน” 

ในใจ  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามจากเรื่องที่อานใหไดมากที่สุด  แลวเขียนลงในแถบประโยค  แลวนําไปใส

กระเปาผนัง  จากน้ันใหเพื่อนในกลุมอื่นอานและตอบคําถาม  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือหาเพื่อเลาเรื่องที่

หนาช้ันเรียน 

๔. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องโดยยอที่หนาช้ันเรียนและต้ังคําถามจากเรือ่งใหกลุมอื่นตอบ กลุมละ  ๓  

คําถาม   

๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนไปทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๑ (๑)–(๓)  และ

ขอ ๒ (๑)  เปนการบาน 

๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๗  เรื่อง สารพิษในชีวิตประจําวัน   เวลา     ๖   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานออกเสียง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................... 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  ระดับสูงตํ่าของเสียงตาม

บริบทแหงเน้ือหา 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. ซื่อสัตยสจุริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงเรื่อง “สารพิษในชีวิตประจําวัน” 

๒. การวิเคราะหเรื่อง “สารพิษในชีวิตประจําวัน” 

๓. คํายากในบทเรียน 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓ – ๕  คน 

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมอานออกเสียงกลุมละ  ๑  ยอหนา โดยอานตอกันจนจบเรื่อง “สารพิษใน

ชีวิตประจําวัน”  ถายังอานไมครบทุกกลุมเริ่มอานต้ังแตตนเรื่องอีกครั้ง  จากน้ันจัดประกวดการอานออกเสียง  

โดยใหแตละกลุมสงตัวแทนเขาประกวดกลุมละ  ๑  คน   นักเรียนและครูรวมกันประเมินและตัดสิน 

๓. ใหหัวหนากลุมนักเรียนแตละกลุม  ดูแลใหสมาชิกภายในกลุมอานขอความในเรื่องคนละ  ๑  ยอหนา  

พรอมกับรวมกันประเมินผล  

๔. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาความหมายของคําที่กําหนดให  เสร็จแลวครูเฉลยนักเรียนแลกเปลี่ยน

กันตรวจ  นําสงครูประกาศผลเปนคะแนน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรยีนรูท่ี ๑๗  เรื่อง สารพิษในชีวิตประจําวัน     เวลา     ๖   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การวิเคราะหบทเรียน      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

......................................................................... 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดง

ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด     

ป.๔/๓  จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

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. การสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน   

๒. นักเรียนแตละกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง “มลพิษในชีวิตประจําวัน” มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับสิ่งใด 

นักเรียนแตละกลุมตอบคําถามอยางอิสรเสรี  แลวครูรวมสรุปคําตอบที่ถูกตอง 

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสมมุติตนเองวาเปนตัวละครในเรื่อง “มลพิษในชีวิตประจําวัน”  คนใดคน

หน่ึงนักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร  พรอมทั้งชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเน้ือเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใช

ในชีวิตประจําวัน 

๔. นักเรียนแตละกลุมบอกและสรุปวิธีปฏิบัติตนในการใชสารเคม ี เสร็จแลวนําสงครูประเมินคุณภาพ 

๕. นักเรียนและครรูวมกันสนทนาสรุปเรื่องราวสาระในบทเรียน  นักเรียนศึกษาสารเคมีที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

๖. นักเรียนทุกคนไปทําแบบฝกหัดที่ ๑๒  ขอ ๑ (๘)–(๑๑) 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๗  เรื่อง สารพิษในชีวิตประจําวัน   เวลา     ๖   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  และชวยลําดับเรื่องไดอยางตอเน่ือง  ทําให

สามารถสรุปเรื่องทั้งหมดได 
 

ตัวชี้วัด     

ป. ๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 
 

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 สารพิษในชีวิตประจําวัน 

๒. การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 

๓. การเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทํากิจกรรม ชวนกันคิด ชวยกันตอบ  ครูชวยถามนําเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบแลวสรุปเปน

แผนภาพวามคิดเรื่องสารพิษในชีวิตประจําวัน 

๒. ครูนําตัวอยางขนมที่มีขายในทองตลาดมาแสดงใหนักเรียนดู  เชนโรตีสายไหม  ขนมลูกชุบ  ขนมช้ัน  

