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ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ�นวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของ สกสค.
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คำนำ

ตามที่ สํ า นั ก งานโครงการสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ จั ด ทํ า ชุ ด
การเรียนรู้ สําหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ซึ่งประกอบด้วย ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน)
หลังจากที่มีการนําไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นสมควรมีการนําสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ ปรั บปรุงชุ ดการจั ดการเรียนรู้ (สําหรับ
ครูผู้สอน) ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้สะดวกต่อการนําไปใช้
จึงจัดแยกเป็นรายชั้นปี (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖) และเป็นรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ทั้ง ๕ กลุ่ม
ประกอบด้วย
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มบูรณาการ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเอกสาร คู่มือการใช้ชุดการจัด
การเรียนรู้ และศึกษาคําชี้แจงในเอกสาร ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) ให้เข้าใจ เพราะจะทําให้
ทราบถึงแนวคิดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครู สื่อการจัดการเรียนรู้ ลักษณะชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สัญลักษณ์ที่ใช้ แนวทางการวัดและประเมินผลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
หวังว่าชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับ
นักเรียน) ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา ศึกษานิ เ ทศก์ ครู อาจารย์ และทุกท่ านที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาส นี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้วิธีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนเรียนรู้ทักษะภาษาจากครูผู้สอน ซึ่งอธิบายแนวคิดและ
องค์ความรู้ในช่วงต้นชั่วโมง จากนั้นจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจโดยการทางาน
แบบจับคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้
ครู ผู้ส อนจ าเป็ นต้องศึกษาหน่ว ยการเรียนรู้ล่ วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อประสิทธิภาพในการจั ดการเรียนรู้และเตรียมใบงานใบกิจกรรมให้ครบถ้ วน โดยศึกษาใบความรู้
สาหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม แนวคำตอบของใบงาน
และลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบความรู้ สำหรับนักเรียนใช้ศึกษาด้วยตนเองใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมในการทากิจกรรม
๓.๒ ใบงาน – ใบกิจกรรม สาหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่ และกิจกรรมเดี่ยว
โดยใช้ สัญลักษณ์  และสีแสดงระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มเอกสารเป็นสีส้ม
มี  จานวน ๔ ดวง
๓.๓ เกมและแบบฝึกเสริม สาหรับใช้ฝึกทักษะเพิ่มเติม จากเกมและสื่อประกอบการเรียนรู้
ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จัดทา
เป็นหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นาผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีแก่นเรื่อง (Theme) เดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการจัด
การเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการหลักภาษาไทยและวรรณกรรมผ่านการฝึกทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน การคิดและการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาหรับภาคเรียนที่ ๑
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ๘ หน่วย ดังนี้
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หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
นิทานอ่านสนุก
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
วรรณกรรมคาสอน
สร้างสรรค์งานเขียน
งดงามสานวน
อ่านจับใจความย่อตามคิด

นิทาน บทอ่าน วรรณกรรม บทอาขยาน บทร้อยกรองต่าง ๆ ที่นามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
ของแต่ละหน่วย จะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถเลือกเรื่องที่จะ
นามาให้นักเรียนเรียนรู้ หรืออ่านเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทาน บทกล่อมเด็ก บทร้อยกรอง
ที่ เ ป็ น ภาษาถิ่ น หรื อ เรื่ อ งเล่ า ท้ อ งถิ่ น จะท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง และประทั บ ใจ
เนื่องจากเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้จักและพบเห็นในชีวิตประจาวัน
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาหนดให้สอดคล้องกับ
หน่ว ยการเรี ยนรู้ ใน ๑ หน่ วยการเรีย นรู้จ ะประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ ๒ ชั่ว โมง
องค์ประกอบของแผน ในส่ วนของขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนรวมส าหรับใช้
ในการสอน ๒ ชั่วโมง บางโรงเรียนอาจจัดตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
บางแห่งอาจจัดเป็นครั้งละ ๑ ชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ครูผู้สอนสามารถปรับแผนการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสมกับตารางสอนของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอน
สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ก าหนดสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดง
หน่วยการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีกรอบสัญลักษณ์จานวนดาว ๔ ดวง วางในแถบสีส้ม
ด้านซ้าย และมีตัวอักษร และตัวเลขกากับอยู่ด้านขวา มีความหมาย ดังนี้
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 ท๑/ผ.๑

หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 ท๑/ผ.๑-๐๑

หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ใบงานที่ ๑
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๖. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนแต่ละชั้นจะต้องปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน ซึ่งกาหนดเกณฑ์การผ่านไว้ ๗๐ % กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไม่ผ่าน
การประเมิน ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลให้แล้วเสร็จในแต่ละแผนการเรียนรู้
เมื่อจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้ครูผู้สอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผล
การประเมินรายหน่วย ซึ่งได้จัดทาแบบบันทึกไว้ให้สาหรับครูผู้สอนบันทึกผลเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานรายชั้นของนักเรียนแต่ละชั้น
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สารบัญ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เครื่องมือวัดและประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ท�านองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล
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หน้า
๑
๓
๔
๕
๒๑
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๕๐
๖๘
๗๔
๙๓
๑๐๕
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๒๔
๑๓๘
๑๔๕
๑๕๑
๑๖๓
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สารบัญ (ต่อ)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เครื่องมือวัดและประเมินผล

หน้า
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๘๙
๒๑๑
๒๒๒
๒๓๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล

๒๔๗
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๖๙
๒๘๑
๒๙๗
๓๐๔
๓๒๗

7/4/18 10:49 AM

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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ผังโครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑๕. ภาษาไทย
ภาษาถิ่น
(๑๔ ชั่วโมง)



๑. ฟัง พูด
\
อ่าน เขียน
(๑๐ ชั่วโมง)

๑๔. ตามรอย
เจ้าฟ้านักอ่าน
(๑๒ชั่วโมง)

๒. ทานอง
เสนาะไพเราะ
อาขยาน
(๑๐ ชั่วโมง)


๑๓. เรียนรู้
คาประพันธ์
(๑๐ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น ป. ๔

๑๒. วจีนนั้
สาคัญนัก
(๑๔ ชั่วโมง)

(๑๖๐ ชั่วโมง/ปี)






๔. การใช้
ภาษาเพื่อ
สื่อสาร
(๑๐ ชั่วโมง
๕.วรรณกรรม
คาสอน
(๑๐ ชั่วโมง)

๖. สร้างสรรค์
งานเขียน
(๑๐ ชั่วโมง)

๑๑. สัญลักษณ์
แผนผัง
แผนภูมแิ ผนที่
(๑๐ ชั่วโมง)


๓. นิทาน
อ่านสนุก
(๑๐ ชั่วโมง)

๑๐. อ่าน คิดเขียน
เรียนนาใช้
(๑๐ ชั่วโมง)

๙. มุ่งลิขิตคิด
เหตุผล
(๑๐ ชั่วโมง)

๘. อ่านจับใจความ
ย่อตามคิด
(๑๐ ชั่วโมง)

๗. สานวน
คาขวัญ คาคม
(๑๐ ชั่วโมง)
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แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาที่ใช้
(ช.ม.)

หน่วยการเรียนรู้

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)

๑. ฟัง พูด อ่าน เขียน

๑๐

๙. มุ่งลิขิต คิดเหตุผล

๑๐

๒. ทานองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

๑๐

๑๐. อ่าน คิด เขียน เรียนนาใช้

๑๐

๑๐

๑๑. สัญลักษณ์ แผนผัง

๑๐

๓. นิทานอ่านสนุก

แผนภูมิ แผนที่

๔. การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

๑๐

๑๒. วจีนั้น สาคัญนัก

๑๔

๕. วรรณกรรมคาสอน

๑๐

๑๓. เรียนรู้คาประพันธ์

๑๐

๖. สร้างสรรค์งานเขียน

๑๐

๑๔. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

๑๒

๗. สานวนคาขวัญคาคม

๑๐

๑๕. ภาษาไทยภาษาถิ่น

๑๔

๘. อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

๑๐

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

๘๐

๘๐
๑๖๐ ชั่วโมง /ปี
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โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หน่วยการ
เรียนรู้
๑. ฟัง พูด
อ่าน เขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
- อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท๒.๑ ป.๔/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด
ท๓.๑ ป.๔/๑
- จาแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังที่ดู
ท๔.๑ ป.๔/๑
- สะกดคาและบอก
ความหมายของคาในบริบท
ต่างๆ
ท๕.๑ ป.๔/๑
- ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน
หรือนิทานคติธรรม
ท๕.๑ ป.๔/๒
- อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๓.๑ ป.๔/๖
- มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด

๑. การอ่านออกเสียงและ
การบอกความหมายของบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย
- คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๓. การผันอักษร
๔. การเล่าเรื่อง
๕. การพูดสื่อความ
๖. มาตราตัวสะกด

๗. การระบุข้อคิดจากนิทาน
๘. การอธิบายข้อคิดจากการอ่าน
นาไปใช้ในชีวิต
๙. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
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หน่วยการ
เรียนรู้
๒. ทานอง
เสนาะ
ไพเราะ
อาขยาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๑. การอ่านออกเสียงและ
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
การบอกความหมาย
ท๑.๑ ป.๔/๒
- คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- อธิบายความหมายของคา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
ประโยคและสานวนจากเรื่องที่
- คาที่มีอักษรนา
อ่าน
- คาที่มีตวั การันต์
- สานวนไทย
ท๒.๑ ป.๔/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึ่งบรรทัด
บรรทัด
ท๔.๑ ป.๔/๑
- สะกดคาและบอกความหมาย ๓. สะกดคาและบอกความหมาย
ของคาในบริบทต่างๆ
ของคาในบริบทต่างๆ
- คาเป็น คาตาย
ท๔.๑ ป.๔/๒
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคาใน ๔. ชนิดและหน้าที่ของคา
ประโยค
ในประโยค
ท๕.๑ ป.๔/๑
- คานาม
- ระบุข้อคิดจากนิทานพืน้ บ้าน
- คาสรรพนาม
หรือนิทานคติธรรม
- คากริยา
ท๕.๑ ป.๔/๒
๕. อาขยานจากเรื่อง
- อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ พระอภัยมณี ตอนสุดสาคร
นาไปใช้ในชีวิตจริง
เข้าเมืองการเวก
ท๕.๑ ป.๔/๔
๖. การอธิบายความหมายของ
- ท่องจาบทอาขยานตามที่
บทอาขยาน
กาหนดและบทร้อยกรองที่มี
๗. บอกข้อคิดจากการอ่าน
คุณค่าตามความสนใจ
เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร
เข้าเมืองการเวก
ตัวชี้วัดควรรู้
๘. อธิบายการนาข้อคิดจาก
ท๔.๑ ป.๔/๓
การอ่านเรื่องพระอภัยมณี ตอน
- ใช้พจนานุกรมค้นหา
สุดสาครเข้าเมืองการเวกไปใช้
ความหมาย ของคา
๙. การใช้พจนานุกรม

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง
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หน่วยการ
เรียนรู้
๓. นิทาน
อ่านสนุก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๑. นิทาน
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อักษรนา
ท๑.๑ ป.๔/๒
๓. อักษรย่อและเครื่องหมาย
- อธิบายความหมายของคา
วรรคตอน
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่ ๔. คากริยา
อ่าน
๕. คาวิเศษณ์
ท๒.๑ ป.๔/๖
๖. ประโยคส่วนประกอบของ
- เขียนบันทึกและเขียน
ประโยค
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า ๗. การเขียนบันทึกและการเขียน
ท๔.๑ ป.๔/๒
รายงาน
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคาใน ๘. ชนิดและหน้าที่ของคา
ประโยค
- คานาม
- คาสรรพนาม
ท๔.๑ ป.๔/๔
- คากริยา
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
๙. ประโยคสามัญ
หลักภาษา
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรือ่ งและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน
ท๓.๑ ป.๔/๕
- รายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู
และการสนทนา

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๑๐. แผนภาพความคิด

๑๑. การพูดลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
- การพูดลาดับเหตุการณ์
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หน่วยการ
เรียนรู้
๔. การใช้
ภาษา
เพื่อสื่อสาร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ ๑. การอ่านออกเสียงและการ
บอกความหมายของ ประโยค
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
และข้อความที่มีสานวนเป็นคา
ท๑.๑ ป.๔/๒
พังเพย สุภาษิต ปริศนาคาทาย
- อธิบายความหมายของคา
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่
อ่าน
ท๒.๑ ป.๔/๑
๒. คัดและเขียนลายมือตัว
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรจงครึ่งบรรทัดในการเขียน
บรรทัดและครึ่งบรรทัด
จดหมาย
๓. ประโยคสามัญ
ท๔.๑ ป.๔/๔
- แต่งประโยคถูกต้องตามชนิด
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
และหน้าที่ของคา
หลักภาษา
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๕
- เขียนจดหมายถึงเพื่อนและ
บิดามารดา

ท๒.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๔. รูปแบบการเขียนจดหมาย ถึง
เพื่อน และบิดา มารดา
- วิเคราะห์คา ข้อความ
ที่เหมาะสมกับกาลเทศะในการ
เขียนจดหมาย เขียนจดหมายถึง
เพื่อน บิดาและมารดา
๕. มารยาทในการเขียน
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๙



หน่วยการ
เรียนรู้
๕.
วรรณกรรม
คาสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
๑. การอ่านออกเสียงและบอก
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ ความหมายของถ้อยคา สานวนที่
ร้อยกรองได้ถูกต้อง
ประกอบด้วย
ท๑.๑ ป.๔/๒
- คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- อธิบายความหมายของคา
- คาที่มพี ยัญชนะควบกล้า
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่ - คาที่มีอักษรนา
อ่าน
- คาที่มตี ัวการันต์
ท๑.๑ ป.๔/๖
- สานวนไทย
- สรุปความรู้และข้อคิดจาก
๒. คาอุทาน
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ใน
๓. คาประสม คาซ้า คาซ้อน
ชีวิตประจาวัน
ท๔.๑ ป.๔/๒
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคา
ในประโยค
ท๔.๑ ป.๔/๔
๔. ชนิดของประโยค
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
- ประโยคสามัญ
หลักภาษา
- ส่วนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ ส่วน
- ประโยค ๓ ส่วน)
๕. การอ่าน การเขียนประกาศ
๖. วรรณคดี “เห่จับระบา”

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
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๑๐



หน่วยการ
เรียนรู้
๖.
สร้างสรรค์
งานเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
๑. การอ่านออกเสียงและการบอก
ท๑.๑ ป.๔/๑
ความหมายของ ประโยคและ
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ข้อความที่มีคาพ้อง (รูป, เสียง)
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท๑.๑ ป.๔/๒
- อธิบายความหมาย ของคา
๒. สรุปความรู้ ความคิด จาก
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่ วรรณกรรมเรื่อง หมากับเงาและ
อ่าน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท๒.๑ ป.๔/๗
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๓. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท๒.๑ ป.๔/๖
- เขียนบันทึกและเขียนรายงาน ๔. การเขียนบันทึกและเขียน
จากการศึกษาค้นคว้า
รายงานจาการค้นคว้า
ท๔.๑ ป.๔/๒
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค
ท๔.๑ ป.๔/๔
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๕. ชนิดและหน้าที่ของคา
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
๖. ประโยคสามัญ

ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรือ่ งและ ๗. การนาแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
เขียน
เขียน
- เขียนแผนภาพ โครงเรือ่ ง
หมากับเงา
ท๒.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการเขียน
๘. มารยาทในการเขียน
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๑๑
หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๗. สานวน ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๐
คาขวัญ
ท๑.๑ ป.๔/๑
ชั่วโมง
คาคม
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
และบอก
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
- คาคล้องจอง คาสัมผัส
ท๑.๑ ป.๔/๒
- อธิบายความหมายของคา ประโยค ๒. ท่องจาอาขยานเรื่อง
และสานวนจากเรื่องที่อา่ น
ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
ท๒.๑ ป.๔/๑
๓. คาที่มคี วามหมายโดยนัย
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ ๔. ความหมายของคา
ครึ่งบรรทัด
ประโยค และสานวนจากเรื่อง
ท๒.๑ ป.๔/๒
ที่อ่าน
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง
๕. อ่าน เขียนและวิเคราะห์
ชัดเจนและเหมาะสม
สานวนที่เป็น คาพังเพย
ท๓.๑ ป.๔/๒
สุภาษิต
- พูดสรุปความจากการฟังและดู
๖. คัดลายมือ ตัวบรรจงเต็ม
ท๓.๑ ป.๔/๓
บรรทัดและครึ่งบรรทัด
- พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและ
๗.เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้
ความรู้สกึ เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ ังและดู
ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม
ท๔.๑ ป.๔/๕
- คาขวัญ - คาคม
- แต่งบทร้อยกรองและ คาขวัญ
๘. การจับใจความและการพูด
ท๔.๑ ป.๔/๖
แสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งที่
- บอกความหมายของสานวน
ฟังที่ดูในชีวิตประจาวัน เช่น
ท๕.๑ ป.๔/๔
- เรื่องเล่า
- ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ - เพลง
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ ๙. คาคล้องจอง กลอนสี่
ตัวชี้วัดควรรู้
คาขวัญ
ท๑.๑ ป.๔/๘
๑๐. สานวนไทย
- มีมารยาทใน การอ่าน
๑๑. มีมารยาทในการอ่าน
ท๓.๑ ป.๔/๖
- มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด ๑๒. มีมารยาทในการฟัง การดู
ท๒.๑ ป.๔/๘
และการพูด
- มีมารยาทในการเขียน
๑๓. มีมารยาทในการเขียน
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๑๒



หน่วยการ
เรียนรู้
๘. อ่าน
จับใจความ
ย่อตามคิด
(๑๐ ชั่วโมง)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๓
๑. การอ่านจับใจความสาคัญ
- อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่
จากบทร้อยกรอง (กลอนสี่)
กาหนดและตอบคาถามจากเรื่อง เรื่อง พ่อหลวงของปวงชน และ
ที่อ่าน
เรื่อง คาเตือนจากฟ้า
ท๑.๑ ป.๔/๒
๒. การอ่านการใช้พจนานุกรม
- อธิบายความหมายของคา
๓. การอ่านฉลากยา
ประโยคและสานวน จากเรื่องที่
อ่าน
ท๒.๑ ป.๔/๔
- เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
๔. เขียนย่อความจากนิทาน
ท๔.๑ ป.๔/๔
๕. เขียนย่อความจากคาสอน
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
๖. ประโยคในการเขียนย่อ
นิทาน
หลักภาษา

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
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๑๓



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๙. มุ่งลิขิต ตัวชี้วัดต้องรู้
คิดเหตุผล ท๒.๑ ป.๔/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑. การอ่านพระบรมราโชวาท
และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. การอ่านโฆษณา
ท๑.๑ ป.๔/๔
๓. การอ่านเชิญชวน
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก ๔. การอ่านโน้มน้าวใจ
เรื่องที่อ่าน
๕. การอ่านวรรณคดี เรื่อง
ท๑.๑ ป.๔/๖
น้าผึ้งหยดเดียว
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
๖. คัดพระบรมราโชวาท
ที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ๗. การเขียนโฆษณา
๘. การเขียนเชิญชวน
ท๓.๑ ป.๔/๓
- การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็น ๙. การเขียนโน้มน้าวใจ
๑๐. การพูดโฆษณา
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
๑๑. การพูดเชิญชวน
และดู
๑๒. การพูดโน้มน้าวใจ
ท๓.๑ ป.๔/๔
๑๓. การพูดแสดงความรู้ ความ
- ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิง
คิดเห็นและความรู้สึกจาก
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
วรรณคดีเรื่องน้าผึ้งหยดเดียว
ท๔.๑ ป.๔/๔
๑๔.การเขียนประโยคในการ
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
ตอบคาถาม และเขียนแสดง
หลักภาษา
ความคิดเห็นวิเคราะห์เรื่องที่
อ่านเขียนแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
ท๕.๑ ป.๔/๒
๑๕. อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
- อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
วรรณคดีเรื่องน้าผึ้งหยดเดียว
นาไปใช้ในชีวิตจริง
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๑๖. มารยาทในการเขียน
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๑๔



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๐. อ่าน ตัวชี้วัดต้องรู้
คิด เขียน ท๑.๑ ป.๔/๓
เรียนนาใช้ - อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนด ๑. อ่านข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
และตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๒. การตอบคาถามจาก เรื่อง
เที่ยวเมืองพระร่วง
ท๑.๑ ป.๔/๔
๓. การแยกข้อเท็จจริงและ
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
เรื่องที่อ่าน
ท๑.๑ ป.๔/๕
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
๔. การคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผล
ที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ประกอบ
ท๑.๑ ป.๔/๖
๕. การสรุปความรู้และข้อคิดจาก
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน เพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน เรื่องที่อ่าน เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
ท๒.๑ ป.๔/๒
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ๖. การเขียนตอบคาถามจาก
ชัดเจน และเหมาะสม
เรื่องที่อ่าน
ท๓.๑ ป.๔/๑
- จาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ๗. การจาแนกข้อเท็จจริงและ
จากเรื่องทีฟ่ ังและดู
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ป.๔/๓
- พูดแสดงความรู้ความคิดเห็น และ ๘. การพูดแสดงความรู้ ความ
ความรู้สกึ เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ ังและดู คิดเห็นและความรู้สึกเกีย่ วกับ
ท๔.๑ ป.๔/๔
เรื่อง ที่ฟังและดู
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
๙. การแต่งประโยคคาถามและ
ตอบคาถามจากเรื่องที่อา่ น
หลักภาษา
ท๕.๑ ป.๕/๒
๑๐. การอธิบายข้อคิดจากการ
- อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริง
นาไปใช้ในชีวิตจริง

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
-
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๑๕



หน่วยการ
เรียนรู้
๑๑
สัญลักษณ์
แผนผัง
แผนภูมิ
แผนที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป๔/๖
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท๓.๑ ป๔/๔
- ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ท๔.๑ ป๔/๔
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา
ท๕.๑ ป๔/๒
- อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป๔/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพเพื่อใช้พัฒนาการเขียน
ท๓.๑ ป๔/๖
- มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

๑. อ่านสรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวัน
๒. การอ่านสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๓. อ่านและอธิบายความหมาย
จากแผนผังโรงเรียนและชุมชน
แล้วนาความรู้ไปเขียนผังที่อยู่
อาศัย
๔.สรุปความรู้ ความคิดจาก
วรรณกรรมเรื่องหมากับเงา และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๕. การนาแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพเพื่อใช้พัฒนาการเขียน
๖. มารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
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๑๖



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๒. วจีนั้น ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๔
สำคัญนัก ท๑.๑ ป.๔/๑
ชั่วโมง
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๑. พระร่วง
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. บทอาขยานตามที่กาหนด
ท๑.๑ ป.๔/๒
ไทยรวมกาลัง
- อธิบายความหมายของคา
๓. บทอาขยานตามความสนใจ
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่อ่าน ๔. คาสุภาพ
ท๒.๑ ป.๔/๒
๕. การคัดลายมือตัวบรรจง
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เต็มบรรทัดและตัวบรรจง
และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ครึ่งบรรทัด
๖. อาขยานตามความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๑.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการอ่าน
๗. มารยาทในการอ่าน
ท๒.๑ ป.๔/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
๘. การนาแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
งานเขียน
เขียน
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๑๗



หน่วยการ
เรียนรู้
หน่วยที่
๑๓
เรียนรู้คา
ประพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท๒.๑ ป.๔/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ท๔.๑ ป.๔/๕
- แต่งบทร้อยกรองและคาขวัญ
ท๕.๑ ป.๔/๔
- จาบท อาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการเขียน

๑. อาขยาน บทหลักวิถีเด็กไทย

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดอาขยาน บทหลัก
วิถีเด็กไทย
๓. การแต่งกลอนสี่
- บทอาขยานบทหลักวิถเี ด็กไทย

๔. มารยาทในการเขียน
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๑๘



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๔. ตาม ตัวชี้วัดต้องรู้
รอยเจ้าฟ้า ท๑.๑ ป.๔/๑
นักอ่าน
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๑. นิทานคติธรรมเรื่อง
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
จิ้งจอกพูดปด
ท๑.๑ ป.๔/๗
- อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
๒. การเขียนบันทึกความรู้จาก
ความสนใจอย่างสม่าเสมอและ
แหล่งความรู้ตา่ งๆ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
๓. การเลือกอ่านหนังสือตาม
ที่อ่าน
ความสนใจ
ท๓.๑ ป.๔/๕
- รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ๔. การเขียนบันทึกและการเขียน
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ รายงานจากการศึกษาค้นคว้า
สนทนา
๕. การพูดรายงานจากการศึกษา
ท๒.๑ ป.๔/๖
ค้นคว้า
- เขียนบันทึกและเขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า
ท๕.๑ ป.๔/๑
- ระบุข้อคิดจากนิทานพืน้ บ้านหรือ - นิทานคติธรรมเรื่อง
จิ้งจอกพูดปด
นิทานคติธรรม
ท๕.๑ ป.๔/๒
- อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๒
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
ท๑.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการอ่าน
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๑๙
หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๕.
ตัวชี้วัดต้องรู้
ภาษาไทย ท๔.๑ ป.๔/๗
ภาษาถิ่น - เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน ๑. เงาะป่า
กับภาษาถิ่นได้
๒. ภาษาไทยมาตรฐาน
ท๕.๑ ป.๔/๒
๓. ภาษาถิ่น
- อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
๔. วรรณกรรมท้องถิ่น
นาไปใช้ในชีวิตจริง
๕.วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
ท๕.๑ ป.๔/๓
- ร้องเพลงพื้นบ้าน
๖. เพลงพื้นบ้าน
ตัวชี้วัดควรรู้
รวมภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยที่ ๑ – ๘)
รวมภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยที่ ๙ – ๑๕)
รวมทั้ง ๒ ภาคเรียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๔
ชั่วโมง

๘๐ ชม.
๘๐ ชม.
๑๖๐ ชม.
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๒๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ฟัง พูด อ่าน เขียน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๔/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ จาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังที่ดู
ตัวชี้วัด ป.๔/๖ มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่าง ๆ
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ระบุข้อคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
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๒๓

ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน
อ่านและเขียนคาในมาตรา ก กา และคา
ในมาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา
ผันอักษร
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านและเขียนคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น

อ่านและเขียนคาควบกล้า

อ่านและเขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคาในบริบทต่างๆ
แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จากการฟัง การอ่าน

เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๒๓

ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม
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- อ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง แก้วหน้าม้า
- เขียนแผนผังโครงเรื่อง บอกข้อคิด อธิบายข้อคิดการนาไปใช้

๔. เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
จานวน ๔ ชัว่ โมง

- อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง อธิบายความหมาย
- การอ่านและเขียนคาในมาตรา ก กาและคาใน
มาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา
- การผันอักษร
- การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ

๑. คัดถูก เขียนสวย ผันได้
จานวน ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑
เรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่าน
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ที่ดู
- มารยาทในการฟัง ดู พูด

จานวน ๒ ชั่วโมง

๓. อ่าน คิด พิจารณา

- อ่านและเขียนคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- อ่านคาที่มพี ยัญชนะควบกล้า
- สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่างๆ

๒. อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
จานวน ๒ ชัว่ โมง

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ฟัง พูด อ่าน เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
จานวนเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่
๑๐ ชั่วโมง

๑

ฟัง พูด อ่าน เขียน
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้

๔

แผน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
อ่านนิทานพื้นบ้าน เขียนแผนภาพโครงเรื่อง การจาแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง
และดู การอ่านและเขียนคามาตรา ก กา และมาตราตัวสะกด แม่กง กน กม เกย เกอว กก กด และ
กบ คาทีม่ ี ร ล พยัญชนะควบกล้าและคัดลายมือ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๔
มฐ.ท๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑
มฐ.ท๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๖
มฐ.ท๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑
มฐ.ท๕.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๒
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่านและเขียนคาในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด แม่กง กน กม เกย เกอว กก กด
และกบ ผันอักษร คัดลายมือ อ่านและเขียนคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น คาควบกล้า อ่านและ
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่างๆ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการฟัง
การอ่าน เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และระบุข้อคิดจากการอ่านนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม
โครงสร้างของหน่วย
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน

จานวนแผน

ชื่อแผน

๔

คัดถูก เขียนสวย ผันได้
อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
อ่าน คิด พิจารณา
เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๔