เปนตน  แลวใหนักเรียนอภิปรายวาสีที่สวยงาม น้ันทํามาจากอะไร  เปนพิษหรือไมแลวมีอะไรที่ทําใหขนมสวยงาม

ไดและไมมีพิษตอรางกาย 

๓. นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมชวนกันสัมภาษณ  แลวทํารายงานการศึกษาคนควา 

๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษาแบบฝกหัดที่ ๑๒  ขอ ๑ (๔)-(๗) 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๗  เรื่อง สารพิษในชีวิตประจําวัน   เวลา     ๖   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานเสริมบทเรียน     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………….. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานเสริมบทเรียนเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม  ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล  รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและ

นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

ตัวชี้วัด     

ป.๔/๗  อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน 

๓. นักเรียนต้ังคําถาม - ตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง “รูเรื่องเครื่องปรุงรส” 

๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน 

๓. การเขียนเลาเรื่อง 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓ – ๕  คน   

๒. ใหนักเรียนอานในใจ   บทอานเสริม “รูเรื่องเครื่องปรุงรส” ในหนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ชั้น 
ป.๔ หนา  ๑๗๖ – ๑๗๗  จากน้ันใหแตละกลุมรวมกันคิดวิเคราะหคุณคาของเรื่องที่อานในดานตางๆ แลวสง

ตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๓. นักเรียนแตละกลุมสรุปความรูจากเรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๑ (๘) -(๑๑) 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๗  เรื่อง สารพิษในชีวิตประจําวัน   เวลา     ๖   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การโฆษณา       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

สาระสําคัญ  

การโฆษณาเปนการประชาสัมพันธ  เพื่อเผยแพรสินคาหรือการบริการอยางใดอยางหน่ึงแกคนทั่วไป  

ขอความที่ใชในการโฆษณาจะเปนการเชิญชวน  ชักจูง  โนมนาวใจใหผูอานหรือผูฟงใหเห็นคลอยตาม  เช่ือถือและ

ปฏิบัติตาม 
 

ตัวชี้วัด      

ป.๔/๑  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. รูจักหลักการโฆษณาและการเชิญชวนผูอื่น 

๒. พูดหรือเขียนโฆษณาได 

๓. ออกแบบในการเขียนปายโฆษณาได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑.  หลักการโฆษณาเชิญชวน 

๒.  การพูดหรือเขียนโฆษณาเชิญชวน 

๓.  การออกแบบโฆษณา 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓ – ๕  คน   

๒. นักเรียนแตละกลุมชวยกันคัดเลือกตัวอยางโฆษณาทีเตรียมมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โฆษณาวามีองคประกอบอะไรบาง สวนสําคัญและสิ่งจําเปนที่ตองมีคืออะไร  ครูถามถึงการโฆษณาเปนสิ่ง

นาเช่ือถือไม  ตัวแทนกลุมสงตัวแทนออกมาอานโฆษณาน้ัน  ครูและนักเรียนชวยสรุปลักษณะของคําโฆษณา 

๓. นักเรียนอานออกเสียงบทอานอธิบายเพิ่ม  เติมความรู  เรื่อง การโฆษณา ในหนังสือเรียนภาษาไทย 

ป. ๔  ชุดภาษาพาที  หนา  ๑๗๙  จากน้ันรวมกันสนทนาถึงรายละเอียดและหลักการของการใชภาษาในการ

โฆษณา 

๔. ครูยกตัวอยางโฆษณา  ๑ ช้ิน  อานแลวใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหแยกแยะขอเท็จจริง  อภิปรายถึง

ความเปนไปไดหรือความนาเช่ือถือของโฆษณาช้ินน้ันครูสรุปเพิ่มเติม 

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันคนหาขอความโฆษณาจากหนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ กลุมละ ๑  

โฆษณา  แลวชวยกันวิเคราะหความเปนไปไดแลวบันทึกลงในกระดาษ  จากน้ันใหแตละกลุมออกมานําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

๖. ครแูละนักเรียนชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับโฆษณาในรูปแบบของแผนผังความคิด 

๗. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๑๒  ขอ ๓ (๔)–(๕) 

๘. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 