**************************************
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๒๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
คัดถูก เขียนสวย ผันได้
เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและการเขียนคาในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด แม่กง กน กม เกย เกอว กก
กด และกบ การผันอักษร และคัดลายมือตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาในมาตราตัวสะกด การผันอักษร การคัดลายมือ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่าน เขียนได้ถูกต้อง ลายมือสวย
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ตารางผันอักษร ตัวอย่างแบบอักษรไทย ใบงาน
เครื่องมือวัดประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
**************************************
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. นักเรียนร้องเพลงมาตราตัวสะกด และสนทนาร่วมกัน
๓. นักเรียนสังเกตคาที่มีตัวสะกดตรงมาตราและคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบนกระดาน
๔. นักเรียนคิดคาที่มีตัวสะกดตรงมาตราและคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เขียนบนกระดาน
๕. ช่วยกันตรวจสอบ และฝึกอ่าน
๖. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จัดกลุ่มคา บอกเหตุผลการจัดกลุ่ม
๗. ทาใบงานที่ ๐๑ คัดลายมือ
๘. นักเรียนอ่านบทกลอนเรื่องมาตราตัวสะกด พร้อมกัน
๙. เพื่อน ๆ ช่วยกันคัดเลือกผลงานการคัดลายมือของนักเรียนติดแสดงที่ป้ายนิเทศ
- ทดสอบก่อนเรียน
- การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
- การร่วมกิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
รายวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๗
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- การผันวรรณยุกต์
- การร่วมกิจกรรม
- ทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดและอ่านบทกลอนหลักการคัดลายมือ
๒. ครูสนทนากับนักเรียนพื้นฐานความรู้เรื่องไตรยางศ์
๓. ครูทบทวนการผันวรรณยุกต์โดยใช้ตารางการผัน
๔. ฝึกผันวรรณยุกต์
๕. ทาใบงานที่ ๐๒ ผันคล่อง เขียนสนุก
๖. ฝึกผันวรรณยุกต์กับครู
๗. นักเรียนสรุปเรื่องหลักการผันวรรณยุกต์ร่วมกัน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
รายวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๘
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๒๙


ท ๑/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ ๑ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. คาในข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนคาว่า “โลภ”
ก. โชค
ข. บวช
ค. รูป
ง. เมฆ
๒. คาในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับคาว่า “ไก่แจ้ ”
ก. ไชโย
ข. หิวข้าว
ค. เจ้านาย
ง. การบ้าน
๓. คาในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่เกย
ก. ครวญ
ข. เพลีย
ค. ทารุณ
ง. หลาย
๔. คาว่า “มิตร” ออกเสียงตัวสะกดเหมือนข้อใด
ก. ลาภ
ข. พิษ
ค. กราฟ
ง. กาล
๕. คาว่า “เพลีย” อยู่ในมาตราใด
ก. แม่เกย
ข. แม่กง
ค. แม่กน
ง. แม่ ก กา
ตอนที่ ๒ เติมคาตอบลงในช่องว่าง
๖. บอกเสียงวรรณยุกต์ จากคาที่กาหนดให้
๖.๑ แล้ว

เสียงวรรณยุกต์ .....................................................

๖.๒ หา

เสียงวรรณยุกต์ .....................................................

๖.๓ อ่าน

เสียงวรรณยุกต์ .......................................................
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๓๐


ท ๑/ผ.๑

๗. เลือกคาในวงเล็บเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
๗.๑ น้องกาลังหัด...................... ( คลาน คราญ )
๗.๒ หนูหน่อยกาลัง...................น้าใส่ขวด ( กรอก กลอก )
๗.๓ ฝนตกถนน..................... ควรขับรถอย่างระมัดระวัง (รื่น ลื่น )
๗.๓ จุ๊บแจงนาสลากของขวัญไป......................รางวัล ( แรก แลก )
ตอนที่ ๓ ตอบคาถามจากการฟัง โดยครูอ่านปริศนาคาทายแล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
๑..........................................................................................................................................
๒...........................................................................................................................................
๓...........................................................................................................................................
๔...........................................................................................................................................
๕...........................................................................................................................................
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๓๑


ท ๑/ผ๑

แนวคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ ๑ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. คาในข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนคาว่า “โลภ”
ก. โชค
ข. บวช
ค. รูป
ง. เมฆ
๒. คาในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับคาว่า “ไก่แจ้ ”
ก. ไชโย
ข. หิวข้าว
ค. เจ้านาย
ง. การบ้าน
๓. คาในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่เกย
ก. ครวญ
ข. เพลีย
ค. ทารุณ
ง. หลาย
๔. คาว่า “มิตร” ออกเสียงตัวสะกดเหมือนข้อใด
ก. ลาภ
ข. พิษ
ค. กราฟ
ง. กาล
๕. คาว่า “เพลีย” อยู่ในมาตราใด
ก. แม่เกย
ข. แม่กง
ค. แม่กน
ง. แม่ ก กา
ตอนที่ ๒ เติมคาตอบลงในช่องว่าง
๖. บอกเสียงวรรณยุกต์ จากคาที่กาหนดให้
๖.๑ แล้ว

เสียงวรรณยุกต์ .........................ตรี............................

๖.๒ หา

เสียงวรรณยุกต์ ..........................จัตวา...........................

๖.๓ อ่าน

เสียงวรรณยุกต์ .........................เอก..............................
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๓๒



ท ๑/ผ.๑

๗. เลือกคาในวงเล็บเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
๗.๑ น้องกาลังหัด..........คลาน............ ( คลาน คราญ )
๗.๒ หนูหน่อยกาลัง.........กรอก...........น้าใส่ขวด ( กรอก กลอก )
๗.๓ ฝนตกถนน...........ลืน่ ........... ควรขับรถอย่างระมัดระวัง (รื่น ลื่น )
๗.๓ จุ๊บแจงนาสลากของขวัญไป...........แลก...........รางวัล ( แรก แลก )
ตอนที่ ๓ ตอบคาถามจากการฟัง โดยครูอ่านปริศนาคาทายแล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
๑. อะไรเอ่ย เช้าๆ เข้าถ้า ค่าออกมาเรียงราย
คาตอบ ดาว
๒. อะไรเอ่ย แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน
คาตอบ มะพร้าว
๓. อะไรเอ่ย ต้นเท่าขาใบวาเดียว
คาตอบ กล้วย
๔. อะไรเอ่ย ต้นเท่าลาเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด
คาตอบ มะขาม
๕. อะไรเอ่ย ใบหยักๆ ลูกรักเต็มคอ
คาตอบ มะละกอ
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านและเขียนคาในมาตรา ก กา
และคาในมาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา
๒. การผันอักษร
๓. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกและอธิบายคาในมาตรา ก กา
และคาในมาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตราได้
๒. บอกการผันอักษรได้
๓. อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
- ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ขั้นนา:
๑. นักเรียนอ่อ่านเนื้อเพลงมาตราตัวสะกด และร้องเพลงพร้อมกัน
๒. นักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหา สาระของเพลงมาตรา
ตัวสะกด และสรุป
ขั้นสอน
๓. ครูยกตัวอย่างคาบนกระดานทีละคู่ แล้วให้นักเรียนสังเกต เช่น
มี มีด คี คีบ กา กาน บาท มา มิตร ครูถามนักเรียนว่าคาแต่ละชุด
มีอะไรที่ต่างกันคาที่สองและสามจะมีตัวสะกด ให้นักเรียนช่วยกันบอก
คาตามตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไว้ แล้วช่วยกันสรุปว่า มี คี กา มา
เป็นคาที่ไม่มีตัวสะกด มีด คีบ เป็นคาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
บาท มิตร เป็นคาที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนช่วยกันคิดคาเพิ่มเติมจากกิจกรรมข้อที่ ๓ อย่างน้อย
๓ คา แล้วนาไปเขียนบนกระดาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
รายวิชาภาษาไทย

๑. เพลงมาตราตัวสะกด
๒. บัตรตัวอย่างคา
๓. ตารางการผันอักษร
๔. กลอนเรื่องมาตราตัวสะกด
๕. ตัวอย่างแบบอักษรไทยตามรูปแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
กิจกรรมใบงานที๐่ ๑ คัดสวย เขียนถูกด้วยมือเรา
กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ ผันคล่อง เขียนสนุก
การประเมิน
๑. ประเมินการอ่าน การเขียนคาในมาตรา
ตัวสะกด การผันอักษร และการคัดลายมือ
๒. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
๓. ประเมินใบงาน/ ผลงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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ทักษะ
๑. อ่านและเขียนคาในมาตรา ก กา
และคาในมาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตราได้
๒. ผันอักษรได้
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการได้
คุณธรรม
๑. มีมารยาทในการเขียน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. นักเรียนช่วยกันตรวจสอบและฝึกอ่าน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดจัดกลุ่มคาที่อยู่บนกระดาน
ถ้านักเรียนทาไม่ได้ครูใช้คาถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิด
ในการจัดกลุ่มคา โดยจัดกลุ่มคาที่ไม่มีตัวสะกด คาที่มีตัวสะกด
แล้วส่งตัวแทนนาเสนอ การจัดกลุ่ม พร้อมทั้งบอกเหตุผลการจัดกลุ่ม
๗. นักเรียนรับบัตรคาคนละ ๑ ใบ แล้วสังเกตตัวสะกดว่าเป็นมาตรา
ตัวสะกดใด ให้นาบัตรคานั้นมาวางตรงกับมาตรานั้นๆ
๘. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
๙. นักเรียนอ่านบทกลอนเรื่องมาตราตัวสะกด พร้อมกันแล้วสรุปความรู้
ร่วมกัน เพื่อเป็นการทบทวน
๑๐. นักเรียนทบทวนรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยตามรูปแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
- ทาใบงานที่ ๐๑ คัดสวย เขียนถูกด้วยมือเรา
ขั้นสรุป
๑๑. นักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานการคัดลายมือติดแสดงที่ป้ายนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คัดสวย เขียนถูก ผันได้
รายวิชาภาษาไทย

เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ฟัง พูด อ่าน เขียน
๒.แบบประเมินการอ่าน การเขียน คา
ในมาตราตัวสะกด การผันอักษร ๓ หมู่ การคัด
ลายมือ
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๔. แบบประเมินใบงาน /ผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๗๐
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการร่วมกิจกรรม
๓. ใบงานที่ ๐๑,๐๒ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

วิธีการ
๑. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด
อ่าน เขียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน / ผลงาน

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อักษรกลาง
อักษรสูง
อักษรต่า

อักษรสามหมู่

สามัญ
กา
ตาน
คา

เอก
ก่า
ต่าน
ข่า
-

โท
ก้า
ต้าน
ข้า
ค่า

ตรี
ก๊า
ต๊าน
ค้า

จัตวา
ก๋า
ต๋าน
ขา
-

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา:
๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดและอ่านกลอน
คัดลายมือตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
ขั้นสอน
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องไตรยางศ์ เพื่อทบทวนการแบ่งพยัญชนะ
ไทยทั้ง ๔๔ ตัว ตามฐานการเกิดเสียง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ หมู่ ได้แก่
อักษรสูง ๑๑ ตัว อักษรกลาง ๙ ตัวอักษรต่า ๒๔ ตัว
๓. ครูทบทวนการผันอักษรโดยใช้ตารางการผัน เริ่มจากอักษรกลาง
คาเป็นที่ไม่มีตัวสะกด เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า /และฝึ
และฝึกผันอักษรกลางคา
เป็นที่มีตัวสะกด เช่น ตาน ต่าน ต้าน ต๊าน ต๋าน ฝึกให้คล่อง เพื่อเป็น
ฐานในการผันวรรณยุกต์ในครั้งต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
รายวิชาภาษาไทย
จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อักษรต่า

จ่า
กาด
ฝ่าย
ฝาก
หง่า
-

จ้า
ก้าด
ฝ้าย
ฝ้าก
ค่า
ง่า
ค่ะ

จัตวา

จ๊า จ๋า
ก๊าด ก๋าด
ฝาย
ค้า
ง้า
หงา
คะ
ค๋ะ

ตรี

เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก โท

จา
คา
คาเป็น งา
คาตาย
-

คาเป็น
อักษรกลาง คาตาย
คาเป็น
อักษรสูง คาตาย

ลักษณะ
คา/พยางค์

จากนั้นฝึกผันอักษรกลางคาตาย โดยให้ยึดฐานเสียงของอักษรกลาง
คาเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
รายวิชาภาษาไทย

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูนาบัตรคา ให้นักเรียนอ่านและช่วยกันบอกว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด
( เสียงสามัญ เอก โท ตรี จัตวา ) นาบัตรคาไปใส่ในตารางตามเสียงที่
อ่านนฝึกไปเรื่อยๆ จนคล่อง ครูคอยแนะนา ตรวจสอบความถูกต้อง
ขณะฝึก
๔. นักเรียนทบทวนผันวรรณยุกต์ โดยการทาใบงานที่ ๐๒ ผันคล่อง
เขียนสนุก
๕. นักเรียนที่ยังผันวรรณยุกต์ไม่ได้ ให้หมุนเวียน ฝึกผันวรรณยุกต์กับครู
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องหลักการผันวรรณยุกต์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
รายวิชาภาษาไทย
จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๘

สื่อสาหรับครู

เพลงมาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดของไทย
มาตราแม่ ก กา
คาที่ไม่มีตัวสะกด
มาตราตัวสะกดแม่ กน
เกย เกอว อย่าใหลหลง
ห้าแม่นั้นสะกดต่างกัน
มาตราแม่ กก กด กบ
กก กด กบทั้งสามแม่นี้
จาคานั้นว่าเป็นคาตาย

ทานองเพลงแคนลาโขง

รวบรวมไว้มีหลายมาตรา
อย่าชักช้าจาให้ดี
อย่าละลด เช่น ปู เต่า ปลา
อีกแม่ กม และแม่กง
พวกเราจงจาให้มั่น
มาเร็วพลันจาให้ขึ้นใจ
รวมแล้วครบแปดแม่พอดี
อย่ารอรีมีเสียงสั้นท้าย
เราทั้งหลายจาได้ไม่ลืม
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๓๙

สือ่ สาหรับครู
สื่อประกอบการสอนการผันอักษร
คาชี้แจง นักเรียนอ่านบัตรคา แล้วช่วยกันบอกว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด นาบัตรคานั้นไปใส่ในตาราง
การผันอักษร

ตารางการผันอักษร

เสียง
วรรณยุกต์

เสียงสามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

คา
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๔๐

สื่อสาหรับครู
บัตรคาผันอักษร

กา

ตา

ตาน

จาน

บา

ปา

บาง

ปาง
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๔๑

สื่อสาหรับครู
บัญชีบัตรคา คาที่ไม่มีตัวสะกด
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

กา
ไล่
ปู
ตี
เรา
เลีย
ขวา
ตะปู
เวลา
เหมา
เสนาะ
ไหล
ใคร
แม่น้า
สระ

คา

ที่
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

หัวใจ
น้า
พ่อ
น้า
แม่
เปีย
ขวา
ตา
ทะเล
กะทิ
ไป
ไว
ไฟฟ้า
กา
แร่

คา
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๔๒

สือ่ สาหรับครู
บัญชีบัตรคา คาที่มีตัวสะกด
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

รูปภาพ
โลภ
กราบ
ยีราฟ
บทบาท
สัตว์
บวช
ตรวจ
ทารุณ
อาวรณ์
บันดาล
สราญ
เมฆ
โชค
เลข

คา

ที่
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ผาสุก
ความ
คม
ชม
ตรม
พราว
แวว
คราว
สาว
สาย
หลาย
ลุย
ตุ๋ย
ลาย
คลาย

คา
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๔๓

สื่อสาหรับครู
บัญชีบัตรคา (ขั้นสอน)
คาที่มีตัวสะกด/คาที่ไม่มีตัวสะกด

วิธีการสอน ครูนนำาาบั
รคาาครั
ละคู่ โดยคู
่ โดยคู่ท่ที ๑ี่ ๑คำาคทีาที
ัวสะกด
ตัวสะกด
ีพยัญชนะต้
บัตตรคำ
ครั้ง้งละคู
่ไม่ม่ไม่ีตมัวีตสะกด
คู่ที่ คู๒่ทมีี่ ต๒ัวมีสะกด
(คำาที(ค
่มีพาที
ยัญ่มชนะต้
นเหมือนนกัน)
เหมื
นักเรียน สัางงของคำ
เกตความต่
ๆ ปแล้วช่วยกันสรุป
ให้นอักนกั
เรียน)สัให้
งเกตความต่
าคู่นั้นาๆงของค
แล้วช่าคู
วยกั่นนั้ สรุ

ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

มี
มีด
คี
คีบ
กา
กาน
มา
มาตร
จา
จาก

คา
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๔๔


ท ๑/ผ.๑

หลักการคัดลายมือ
เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่ง
จับดินสอปากกาถูกท่าทาง
ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัด
สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร

ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่
ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอย
จากหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
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๔๕

สื่อสาหรับครู
บทกลอน มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกด
ควรรู้ให้แม่นแท้
แม่กง จงจาไว้
เก่ง ร้อง กลอง กากับ
แม่กม ชม ความ งาม
จาไว้นะหนูหนู
แม่เกย เฉลย ถ้อย
ย สะกดอย่าหลงลม
แม่เกอว แก้ว แมว เหมียว
ว สะกดอย่าลืมเสีย
ยังมีอีกสี่แม่
แต่อ่านคาลงท้าย
แม่กน คน บ้าน นั้น
ญ ณ ร ล ลิง
แม่กก ตก ทุก นัก
ข ค ฆ อย่าสับสน
แม่กด รด หยาด หยด
ตัวสะกดต่างกันมี
จ ช ซ ฎ ฏ
ท ธ ศ ษ ส
แม่กบ ครบ คาตอบ
ป พ ฟ ภ สะกด
ส่วนคาที่แปลกไป
เขาเรียกเป็นสาคัญ
ถ้าใครท่องจาได้
ครูถามตอบก่อนเพื่อน

เขากาหนดไว้แปดแม่
ทั้งแปดแม่เรียงลาดับ
ลิงว่องไวย่างสาทับ
ตัวสะกดนั้นคือ ง งู
คุม คาถาม ตามที่รู้
ม นั้นอยู่ในแม่กม
สวย กล้วย อ้อย อร่อยสม
เอาไปปนกับสระเอีย
มะนาว เปรี้ยว เที่ยว จนเพลีย
จดจาไว้ไม่อับอาย
ตัวสะกดแปรได้หลากหลาย
เสียงตามแม่แน่นอนจริง
จาให้มั่น ทั้งชายหญิง
อีก ฬ จุฬา อยู่แม่กน
สุข เมฆ พรรค อย่าฉงน
สะกดเหมือน ก ดูให้ดี
บทบาท กฎ คาเหล่านี้
อยูแ่ ม่กดแน่แท้หนอ
ฐ ฑ ฒ ต และ ถ
ล้วนอยู่ในคาแม่กด
กรอบแกรบ ครอบ จาให้หมด
อยูแ่ ม่กบแน่นอนนั่น
เพราะว่าไร้ตัวสะกดนั้น
แม่ ก กา อย่าลืมเลือน
เก่งเหลือใจหาใครเหมือน
เป็นเด็กดีที่ควรชม

จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือ่ ชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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๔๖


ท๑/ผ.๑-๐๑

ใบงำนที่ ๐๑ คัดสวย เขียนถูก ด้วยมือเรำ
คำชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ

แม่กง จงจาไว้
เก่ง ร้อง กลอง กากับ
แม่กม ชม ความ งาม
จาไว้นะหนูหนู
แม่เกย เฉลย ถ้อย
ย สะกดอย่าหลงลม
แม่เกอว แก้ว แมว เหมียว
ว สะกดอย่าลืมเสีย

ลิงว่องไวย่างสาทับ
ตัวสะกดนั้นคือ ง งู
คุม คาถาม ตามที่รู้
ม นั้นอยู่ในแม่กม
สวย กล้วย อ้อย อร่อยสม
เอาไปปนกับสระเอีย
มะนาว เปรี้ยว เที่ยว จนเพลีย
จดจาไว้ไม่อับอาย

47
6102138L01C.indd 47

7/4/18 10:50 AM

๔๗


ท๑/ผ.๑-๐๑

คัดลายมือ
(ใช้เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๔๘


ท๑/ผ.๑-๐๒

แนวคำตอบใบงำนที่ ๐๒ ผันคล่อง เขียนสนุก
คำชี้แจงเลือกคาที่กาหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกต์

บวช

ใฝ่

วาง

นอน

สิงห์

อ่าน

แล้ว

พลอย
หลาน

หา
ไม้

รัก

ยาม

สุข

นิ้ว

พากย์

ทั่ว

มอบ

อุ๊ย

เดี๋ยว

เสียงสามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

พลอย

อ่ำน

-

แล้ว/รัก

หลำน

นอน

สุข

ทั่ว

นิ้ว

สิงห์

วำง

บวช

มอบ

อุ๊ย

หำ

ยำม

ใฝ่

พำกย์

ไม้

เดี๋ยว

หมำยเหตุ ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
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๔๙
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่

๒

สร้างคานามาใช้

เวลา

๒

ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและเขียนค้าที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น ค้าควบกล้้า การอ่านและเขียนสะกดค้าและบอก
ความหมายของค้าในบริบทต่างๆ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ค้าที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น ค้าควบกล้้า และความหมายของค้าในบริบทต่าง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
ใช้ค้าสื่อความหมายได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ บัตรค้า แถบประโยค อักษร ตัวอย่างแบบอักษรไทย
ใบงาน เครื่องมือวัดประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจ้านวนนักเรียน
โดยเฉพาะเพลงครูควรฝึกร้องก่อนหรืออาจจะเปลี่ยนเพลงได้ตามความเหมาะสม
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง

**************************************
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
รายวิชาภาษาไทย

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๙. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้เรื่อง ร ล คาที่มีพยัญชนะควบกล้าและการเขียนสะกดคา บอกความหมายของคา
ตามบริบทต่าง ๆ
- การอ่านและเขียนคา ประโยค
- การบอกความหมายตามบริบทต่าง ๆ
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
๓. สังเกตจากบัตรคา คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้นและคาที่มีพยัญชนะควบกล้า
๔. จัดกลุ่มคาที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เหตุผลในการจัดกลุ่มนั้น ๆ
๕. ฝึกอ่านจากบัตรคา /แถบประโยค และบอกความหมาย
๖. แข่งขันกันเขียนคาศัพท์ตามคาบอก
๗. ทาใบงานที่ ๐๓ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
๘. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกัน ตรวจสอบความถูกต้อง

๑. นักเรียนร้องเพลง ร ล และสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการออกเสียงคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านและเขียนคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
๒. การอ่านและเขียนคาควบกลา
๓. การสะกดคาและบอกความหมายของคาใน
บริบทต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. การอ่านที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
๒. การอ่านและเขียนคาควบกลา
๓. การสะกดคาและบอกความหมายของคา
ในบริบทต่าง ๆ
ทักษะ
๑. อ่านและเขียนคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้นได้
๒. อ่านและเขียนคาควบกลาได้
๓. อ่านและเขียนสะกดคา และบอกความหมาย
ของคาในบริบทต่าง ๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม
ขั้นนา
๑. นักเรียนร้องเพลง ร ล ปรบมือตามจังหวะ และสนทนาร่วมกัน
เกี่ยวกับการออกเสียงคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
ขั้นสอน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียน สังเกตคาจากบัตรคาที่ประกอบไปด้วย
คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้นและคาที่มีพยัญชนะควบกลา เช่น ลาง
รัก รอ ลัก พร้อม กราบ ศรี จริง สร้าง เป็นต้น ให้ช่วยกันจัด
กลุ่มคาที่มีลักษณะเดียวกัน (คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น และคาที่มี
พยัญชนะควบกลา) ครูซักถามนักเรียนในการจัดกลุ่มคา แล้วให้เหตุผล
ในการจัดกลุ่มนันๆ
๓. นักเรียนฝึกอ่านจากบัตรคา/แถบประโยค และบอกความหมาย
และจาแนกคาจากข้อความที่อ่าน (คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
คาที่มีพยัญชนะควบกลา)
๔. นักเรียนกลุ่มเดิมเขียนคาศัพท์ตามคาบอก ( คาที่มี ร ล เป็น
พยัญชนะต้น และคาที่มีพยัญชนะควบกลา) โดยแข่งขันกัน
บนกระดาน นักเรียนกลุ่มใดเขียนคาศัพท์ถูกต้องได้ ๑ คะแนน คาใด
เขียนผิดช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง แข่งขันกันจนครบจานวนนักเรียน
ในแต่ละกลุ่ม นับคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนมากกว่า ให้เพื่อนๆ ปรบมือ
เป็นการชมเชย จากนันให้ทุกคนอ่านคาศัพท์ที่เขียนบนกระดานพร้อมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
รายวิชาภาษาไทย

๑. เพลง ร ล
๒. บัตรคา
๓. แถบประโยค
ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
- กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ อ่าน เขียน ถูก
รู้ความหมาย
การประเมิน
๑. ประเมินการอ่าน การเขียน การบอกความหมาย
๒. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
๓. ประเมินใบงาน / ผลงาน
วิธีการ
๑. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน / ผลงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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คุณธรรม
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทาใบงานที่ ๐๓ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
๖. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้เรื่อง ร ล คาที่มีพยัญชนะ
ควบกลาและการเขียนสะกดคา บอกความหมายของคาตามบริบท
ต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
รายวิชาภาษาไทย

เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการร่วมกิจกรรม
๒. ใบงานที่ ๐๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๒. แบบประเมินใบงาน / ผลงาน

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕๓

สือ่ สาหรับครู

เพลง ร ล
เริงระบาร้องราเริงรมย์
เป็นเสียง ร และ ล เคล้าไป
ลม ล้อเลียน เหลิง ลอย ลีลา
ใครร้องเพลงเสียงกรอกริ๊กกรอ
ลา ลา ลา .................................... ร ล

ทานองเพลงชวา

เราระทมร้องเพลงเพลินใจ
ออกเสียงให้ชัดเจน ร ล
ครวญคร่ามา คลุกคลี รีรอ
ร และ ล เคล้าไปในเพลง
( ซ้า ๔ ครั้ง )
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๕๔

สื่อสาหรับครู
สื่อตัวอย่าง เรื่องประโยค
ตัวอย่าง
ประโยคที่มี ล เป็นพยัญชนะต้น
ประโยคที่ ๑
ประโยคที่ ๒
ประโยคที่ ๓
ประโยคที่ ๔

ลิงวิ่งเล่นไล่กันจมโคลน
ว่าวจุฬาลอยสูงลิบลิ่ว
ลีลาถูกล่อลวงล้มละลาย
มาลินลื่นล้มต้องล้างเลือด

ตัวอย่าง
ประโยคที่มี ร เป็นพยัญชนะต้น
ประโยคที่ ๑
ประโยคที่ ๒
ประโยคที่ ๓
ประโยคที่ ๔

เรไรขึ้นรถไปโรงเรียน
เรือเร็วรีบรับผู้โดยสาร
น้องรับรู้เรื่องราวโดยเร็ว
รัชนีรอรับรูปถ่ายที่เรือนไทย
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๕๕

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่าง
ประโยคที่มีคาควบกล้าแท้
ประโยคที่ ๑
ประโยคที่ ๒
ประโยคที่ ๓
ประโยคที่ ๔

กล้าเล่นน้าสงกรานต์
ขวัญนั่งแคร่ทาแผล
แม่ตรากตราทางานหนัก
นายพรานถือขวานเข้าป่า

ตัวอย่าง
ประโยคที่มีคาควบกล้าไม่แท้
ประโยคที่ ๑
ประโยคที่ ๒
ประโยคที่ ๓
ประโยคที่ ๔

น้องทรายเก็บพุทราให้แม่
บ้านหลังนั้นเก่าและทรุดโทรม
เศรษฐีใหม่สร้างบ้านใหญ่โต
น้องสร้อยมีทรวดทรงสวยงาม
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๕๖


ท๑/ผ.๑

ใบความรู้สาหรับครู การคัดลายมือ
การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียน เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ
มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ให้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง
และลายมือสวยงาม
การคัดลายมือมีแบบตัวอักษรไทยหลายแบบ แต่ที่ใช้เป็นแบบคัดลายมือทั่วไปคือ ตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีลักษณะหัวกลมตัวมน การคัดลายมือมี ๒ ลักษณะ คือ การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
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๕๗

หลักในการคัดลายมือ
๑. วางสมุดหรือกระดาษให้ตรง จับปากกาหรือดินสอให้ถูกวิธี โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
จับปากกาหรือดินสอไว้ ส่วนนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย รองอยู่ด้านล่าง
๒. นั่งตัวตรง ก้มหน้าเล็กน้อย สายตาห่างจากกระดาษประมาณ ๑ ฟุต มีสมาธิ ตั้งใจเขียน
ให้สวยงาม สะอาด และถูกต้อง
๓. เขียนตัวอักษรให้ตรง จัดช่องไฟให้พอดี ไม่ห่างหรือชิดเกินไป
๔. เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น
 พยัญชนะไทย จะเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรก่อนทุกตัว ยกเว้น ก
 คาที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว สระที่อยู่บนและใต้พยัญชนะจะเขียนไว้ที่
พยัญชนะต้นตัวที่สอง
 คาทีม่ ีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ต้องเขียนวรรณยุกต์บนพยัญชนะต้นตัวที่สอง
และถ้ามีรูปสระข้างบนด้วยให้เขียนวรรณยุกต์ไว้เหนือสระนั้น

การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
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๕๘

ใบความรู้สาหรับครู
ไตรยางศ์
ไตรยางศ์ เป็นการแบ่งพยัญชนะออกเป็น ๓ หมู่ ตามพื้นฐานการเกิดของเสียง ได้แก่
อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่า ดังนี้
อักษรสูง
อักษรกลาง
อักษรต่า
มี ๑๑ ตัว
มี ๙ ตัว
มี ๒๔ ตัว
ข ฃ ฉ ฐ ถ
ก จ ฎ ฏ ด
ค ฅ ฆ ง ช ซ
ผ ฝ ศ ษ ส
ต บ ป อ
ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท
ห
ธ น พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฬ ฮ
พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา
พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ
พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ
(เพิ่มเติมความรู้ : พื้นเสียงหมายถึงเสียงเดิมของคาที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ )
อักษรต่า มี ๒๔ ตัว แบ่งเป็นอักษรต่าคู่กับอักษรต่าเดี่ยว ดังนี้
๑) อักษรต่าคู่คือ อักษรต่าที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี ๑๔ ตัว ได้แก่

ข
ฉ
ฐ
ผ
ศ
ห

ฃ

อักษรสูง
มี ๑๑ ตัว

ถ
ฝ
ษ ส

ค
ช
ฑ
พ
ซ
ฮ

อักษรต่าคู่
มี ๑๔ ตัว
ฅ ฆ
ฌ
ฒ ท ธ
ฟ ภ

๒) อักษรต่าเดี่ยวคือ อักษรต่าที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี ๑๐ ตัว ได้แก่
ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
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๕๙

ใบความรู้สาหรับครู
การอ่านคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
  อ่านและสังเกตคาต่อไปนี้
เรื่องราว
รักเรียน
ริ้วรอย
รอบรู้

เลือ่ งลือ
เลียนแบบ
ลอยแพ
ลาภลอย

ร่วงโรย
โรงเรือน
รวบรวม
รวดเร็ว

ล่วงลับ
ลีลา
ลนลาน
ลึกลับ

จะเห็นว่าคาที่มี ร และ ล เป็นพยัญชนะต้นนั้นอ่านออกเสียงต่างกัน สังเกต
ได้จากตาแหน่งของลิ้นเวลาออกเสียง
การออกเสียง ร ปลายลิ้นจะวางอยู่หลังฟันบนและสั่นรัว
การออกเสียง ล ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกด้านหลังของฟันบน
การออกเสียง ร และ ล ที่ผิดพลาดเป็นสาเหตุให้สื่อความหม
ความหมายผิดและทาให้เขียนหนังสือผิดด้วย
การฝึกออกเสียงคาที่มี ร และ ล บ่อย ๆ จะทาให้ออกเสียงถูกต้อง และเขียนคาเหล่านี้ไม่ผิด
แ

60
6102138L01C.indd 60

7/4/18 10:50 AM

๖๐

สื่อเพิ่มเติมสาหรับครู
บัตรคาและแถบประโยคสาหรับฝึกอ่านออกเสียง
อ่าน คาที่มีพยัญชนะต้น ร และ ล
ลมแรง

ลอดรั้ว

รักร้าว

ล้างรูป

ล้อรถ

เรื่องราว

ลูกไล่

ลงรถ

การออกเสียงประโยคที่มี ร
รวดเร็วรวบรวมเรื่องราวอย่ารีรอ

รีบเร่งอย่ารีรอขึ้นรถรางไปโรงเรียนให้เรียบร้อย

โรคร้ายรุมเร้ารุกรานเราอย่างรุนแรงจนอาการร่อแร่

รุ่งอรุณรบเร้าเร่งรัดให้ดูรอยรั่วในเรือรบ

การออกเสียงประโยคที่มี ล
อย่าล้อเลียนเมื่อลาภลอยต้องหลุดลอย
ปลาลิ้นหมาแหวกว่ายลอยล่องในคลองเล็ก

พวกลูกหลานอย่าโลเลหลังจะลาย
ลูกลิงลุกลี้ลุกลนลอยลาหลบหลีกไปลิบลิบ

การออกเสียงประโยคที่ ร และ ล
รีบลอดรั้วเล็ก ๆ อย่าลุกลน
เขาเดือดร้อนเวลาถูกล้อเลียน
เรือล่องลอยไปไม่เห็นร่องรอย
เร่งรีบเร็วพลันอย่าพรั่นพรึง
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๖๑

ใบความรู้สาหรับครู
คาควบกล้า
คาควบกล้า (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ พยัญชนะตัวที่สองมักจะ
เป็น ร ล ว และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้าเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผัน
เป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
ข้อสังเกตว่าเป็นคาควบกล้า
คาควบกล้าเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี ร ล ว รวมอยู่ในพยัญชนะต้น เช่น
กราบ สะกดว่า กร + อา + บ อ่านว่า กราบ
แปรง สะกดว่า ปร + แอ + ง อ่านว่า แปรง
กลาง สะกดว่า กล + อา + ง อ่านว่า กลาง
ควาย สะกดว่า คว + อา + ย อ่านว่า ควาย
แขวน สะกดว่า ขว + แอ + น อ่านว่า แขวน
ข้อสังเกตคาที่ไม่เป็นคาควบกล้า
๑. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัว แล้วอ่านออกเสียง อะกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น ตัวหลังอ่านเหมือนมี ห นาจะเป็น
คาอักษรนา เช่น
ตลาด สะกดว่า ตล + อา + ด
อ่านว่า ตะ - หลาด
สวาย สะกดว่า สว + อา + ย
อ่านว่า สะ - หวาย
จรวด สะกดว่า จร + อัว + ด
อ่านว่า จะ- หรวด
๒. ต้องไม่ใช่คาที่มี ห นา เช่น
หรอก สะกดว่า หร + ออ + ก
หลับ
สะกดว่า หล + อะ + บ
แหวน สะกดว่า หว + แอ+ น

อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า

๓. ระวังคาที่มีสระอัวเพราะจะไม่ใช่คาที่มี ว ควบกล้า เช่น
สวย
สะกดว่า ส + อัว + ย
อ่านว่า
ควร
สะกดว่า ค +อัว + ร
อ่านว่า

หรอก
หลับ
แหวน
สวย
ควร
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๖๒

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน ปรวนแปร ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรา ครื้นเครง
เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง
คาที่มี ร เป็นคาควบกล้า
คาควบกล้าคือคาที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้าพร้อมกันมี กร- ขร- ครตร- ปร- พร- เช่น เต่ากระ มะกรูด ปลากราย กราบพระ ครีบปลา หอยแครง เครื่องบิน แปรงฟัน
เสือโคร่ง
พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียว
คลื่น คล่องแคล่ว เกล้า
คาที่มี ล เป็นคาควบกล้า
คาควบกล้าคือคาที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้าพร้อมกันมี กล- ขล- คลปล- พล- เช่น ของกลาง เป่าขลุ่ย กล่องนม เปลวไฟ ลาคลอง ปลีกล้วย พลอย แปลง เกล็ดปลา ตีกลอง
พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด คว้าง แขวน ขวนขวาย คว่า ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น
ขวัญ ควัน
คาที่มี ว เป็นคาควบกล้า
คาควบกล้าคือคาที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้าพร้อมกันมี กว- ขว- ควเช่น ขวาน กวาง ควาย นอนคว่า ไขว่ห้าง สูงกว่า ไม้กวาด แตงกวา ไม้แขวน ควันไฟ
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๖๓

อักษรควบไม่แท้
คาที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว พยัญชนะตัวหน้าเป็น ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร หรือพยัญชนะตัวหน้า
เป็น จ พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ในคาว่า จริง ออกเสียงแต่ตัวหน้าเรียกคาลักษณะนี้ว่า คาควบไม่แท้
คาที่มีอักษร ท ควบ ร
เม็ดทราย ต้นไทร
ทรงไว้ สินทรัพย์
แทรกซึม ทราบซับ
พุทรา ปลาอินทรี
ทับทรวง ทรวดทรง
ทรุดโทรม เหลือที่
ทร แปลกดี
อ่านเสียงเป็น ซ
คาที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว พยัญชนะตัวหน้าเป็น ท พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ออกเสียง ทร เป็น ซ
เป็นคาควบไม่แท้
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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๖๔

สื่อสาหรับครู
บัญชีบัตรคา
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

คา ร เป็นพยัญชนะต้น
รูป
โรงเรียน
รุกราน
ราบ
รอ
รัก
รา
รู
โรย
ราย
ร่อน
ร้าง
เรา
เรไร
แรง
เร้น
เรือ
เรือน
รือ
รื้อ

คา ล เป็นพยัญชนะต้น
ลา
ไล่
ล่า
เละ
เลา
เลีย
ลม
ล้อเลียน
ลง
ลอย
ลีลา
ลุก
ลูก
โลภ
และ
ลุง
แล
เลย
ลาม
ไลลา
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๖๕

สื่อสาหรับครู
บัญชีคา
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ควบ ตัว ร
กราก
กรม
ตราบ
ตรม
พราว
แพรว
คราว
ครา
ครอบครัว
ตรวจ
ตราตรึง
ครับ
พราย
ปราบ
ปรับ
ปรุง
ครู
พระ
ครื้นเครง
ตระเตรียม

พยัญชนะควบแท้
ควบ ตัว ล
คลาน
คลาย
ไคล
ขลุ่ย
พลับพลา
พลั่ว
เผลอ
พลุกพล่าน
คลา
ไพล
ปลาย
ปลัก
ปลุก
ปล้า
พลาย
พลับพลึง
คลุกเคล้า
เปลี่ยน
แปลง
ปลาย

ควบ ตัว ว
ขวา
ขวาน
ไขว่คว้า
ขวาน
ขวา
กวาง
ไกว
คว้า
ควาน
ควาย
ขวักไขว่
กวัดแกว่ง
ขว้าง
กว้าง
ขวาง
กว่า
กวาด
ขวนขวาย
ขวิด
ความ

พยัญชนะควบไม่แท้
จริง
สร้าง
สร่าง
สรงน้า
ทราบ
ทรง
ทราม
พุทรา
ทรุดโทรม
ทราย
ทรัพย์
เศร้า
ศรัทธา
สร้อย
ทรวง
เศรษฐี
แทรก
ไซร้
ทรวดทรง
สรวลเส
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๖๖


ท ๑/ผ.๒-๐๓

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๓ อ่าน เขียน ถูก รู้ความหมาย
กิจกรรมที่ ๑ อ่านประโยคที่กาหนดแล้วจาแนกคาที่มี ร ล พยัญชนะต้นและคาที่มีพยัญชนะต้นควบกล้า
บันทึกลงในตารางและเขียนคาอ่าน
โรคร้ายรุมเร้ารุกรานเราอย่างรุนแรงจนอาการร่อแร่
ปลาลิ้นหมาแหวกว่ายลอยล่องในคลองเล็ก
เศรษฐีสวมสร้อยเส้นโตถือตะกร้าไปตลาด ซื้อตะไคร้ มะกรูด พุทรา กลับบ้าน
คาที่ ร เป็นพยัญชนะต้น

พยัญชนะต้น
คาศัพท์
โรค
คาอ่าน
โรก
………………………………….
คาศัพท์
ร้าย
คาอ่าน
ร้าย
……………………………………..
คาศัพท์
รุมเร้า
คาอ่าน
รุม - เร้า

คาที่ ล เป็นพยัญชนะต้น

คาศัพท์
ลิน้
คาอ่าน
ลิ้น
…………………………………
คาศัพท์
ลอย
คาอ่าน
ลอย
…………………………………
คาศัพท์
เล็ก
คาอ่าน
เล็ก

คาที่มีพยัญชนะต้นควบกล้า

คาศัพท์
คาอ่าน
คาศัพท์
คาอ่าน
คาศัพท์
คาอ่าน
คาศัพท์
คาอ่าน

ปลา
ปลา
คลอง
คลอง
เศรษฐี
เสด – ถี
สร้อย
ส้อย

หมายเหตุ เขียนคาศัพท์ คาอ่าน ถูกต้องได้คาละ ๑ คะแนน ผิดได้ ๐ คะแนน
กิจกรรมที่ ๒ เลือกคาจากกิจกรรมที่ ๑ หรือคิดเพิ่มเติมประเภทละ ๑ คา มาแต่งประโยค
ร

คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีโรคร้ายมารุมเร้า
ล

ควบกล้ า

น้องเห็นเรือลาเล็กลอยขายของอยู่ในแม่น้า
เศรษฐีทาบุญวันเกิดโดยนาปลามาปล่อยลงในคลอง
…………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
แต่งประโยคได้ตามที่กาหนดถูกต้องได้ข้อละ ๑ คะแนน ผิดได้ ๐ คะแนน
…………………………………….
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๖๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อ่าน คิด พิจารณา

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากเรื่องที่อ่านและเรื่องที่ฟัง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการฟัง การอ่าน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน เครื่องมือวัดประเมินผลตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ออ่าน คิด พิจารณา
รายวิชาภาษาไทย

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑.นักเรียนสรุปประโยชน์และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒.บันทึกลงในสมุด
- การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
- การร่วมกิจกรรม

- นักเรียนสังเกตประโยค ๒ ประโยค ที่ครูยกตัวอย่าง ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และฝึกการพิจารณาประโยคเพิ่มเติม
- นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
- นักเรียนจับคู่คละชั้น ฟังข้อความสั้นๆ พิจารณาว่าประโยคใดในข้อความเป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น
- ช่วยกันตรวจสอบ ครูแนะนาเพิ่มเติม
- นักเรียนทาใบงานที่ ๐๔ อ่าน คิด พิจารณา

- นักเรียนอ่านกลอนเรื่อง ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด แล้วสนทนาร่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. การแยกข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๒. การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ทักษะ
๑. แยกข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นจากการอ่านได้
๒. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดูได้
คุณธรรม
๑. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีวินัย

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การแยกข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๒. การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

การประเมิน
๑. ประเมินการแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
๒. ประเมินการร่วมกิจกรรม
๓. ประเมินใบงาน / ผลงาน

//ชิ้นงาน
ภาระงาน/ชิ
กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ อ่าน คิด พิจารณา

๑. กลอนเรื่องก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด
๒. ใบความรู้เรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
๓. ใบงานที่ ๐๔ อ่าน คิด พิจารณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

จานวน ๒ ชัววโมง
่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เครื่องมือ
๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และฝึกพิจารณาประโยคเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุปลักษณะ ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๒. แบบประเมินใบงาน / ผลงาน
ของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
วิธีการ
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
๕. นักเรียนจับคู่ แล้วฟังข้อความสั้นๆ จากครู พิจารณาร่วมกันว่าประโยคใดในข้อความเป็น ๑. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
ข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคู่เขียนประโยคที่เป็นข้อเท็จจริง ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
และข้อคิดเห็นลงในตารางบนกระดาน
เกณฑ์การประเมิน
๖. ครูและนักเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ครูแนะนาเพิ่มเติม
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการร่วมกิจกรรม
๗. นักเรียนทบทวนลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นและปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
๒. ใบงานที่ ๐๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
- ทาใบงานที่ ๐๔ อ่าน คิด พิจารณา
ร้อยละ ๗๐

สาเหตุของการเกิดจลาจลน่าจะเกิดจากการลักขโมยน้ามัน

แถบประโยคที่ ๒

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่อยู่ในจังหวัดนครนายก

กิจกรรม
ขั้นนา :
๑. นักเรียนอ่านกลอนเรื่อง “ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด” แล้วสนทนากันเกี่ยวกับสาระของ
บทกลอนน สรุปร่วมกันว่า ก่อนจะเชื่อสิ่งใดจะต้องคิดมีสติ พิจารณาก่อนเสมอ
ขั้นสอน
๒. นักเรียนสังเกตประโยค ๒ ประโยค ที่ครูยกตัวอย่าง ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
แถบประโยคที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่องอ่าน คิด พิจารณา
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนสนทนาร่วมกันว่าจากการเรียนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
บ้าง และเขียนสรุปลงในสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่องอ่าน คิด พิจารณา
รายวิชาภาษาไทย
จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๑


ท๑/ผ.๓-๐๔

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๔ อ่าน คิด พิจารณา
ออกีย่ วข้ าว
กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาประโยคที่กาหนดให้แล้วใส่เครื่องหมาย  หน้าประโยคที่เป็นข้อเท็จจริง
และใส่เครื่องหมาย  หน้าประโยคที่เป็นข้อคิดเห็นลงใน

๑


ผักมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรา


๒

๓

เราควรออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง



การอ่
 านหนังสือทุกวันของนักเรียนส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน


๔

น้ามันเบนซินจะขึ้นลิตรละ ๓๐ สตางค์ ผู้ขับขี่รถยนต์ควรรีบเติม


๕

วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยคือการไหว้และการยิ้มทักทาย

หมายเหตุ ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
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๗๒


ท ๑/ผ.๓-๐๔

กิจกรรมที่ ๒ พิจารณาข้อความที่กาหนดให้แล้วแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนก็ชื้อยามากินเอง บางคนก็ใช้วิธีรดน้ามนต์หรือเป่าคาถาอาคม
บางคนก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัย การซื้อยามากินเองสะดวกและง่าย แต่ถ้าใช้ยาผิดประเภทอาจมี
อันตราย การรดน้ามนต์หรือเป่าคาถาอาคมได้ผลทางกาลังใจ แต่อาจไม่หายเจ็บป่วย การไปหาหมอ
ที่สถานีอนามัยอาจเสียเวลา และไม่สะดวก แต่เป็นการรักษาที่ถูกวิธี

ข้อเท็จจริง

๑. เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนก็ชื้อยามากินเอง
บางคนก็ใช้วิธีรดน้ามนต์หรือเป่าคาถาอาคม
บางคนก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัย
…………………………………………………………………..
๒. การซื้อยามากินเองสะดวกและง่าย
…………………………………………………………………..
๓. การรดน้ามนต์หรือเป่าคาถาอาคมได้ผลทาง
กาลังใจ

ข้อคิดเห็น

๑. แต่ถ้าใช้ยาผิดประเภทอาจมีอันตราย
……………………………………………………………..
๒. แต่อาจไม่หายเจ็บป่วย
……………………………………………………………..
๓. การไปหาหมอที่สถานีอนามัยอาจเสียเวลา
และไม่สะดวก แต่เป็นการรักษาที่ถูกวิธี

หมายเหตุ เลือกประโยคที่เป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นได้ถูกต้องอย่างน้อย ๒ ข้อถือว่าผ่าน
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๗๓
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
นิทานพื้นบ้าน การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ระบุข้อคิดและอธิบายข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
นิทานพื้นบ้าน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีพื้นบ้าน พัฒนางานเขียนและนาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน เครื่องมือวัดประเมินผล ตามที่ระบุ ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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ขั้นสรุป
การวัดและประเมินผล

ขั้นสอน

ขั้นนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาภาษาไทย

เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จานวน ๔ ชั่วโมง

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้าน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
๒. ครูเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องทาไมช้างจึงตาเล็กและเสือจึงมีลาย
๓. นักเรียนช่วยกันเล่าลาดับเหตุการณ์ของเรื่องและบอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานเรื่องทาไมช้างจึงตาเล็กและเสือจึงมีลาย
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่า ๆ กัน
๕. แต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานพื้นบ้านเรื่องทาไมช้างจึงตาเล็กและเสือจึงมีลาย พร้อมทั้งบอกข้อคิด
๖. ครูตรวจสอบผลงาน แนะนาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง นักเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๕ นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
๘. นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูแนะนาเพิ่มเติม
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/บอกข้อคิด อธิบายคุณค่าการนาไปใช้ในชีวิตจริง
- การร่วมกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
รายวิชาภาษาไทย

จานวน ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านนิทานพื้นบ้าน
๒. ครูแนะนาการแสดงบทบาทสมมุติให้นักเรียนฟัง
๓. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละชั้นแสดงบทบาทสมมุติจากนิทานพื้นบ้านที่อ่าน นักเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
วางแผนแสดงบทบาทสมมุติดังนี้ - กาหนดตัวละคร - เขียนบทสนทนา
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ
๖. ปรับปรุง ฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
๘. ครูและนักเรียนประเมินการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน
- นักเรียนสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการอ่านนิทานพื้นบ้านว่ามีประโยชน์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
- เขียนเป็นแผนผังความคิด / ทดสอบหลังเรียน
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การร่วมกิจกรรม
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

77

6102138L01C.indd 77

7/4/18 10:51 AM

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. การระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทาน
ขั้นนา :
คติธรรม
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
๒. การอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ใน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
ชีวิตจริง
๒. ครูเล่านิทานพื้นบ้านเรื่อง ทาไมช้างจึงตาเล็กและเสือจึงมีลาย
๓. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ให้นักเรียนช่วยกันเล่าลาดับเหตุการณ์ของเรื่อง และบอกข้อคิดที่ได้
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
จากการฟังนิทานเรื่องทาไมช้างจึงตาเล็กและเสือจึงมีลาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามใบ
๑. ตอบคาถามจากนิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า งานกลุ่ม เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานพื้นบ้านเรื่องทาไมช้างจึงตา
ได้
เล็กและเสือจึงมีลาย พร้อมทั้งบอกข้อคิด
๒. อธิบายข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน
๔. ครูตรวจสอบผลงาน แนะนาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
เรื่องแก้วหน้าม้าและนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
แผนภาพโครงเรื่องในกิจกรรมต่อไป
๓. อธิบายการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง นิทาน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
พื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้าได้
๖. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยทาใบงานที่ ๐๕ นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้ว
ทักษะ
หน้าม้า
๑. นาข้อคิดจากการอ่านนิทานพื้นบ้าน
ขั้นสรุป
เรื่องแก้วหน้าม้าและนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
๗ . นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูแนะนาเพิ่มเติม

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงานกลุ่มแผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้าน
๒. นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
๓. นิทานพื้นบ้านเรื่องทาไมช้างจึงตาเล็กและเสือ
จึงมีลาย
ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
- กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้ว
หน้าม้า
การประเมิน
๑. ประเมินการร่วมกิจกรรม
๒. ประเมินใบงาน / ผลงาน
วิธีการ
๑. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน / ผลงาน
๓. ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๒. แบบประเมินความถูกต้องของใบงาน/ผลงาน

จานวน ๔ ชัววโมง
่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง นิทานพื้นบ้าน
เรื่องแก้วหน้าม้าได้
คุณธรรม
๑. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๒ ชั่วโมง
ขั้นนา :
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้รับจากการอ่าน
นิทานพื้นบ้าน
ขั้นสอน
๒. ครูชี้แจงและแนะนาการแสดงบทบาทสมมุติให้นักเรียนฟัง
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติจาก
นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า โดยเลือกตอนที่ชอบ วางแผนแสดง
บทบาทสมมุติดังนี้
- กาหนดตัวละคร
- เขียนบทสนทนา
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติให้ครู
ฟัง ว่ากาหนดตัวละคร ตัวใดบ้างจากนิทานพื้นบ้าน บทสนทนาใช้คา
ภาษาอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ มีการสอดแทรกข้อคิดหรือไม่ ครูให้
คาแนะนา แต่ละชั้นปรับปรุง ฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ
- นิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้า
๖. ครูและนักเรียนประเมินการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
รายวิชาภาษาไทย
๓. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ ๑
ฟัง พูด อ่าน เขียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการร่วมกิจกรรม
๒. ใบงานที่ ๐๕ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

จานวน ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการอ่านนิทานพื้นบ้านที่อ่านว่ามี
ประโยชน์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง แล้วบันทึกลง
สมุด
ทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
รายวิชาภาษาไทย

จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สื่อส�ำหรับครูนิทานพื้นบ้าน (ชั้นน�ำ)
ท�ำไมช้างจึงตาเล็กและเสือมีลาย
มีเสือหนุม่ ตัวหนึง่ ดุรา้ ยมาก มันออกไปหากินตามปรกติ ขณะทีม่ นั สอดส่ายสายตาหาเหยือ่
อยูน่ นั้ มันก็มองเห็นช้างตัวหนึง่ ก�ำลังยืนอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ มันจึงคิดทีจ่ ะจับช้างให้ได้มนั จึงเดินไปหาช้างทันที
ฝ่ายช้างเมื่อเห็นเสือเดินตรงมาหามันเช่นนั้นคิดจะวิ่งหนีไปก็ไม่ทัน จึงท�ำใจดีสู้เสือแล้วพูดกับเสือ
ไปว่า “สวัสดีเจ้าเสือผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าจะไปไหนหรือ” “ข้าก็จะมาจับเจ้าไปเป็นอาหารนะสิ” เสือตอบ
“ช้าก่อนเจ้าเสือร้ายเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ข้าไม่ได้เป็นอิสระแล้ว ข้าเป็นเชลยเขาอยู่ “ช้างพูด”
“พุทโธ่เอ๋ย อย่ามาหลอกข้าเสียให้ยากเลยเจ้าตัวใหญ่ออกอย่างนี้ใครจะกล้ามาจับเจ้าเป็นเชลยได้
นอกจากข้าเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่” “นี่ไงเจ้าเห็นไหมขาของข้าถูกล่ามโซ่อยู่กับต้นไม้นี้ก็เพราะข้าตกเป็น
เชลยของมนุษย์” ช้างพูดพร้อมยกขาที่ถูกล่ามโซ่ให้เสือดู “อะไรกันมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียว ยังจับเจ้า
ล่ามโซ่ได้หรือ” เสือถามอย่างสงสัย “ก็ใช่นะซิ มนุษย์ตัวเล็กๆ นี่แหละถึงจะไม่มีเขี้ยวเล็บ ไม่มีเขา
หรืองา แต่มนุษย์นั้นมีปัญญา” ช้างตอบยืนยันเสือพอได้ยินช้างพูดถึงค�ำว่า “ปัญญา” ก็สนใจจึง
ถามช้างขึ้นว่า “อ้ายตัวปัญญาของมนุษย์มันวิเศษแค่ไหนเชียวถ้าข้าเจอละก็จะจับกินเสียให้เข็ด”
“ปัญญาของมนุษย์ก็อยู่ที่ตัวมนุษย์ซิเจ้าเสือเอ๋ยถ้าเจ้าอยากเห็นจริงๆ ละก็รีบแก้โซ่ที่ผูกขาข้าออกซิ
แล้วข้าจะพาเจ้าไปดู” “ได้เลย” เสือพูดแล้วตรงเข้าไปแก้โซ่ทผี่ กู ขาช้างออก แล้วช้างก็เดินน�ำหน้าเสือ
มุง่ สูบ่ า้ นมนุษย์ทนั ที เมือ่ ถึงบ้านมนุษย์แล้ว ช้างก็ตะโกนเรียกมนุษย์ให้ออกมาพบข้างนอกฝ่ายมนุษย์
ไม่รู้ว่าใครมาเรียก ก็ออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้ระวังตัวทันใดนั้นเสือซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วจึงตะครุบ
ตัวมนุษย์ไว้ในกรงเล็บอย่างง่ายดายมันหัวเราะเยาะด้วยเสียงอันดังทีส่ ามารถเอาชนะมนุษย์ผพู้ ชิ ติ ช้าง
ได้เสือจึงหันไปพูดกับช้างว่า “เจ้าช้างไหนเจ้าว่ามนุษย์มีปัญญาเก่งกล้า ยังไม่ทันได้ต่อสู้เลยข้าก็จับ
มันได้แล้วและข้าจะกินมันเสียเดี๋ยวนี้แหละ” มนุษย์เมื่อได้ยินเสือพูดอวดตัวเช่นนั้นก็ใช้ปัญญาของ
ตนต่อสู้กับเสือทันที โดยพูดกับเสือว่า “ช้าก่อนเจ้าเสือถ้าเจ้ากินข้าตอนนี้ เจ้าก็จะไม่มีโอกาสเห็น
ตัวปัญญาของข้าเลย” เสือได้ยินดังนั้นก็หยุดชะงัก แล้วถามมนุษย์ไปว่า “ไหนละตัวปัญญาของเจ้า
ก่อนตายเอาออกมาอวดข้าหน่อยเป็นไง” “ได้ซิ ถ้าเจ้าอยากดูแต่ตัวปัญญาของข้าอยู่ในบ้าน ถ้า
อยากเห็นเจ้าต้องปล่อยข้าไปข้าจะได้ไปจูงมันออกมาให้เจ้าดู” ฝ่ายเสืออยากเห็นตัวปัญญาเป็น
หนักหนาจึงหลงกลปล่อยมนุษย์ไป
มนุษย์เมื่อถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วก็วางแผนจัดการกับเสือ โดยพูดขู่เสือไปว่า “ระวังนะ
เจ้าเสือตัวปัญญาของข้ามันตกใจง่าย ถ้ามันเห็นเจ้าเข้ามันจะวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วจะไม่ยอมออกมาอีก
เป็นเด็ดขาด” “แล้วเจ้าจะให้ข้าท�ำอย่างไร” เสือถาม “ไม่ยากเจ้ามาให้ข้าจับมัดไว้กับต้นไม้เสีย
ก็สิ้นเรื่อง” มนุษย์เสนอความคิด “ตกลง” เสือตอบมนุษย์ก็จัดการมัดเสือไว้กับต้นไม้ แล้วก็เดิน
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เข้าบ้านไปและออกมาพร้อมกับหวายในมือเสือเห็นมนุษย์ถือหวายออกมา ก็แปลกใจจึงถามว่า
“ไหนละตัวปัญญาของเจ้าไม่เห็นจูงออกมาให้ข้าดู” มนุษย์ชูหวายขึ้นแล้วพูดว่า มนุษย์ชูหวายขึ้น
แล้วพูดว่า “นีไ่ งละตัวปัญญาของข้า” “อ้ายนัน่ มันหวาย จะเป็นตัวปัญญาได้อย่างไรเสือแย้ง” นีแ่ หละ
ตัวปัญญาของข้าอ้ายเสือหน้าโง่ เจ้ามันอวดเก่งนักข้าจะสัง่ สอนให้รสู้ �ำนึกเสียบ้างพอมนุษย์พดู ขาดค�ำ
ก็หวดเสือด้วยหวายอย่างมันมือจนนับครั้งไม่ถ้วน ฝ่ายช้างที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ก็หัวเราะด้วยความชอบใจ เพราะด้วยปัญญาของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงรอดชีวิต มันเองก็รอดชีวิต
ด้วยช้างหัวเราะใหญ่ หัวเราะเสียจนน�้ำตาไหลพรากอาบแก้ม ดวงตาของช้างเลยเล็กลง เล็กลงเหลือ
เท่าที่เห็นจนทุกวันนี้ ซึ่งไม่สมกับตัวของมันเลยก็เพราะหัวเราะมากนั่นเอง ฝ่ายเสือเมื่อถูกโบยด้วย
หวาย ก็เจ็บปวดแสนสาหัสดิ้นทุรนทุรายไปมาจนเชือกขาด มันจึงวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนถึงบัดนี้เสือ
ก็ยังไม่รู้ว่า ปัญญาของมนุษย์คืออะไร เสือเดินโซซัดโซเซไปขอความช่วยจากสัตว์ในป่าให้ช่วยรักษา
รอยแผลจากการถูกโบยด้วยหวาย แต่ไม่มีสัตว์ใดช่วยเหลือมีแต่สมน�้ำหน้า เพราะเสือได้รังแกสัตว์
อื่นไว้มากนั่นเองตัวของเสือจึงมีแผลเป็น และกลายเป็นลายให้เห็นมาจนทุกวันนี้
-------------------------------------
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๘๑


ท๑/ผ.๔

นิทานพื้นบ้าน แก้วหน้าม้า
หญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาเป็นม้า ชื่อ แก้วมณี สาเหตุที่ชื่อนี้ เพราะเมื่อก่อนคลอด แม่ฝัน
เห็นเทวดานาดวงแก้วมณีมาให้ จึงให้ชื่อแก้วมณี ซึ่งเป็นหญิงมีน้าใจโอบอ้อมอารี เป็นมิตรกับ
ทุกคน เมื่อนางไปเลี้ยงควายมีว่าวของพระปิ่นทองลอยมาตกต่อหน้านาง พระปิ่นทองตามมาเอา
คืน นางไม่ให้คืน จนกระทั่งพระปิ่นทองหลุดปากออกว่าจะรับนางเป็นเมีย ใจจริงพระปิ่นทอง
เกลียดนางแก้วมณียิ่งนัก นางจึงคืนให้และรับปากว่าจะมารับภายใน ๓ วัน นางคอยก็ไม่เห็นมารับ
พ่อกับแม่จึงจะเข้าวังหลวงไปทวงสัญญา พระนางนันทา พระมารดาของพระโอรสปิ่นทองเห็นดีจึง
ให้เข้าวังมาด้วยวอทอง ท้าวภูวดล พ่อของพระปิ่นทองซึ่งเกลียดนางแก้วมณีมาก มีคาสั่งให้นาง
นั้นไปยกเขาพระสุเมรุมาไว้ในวัง มิอย่างนั้น จะถูกประหารและไม่ได้แต่งงานกับพระปิ่นทอง เพราะรัก
พระปิ่นทองนางจึงจาใจไป หนทางนั้นลาบากมากจนไปถึงอาศรมฤาษีฤาษีสอนมนต์ถอดหน้าม้า
เป็นหญิงสวยได้ พร้อมอาวุธมีดอีโต้กับเรือเหาะ และชี้ทางไปเขาพระสุเมรุ และนางก็นากลับวัง
แต่สายไปพระปิ่นทองได้เดินทางไปแต่งงานกับพระธิดาธัศมาลีแห่งเมืองโรมวิถี นางจึงถอดหน้าม้า
ตามไป จนได้เสียกับพระปิ่นทอง ระหว่างทางกลับผ่านเมืองยักษ์ แก้วมณีแปลงกายเป็นชายสู้กับ
ยักษ์จนฆ่ายักษ์ตาย จึงยกนางสร้อยสุวรรณและจันทร์สุดาเป็นเมียพระปิ่นทองแล้วจึงกลับเมือง
นางแก้วมณีมีลูกชื่อปิ่นแก้ว พระปิ่นทองจึงรับรักนางแก้วมณีตั้งแต่นั้นมา
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ใบความรู้สาหรับครู
นิทานพื้นบ้าน
นิทานพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นเรื่องเล่าที่มีการดาเนินเรื่อง
อย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการที่เล่าก็เป็นไปอย่างง่ายๆตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่อง
โดยการกล่าวถึงตัวละครสาคัญของเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพ่อ-แม่ของพระเอกหรือนางเอก แล้ว
ดาเนินเรื่องไปตามเวลาปฏิทิน ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือ
แก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่อง ซึ่งมักจะจบแบบมีความสุข หรือโศกนาฏกรรม ถ้าเป็นนิทานคติ
ก็มักจะจบลงว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…..” ถ้าเป็นนิทานชาดกก็จะบอกว่าตัวละครสาคัญ
ของเรื่องในชาติต่อไป ไปเกิดเป็นใครบ้าง ถ้าเป็นนิทานปริศนาก็จะจบลงด้วยประโยค คาถาม
ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน กุหลาบ มัลลิกะมาส ( ๒๕๑๘, หน้า ๙๙-๑๐๐) ได้สรุปไว้ดังนี้
๑. เป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคาธรรมดา เป็นภาษาร้อยแก้วไม่ใช่ร้อยกรอง
๒. เล่ากันด้วยปากสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และเมื่อการเขียนเจริญขึ้น ก็อาจมี
การเขียนขึ้นตามเค้าเดิมที่เคยเล่าด้วยปาก
๓. ไม่ปรากฏว่าผู้เล่าดั้งเดิมเป็นใคร อ้างแต่ว่าเป็นของเก่าฟังมาจากผู้เล่า ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญ
ยิ่งในอดีตอีกต่อหนึ่ง ผิดกับนิยายสมัยใหม่ที่ทราบตัวผู้แต่ง แม้นิทานที่ปรากฏชื่อ ผู้แต่งเช่น
นิทานของกริมม์ ก็อ้างว่าเล่าตามเค้านิทานที่มีมาแต่เดิมไม่ใช่ตนแต่งขึ้นเอง
เจือ สตะเวทิน (๒๕๑๗, หน้า ๑๖) ให้คาอธิบายลักษณะสาคัญของนิทานพื้นเมือง ไว้ดังนี้
๑. ต้องเป็นเรื่องเก่า
๒. ต้องเล่ากันด้วยภาษาร้อยแก้ว
๓. ต้องเล่ากันด้วยปากมาก่อน
๔. ต้องแสดงความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน
๕. เรื่องจริงที่มีคตินับอนุโลมเป็นนิทานได้เช่น มะกะโท ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น
โดยนัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าลักษณะที่สาคัญที่สุดของนิทานพื้นบ้านคือเป็นเรื่องเล่าที่
สืบทอดกันมาด้วยปากและไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่ง
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ใบความรู้ การเขียนแผนภาพโครง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทาให้
จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคาถาม
และตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครมีใครบ้าง สถานที่เกิดเหตุคือที่ใด มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
และผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไร แล้วจึงเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง
นิทานเรื่องหมากับเงา
หมาตัวหนึง่ ขี้ขโมยโดยเชื้อชาติ
ข้ามสะพานแลลงในคงคา
ก้อนเนื้อในน้านั้นดูยิ่งใหญ่
หมายจะแย่งชิ้นใหญ่จากหมาโซ
ในน้าแล้วเนื้อเงาก็หายไป
คือของตัวและที่หวังตั้งจานง

เข้าตลาดลักเนื้อวัววิ่งถลา
เกิดแก่ตาตนเห็นเป็นเงาโต
จึงสู้ทิ้งชิ้นที่คาบด้วยยโส
ด้วยความโง่ครั้งทิ้งก้อนเนื้อลง
จมน้าใสทั้งสองสิ่งประสงค์
ทาลายลงเพราะโลภหลงงมงาย

แผนภาพโครงเรื่อง ของนิทานเรื่องหมากับเงา
ตัวละครในเรื่อง
หมาตัวหนึ่ง
สถานที่
บนสะพานข้ามแม่น้า
ผลของเหตุการณ์
เนื้อชิ้นที่หมาคาบมาจมหายไปในแม่น้า
และเงาของเนื้อก็หายไป

เหตุการณ์ที่เกิด
หมาขี้ขโมยตัวหนึ่งลักเนื้อวัวแล้ววิ่งข้ามสะพาน
เห็นเงาของเนื้อในน้าก้อนใหญ่กว่าชิ้นที่มันคาบ
อยู่จึงทิ้งเนื้อที่คาบไว้ในปากลงไปในน้า
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า….
โลภนักมักลาภหาย
ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี

คัดลอกจากหนังสือคู่มือสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
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๘๔

สื่อสาหรับนักเรียน
ตัวอย่าง
เรื่อง ลูกแกะกับจระเข้
ลูกแกะตัวหนึ่งกระหายน้าจัด มันจึงเดินไปที่ริมฝั่งน้าเพื่อที่จะดื่มน้าดับกระหาย แต่เมื่อไปถึงริมฝั่ง
แม่น้า ได้เห็นจระเข้ตัวหนึ่งนอนกบดานอยู่ใกล้กับริมฝั่ง ลูกแกะจึงล้มเลิกความคิดที่จะกินน้า มันรีบหัน
หลังกลับทันที จระเข้จึงร้องถามว่า “อ้าว ! เจ้าแกะน้อย เจ้าจะมากินน้าไม่ใช่หรือ ทาไมรีบด่วนกลับเสีย
ล่ะ” ลูกแกะเดินพลางตอบพลางไม่เหลียวหลังว่า“ช่างเถอะ.. การกินน้าของข้าไม่สาคัญเท่ากับการรอกิน
ลูกแกะของท่านดอก”
นิทานอีสป ฉบับสอนเด็ก

ตัวอย่าง
ตัวละคร
สถานที่
เหตุการณ์

เรื่อง ลูกแกะกับจระเข้

ลูกแกะ จระเข้
ริมฝั่งแม่น้าแห่งหนึ่ง
ลูกแกะกระหายน้าแต่เมื่อไปถึงแม่น้าพบจระเข้นอนรอ เหยื่ออยู่จึงยอมอดน้า
เพื่อรักษาชีวิตของตนไว้
ผลของเหตุการณ์ ลูกแกะรอดชีวิตจากการเป็นอาหารของจระเข้
ข้อคิด/คติสอนใจ คนที่มีความฉลาดรอบคอบ ช่างสังเกต ย่อมรู้จักพาตนให้พ้นภัยได้
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๘๕

แนวค�าตอบใบงานกลุ่ม
แผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง ทำาไมช้างตาเล็กและเสือมีลาย
ตัวละครในเรื่อง
ตัวละครในเรื่อง

สถานที่ ่
สถานที

ช้ช้าางง เสืเสืออ มนุ
มนุษษย์ย์

ในป่า บ้านมนุษย์

เหตุการณ์

ผลของเหตุการณ์

เสือหนุ่มออกหาอาหารไปพบช้าง จึงวางแผนที่
จะกินช้าง ช้างรู้ทันจึงใช้ไหวพริบ บอกกับเสือ
ว่ามันถูกมนุษย์จับเป็นเชลย เพราะมนุษย์มี
ปัญญาเสือหลงกลอยากดูตัวปัญญาจึงแก้โซ่ที่
ล่ามให้ช้างพาเสือไปบ้านมนุษย์ มนุษย์ไม่ทัน
ระวังตัวจึงถูกเสือจับใส่กรง มนุษย์ใช้ปัญญา
เพื่อเอาตัวรอดบอกว่าจะพาไปดูตัวปัญญาใน
บ้านเสือหลงกลถูกจับ เฆี่ยนตี จนตัวลายเจ็บ
มากไม่มีใครช่วยเพราะรังแกสัตว์อื่นไว้

เสือมีลาย และได้รับความเจ็บปวด
จากการกระทาของตัวเอง

ข้อคิดที่ได้รับ
๑. อย่าทะนงหลงว่าเราเก่งกว่าคนอื่น เพราะอาจ
มีคนเก่งกว่าเราก็ได้ และเมื่อถึงเวลานั้นเรานั่น
แหละจะอับอายขายหน้าคนอื่นๆ เขา จนมอง
หน้าใครไม่ได้
๒. ต้องมีสติ และใช้ปัญญาแก้ปญ
ั หา

การนาข้อคิดไปใช้
นาข้อคิดไปใช้ในชีวิต คือ ต้องรู้จกั ถ่อมตน ไม่อวด
เก่งให้คนที่ข้างๆ ฟัง ต้องรู้จักชื่นชม ให้เกียรติคนอื่น
ไม่พูดจาเยาะเย้ยให้คนอื่นอาย ดังเช่นนิทานพื้นบ้าน
เรื่องนี้ เพราะจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครๆ
และไม่มีใครอยากคบเราเป็นเพื่อน
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๘๖


ท ๑/ผ.๔-๐๕

แนวค�าตอบใบงานที่ ๐๕ นิทานพื้นบ้าน เรื่องแก้วหน้าม้า
กิจกรรมที่ ๑ อ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้าแล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

แผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง แก้วหน้าม้า

ตัวละครในเรื่อง

แก้วมณี พระปิ่นทอง พ่อแม่ของแก้วมณี พระนางนันทาพระ
มารดาพระปิ่นทอง พระภูวดลพระบิดาของพระปิ่นทอง ฤาษี

หมู่บ้านของแก้วมณี เมืองของพระปิ่นทอง

สถานที่

เหตุการณ์
ผลของเหตุการณ์
นางแก้วมณี ได้ถอดหน้าม้า
เป็นคนสวยและอยู่กับพระปิ่น
ทอง มีพระโอรส ๑ พระองค์
ครองรักกันอย่างมีความสุข

แก้วมณีเก็บว่าวของพระปิ่นทองได้ และจะได้เป็นเมียพระปิ่นทอง
แต่พระปิ่นทองเกลียดแก้วมณีจึงหาทางบ่ายเบี่ยง พ่อแม่ของแก้ว
มณีจึงเข้าวังไปทวงสัญญากับพระนางนันทา นางแก้วมณีจึงนั่งวอ
ทองเข้าเมือง พระภูวดลหาทางแกล้งนางแก้วมณีโดยให้ไปยกเขา
พระสุเมรุ นางแก้วมณีเดินทางไปพบฤาษีฤาษีสอนมนต์ถอดหน้าม้า
เป็นหญิงสวย พร้อมอาวุธมีดอีโต้กบั เรือเหาะไปเขาพระสุเมรุ นาง
ทาสาเร็จ แต่พระปิ่นทองไปแต่งงานกับพระธิดาธัศมาลี นางจึงถอด
หน้าม้าตามไปและได้เสียกับพระปิน่ ทอง นางเดินทางกลับแปลง
กายเป็นชายสู้กับยักษ์ชนะ จึงยกนางสร้อยสุวรรณ และจันทร์สุดา
เป็นเมียพระปิ่นทอง นางมีลูกชื่อปิ่นแก้ว พระปิ่นทองจึงรับรักนาง
แก้วมณี

ข้อคิดที่ได้รับ

การนาข้อคิดไปใช้

อย่ามองคนแค่ใบหน้าให้มอง
ที่จิตใจ

การเลือกคบเพื่อนหรือบุคคลทั่วไป อย่ามองคนแค่ใบหน้า
เสื้อผ้า การแต่งกาย ถ้าไว้ใจใครแค่ภายนอกอาจได้รับ
ผลเสียหรืออันตรายได้
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๘๗


ท ๑/ผ.๔

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ ๑ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. คาในข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนคาว่า “โลภ”
ก. โชค
ข. บวช
ค. รูป
ง. เมฆ
๒. คาในข้อใดออกเสียงเหมือนกับคาว่า “ไก่แจ้ ”
ก. ไชโย
ข. หิวข้าว
ค. เจ้านาย
ง. การบ้าน
๓. คาในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่เกย
ก. ครวญ
ข. เพลีย
ค. ทารุณ
ง. หลาย
๔. คาว่า “มิตร” ออกเสียงตัวสะกดเหมือนข้อใด
ก. ลาภ
ข. พิษ
ค. กราฟ
ง. กาล
๕. คาว่า “เพลีย” อยู่ในมาตราใด
ก. แม่เกย
ข. แม่กง
ค. แม่กน
ง. แม่ ก กา
ตอนที่ ๒ เติมคาตอบลงในช่องว่าง
๖. บอกเสียงวรรณยุกต์ จากคาที่กาหนดให้
๖.๑ แล้ว

เสียงวรรณยุกต์ .....................................................

๖.๒ หา

เสียงวรรณยุกต์ .....................................................

๖.๓ อ่าน

เสียงวรรณยุกต์ .......................................................
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๘๘


ท ๑/ผ.๔

๗. เลือกคาในวงเล็บเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
๗.๑ น้องกาลังหัด...................... ( คลาน คราญ )
๗.๒ หนูหน่อยกาลัง...................น้าใส่ขวด ( กรอก กลอก )
๗.๓ ฝนตกถนน..................... ควรขับรถอย่างระมัดระวัง (รื่น ลื่น )
๗.๓ จุ๊บแจงนาสลากของขวัญไป......................รางวัล ( แรก แลก )
ตอนที่ ๓ ตอบคาถามจากการฟัง โดยครูอ่านปริศนาคาทายแล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
๑..........................................................................................................................................
๒...........................................................................................................................................
๓...........................................................................................................................................
๔...........................................................................................................................................
๕...........................................................................................................................................
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๘๙


ท ๑/ผ.๔

แนวคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ ๑ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. คาในข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนคาว่า “โลภ”
ก. โชค
ข. บวช
ค. รูป
ง. เมฆ
๒. คาในข้อใดออกเสียงเหมือนกับคาว่า “ไก่แจ้ ”
ก. ไชโย
ข. หิวข้าว
ค. เจ้านาย
ง. การบ้าน
๓. คาในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่เกย
ก. ครวญ
ข. เพลีย
ค. ทารุณ
ง. หลาย
๔. คาว่า “มิตร” ออกเสียงตัวสะกดเหมือนข้อใด
ก. ลาภ
ข. พิษ
ค. กราฟ
ง. กาล
๕. คาว่า “เพลีย” อยู่ในมาตราใด
ก. แม่เกย
ข. แม่กง
ค. แม่กน
ง. แม่ ก กา
ตอนที่ ๒ เติมคาตอบลงในช่องว่าง
๖. บอกเสียงวรรณยุกต์ จากคาที่กาหนดให้
๖.๑ แล้ว

เสียงวรรณยุกต์ .........................ตรี............................

๖.๒ หา

เสียงวรรณยุกต์ ..........................จัตวา...........................

๖.๓ อ่าน

เสียงวรรณยุกต์ .........................เอก..............................
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๙๐


ท ๑/ผ.๔

๗. เลือกคาในวงเล็บเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
๗.๑ น้องกาลังหัด..........คลาน............ ( คลาน คราญ )
๗.๒ หนูหน่อยกาลัง.........กรอก...........น้าใส่ขวด ( กรอก กลอก )
๗.๓ ฝนตกถนน...........ลืน่ ........... ควรขับรถอย่างระมัดระวัง ( รื่น ลื่น )
๗.๓ จุ๊บแจงนาสลากของขวัญไป...........แลก...........รางวัล ( แรก แลก )
ตอนที่ ๓ ตอบคาถามจากการฟัง โดยครูอ่านปริศนาคาทายแล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
๑. อะไรเอ่ย เช้าๆ เข้าถ้า ค่าออกมาเรียงราย
คาตอบ ดาว
๒. อะไรเอ่ย แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน
คาตอบ มะพร้าว
๓. อะไรเอ่ย ต้นเท่าขาใบวาเดียว
คาตอบ กล้วย
๔. อะไรเอ่ย ต้นเท่าลาเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด
คาตอบ มะขาม
๕. อะไรเอ่ย ใบหยักๆ ลูกรักเต็มคอ
คาตอบ มะละกอ
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๙๓

เครื่องมือประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
เกณฑ์ประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็น
การประเมิน
๑.อักขรวิธี
๒.แบ่งวรรค
ตอน
๓.บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔.น้าเสียงใน
การอ่าน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล
น่าฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาดส่าย
หน้าตามตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวลน่า
ฟังเป็นส่วนน้อย

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๙๔
เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็น
การประเมิน
๑.อักขรวิธี

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
๓
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
เสียง ร ล ชัดเจน
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒.อ่านถูกต้องตาม อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
๓.บุคลิกภาพ
นั่งหรือยืนในท่าที่
ท่าทางในการอ่าน เหมาะสม ใช้สายตา
มองกวาดตัวหนังสือ
ไม่ชี้หรือส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
๔.น้าเสียงใน
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล
การอ่าน
น่าฟัง สอดคล้องกับ
บทที่อ่าน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
นั่งหรือยืนในท่าที่
เหมาะสม ใช้สายตา
มองกวาดตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคาประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งหรือยืนในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล น้าเสียงชัดเจนขาดความ
น่าฟัง สอดคล้องกับ
นุ่มนวลหรือสอดคล้องกับ
บทที่อ่านเป็นส่วนใหญ่ บทที่อ่าน

นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๙๕
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ประเด็น
การประเมิน
๔
๑.องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒.แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
๓.การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ความหมายได้
ตลอดเรื่อง
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔.ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริม่ สร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕.มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่มี เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
รอยลบขีดฆ่า เสร็จตาม ไม่มรี อยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ เวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สมั พันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๙๖
เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑.การเตรียม
การพูด
๒.การนาเสนอ
เนื้อหา

๓.บุคลิกภาพ

๔.มารยาท
ในการพูด

๔
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวนนา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วนตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง
แต่งกายสุภาพ การใช้ แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรง ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรง
ในท่าสบาย มีความ
ในท่าสบาย ค่อนข้าง
มั่นใจในตนเอง
มั่นใจตนเอง

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง เนื้อหา
ถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
วกวน น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูดไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก

แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรงใน
ท่าสบาย เอามือล้วงแคะ
แกะเกา หรือเอามือไขว้
หลังเป็นบางครั้ง
มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาใน
เวลาในการพูด ให้
สุภาพรักษาเวลาในการพูด
การพูด ให้เกียรติผู้ฟัง ให้เกียรติผู้ฟังเป็นบางส่วน
เกียรติผู้ฟัง
เป็นส่วนใหญ่

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือเอา
มือไขว้หลังตลอดเวลา
ไม่มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาไม่สภุ าพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๙๗
เกณฑ์การประเมินการพูด
ประเด็น
การประเมิน
๑.บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒.เนื้อหาสาระ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
น่าสนใจ เนื้อหาตรง
ประเด็นชวนติดตาม
๓.การนาความรู้ พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
ข้อคิดไปใช้ได้จริง และการนาไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔.มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้เกียรติ
ผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
เนื้อหาตรงประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก

พูดนาเสนอได้ เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น

พูดนาเสนอได้เนื้อหา
น้อย

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
และการนาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น พูดถึงความรู้
และการนาไปใช้ได้จริงมี ข้อคิดเห็น และ
ข้อบกพร่องบ้าง
การนาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน
มีความมั่นใจในการพูด ไม่มีความมั่นใจในการ
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา พูดใช้ถ้อยคาไม่สภุ าพ
สุภาพรักษาเวลาในการ ไม่รักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
พูด ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง
บางส่วน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๙๘
เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑.เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒.แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓.การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ใน
กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ชีวิตประจาวันได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน
ประเด็นการประเมิน

๑
เนื้อหาสาระ
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
เรียงลาดับเรื่องราว
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เป็นส่วนน้อย
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนถูกต้องและ
สรุปข้อคิดได้เป็น
ส่วนน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๙๙
เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ
เกณฑ์การประเมิน

๔

๑.รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนดทั้งหมด

๓

ระดับคะแนน

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง
๒.การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
๓.ความสะอาด
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มรี อย ผลงานสะอาด มีรอยลบ
ลบขีดฆ่า
ขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
๔.เวลา
เสร็จตามเวลาที่กาหนด เสร็จตามเวลาที่กาหนด
แต่ต้องคอยกระตุ้น
๕.มารยาท
มีสมาธิ และมีความตั้งใจ มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ในการเขียนอย่าง
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง เล่น ระหว่างทางาน
ทางาน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บกพร่องเป็นส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จหลังเวลาที่กาหนด
และต้องคอยกระตุ้น
มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

๑

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้องเป็น
จานวนมาก
ตัวอักษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือน

เกณฑ์การประเมิน
๑๕ – ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๗ – ๑๔ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๐
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑.ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒.ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งกันและกัน มีการ
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
ประกอบได้สอดคล้อง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้ค่อนข้าง
หรืออ้างอิงประกอบ
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓.ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้พอสมควร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประเด็นการประเมิน

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผลไม่
ชัดเจนและไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิดของ
เรื่องที่อ่านได้เป็น
ส่วนน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๑

เกณฑ์ประเมิน มารยาทในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง

๗. อ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่
ซึ่งจัดไว้โดยปฏิบัติตามกฎข้อตกลง

๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนา
หรือมีการประชุม

๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของ
บุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผอู้ ื่น
ต้องการความสงบ

ชื่อ-สกุล

๒. ในขณะที่มีผอู้ ่านหนังสือไม่ควร
ชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นทีร่ าคาญ
และไม่ควรแย่งอ่าน

ที่

๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

ประเด็นการประเมิน
๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
๒. ในขณะที่มผี ู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รบั อนุญาต
๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
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๑๐๒

แบบบันทึกคะแนนหน่วยที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
จานวน ๑๐ ชั่วโมง
แผนที่
๒

แผนที่
๓

แผนที่
๔

ใบงานที่ ๐๔ อ่าน คิด พิจารณา

ใบงานที่ ๐๕ เสริมปัญญา ด้วยนิทาน
พื้นบ้าน

ชื่อ – สกุล

ใบงานที่ ๐๒ ผันคล่อง เขียนสนุก

เลขที่

ใบงานที่ ๐๑ คัดสวย เขียนถูกด้วยมือเรา

แผนที่
๑

ใบงานที่ ๐๓ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

รวม
…………
คะแนน

หมายเหตุ ๑. ครูผู้สอนให้พิจารณากาหนดคะแนนแต่ละใบงานเองตามความเหมาะสม
๒. แต่ละใบงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
ลงชื่อ ……………………………………………………..ผู้ประเมิน
( ………………………………………………….. )
…………/………………/………
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๑๐๕

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและสานวนจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๔/๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่าง ๆ
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วัด ป.๔/๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ระบุข้อคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๔/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
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๑๐๖
ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องทานองเสนาะไพเราะอาขยาน

คานาม
คาสรรพนาม
การใช้พจนานุกรม
คาเป็น-คาตาย
ตัวการันต์
การอ่านทานองเสนาะ วรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
คาเป็น-คาตาย
คาเป็น-คาตาย
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- อธิบายความหมายของบทอาขยานจาก เรื่อง
พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
- คัดลายมือ
- อ่านบทร้อยกรองจากอาขยาน
- การท่องจาบทอาขยาน

๕. อาขยานขานไข
จานวน ๒ ชั่วโมง

- คานาม คาสรรพนาม

๑. คำไทยไพเราะ
จานวน ๒ ชั่วโมง

- บอกข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี
- อธิบายการนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริง

๔. ข้อคิดสอนใจ
จานวน ๒ ชัว่ โมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

- พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก

๓. อ่านร้อยกรองทำานองเสนาะ
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การใช้พจนานุกรม คาเป็นคาตาย
- คาที่มีตัวการันต์

๒. อ่านคำานำาไปใช้
จานวน ๒ ชั่วโมง

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐๗
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๑๐๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
จานวนเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้

๕

แผน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ บอกข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี อธิบายการนาไปใช้
ในชีวิตจริง ฝึกอ่านฝึกเขียนคาเป็นคาตาย คาที่มีตัวการันต์ ฝึกการใช้คานาม คาสรรพนาม การใช้
พจนานุกรม ท่องบทอาขยาน อธิบายความหมายของบทอาขยานและคัดลายมือ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๒
มฐ.ท ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑
มฐ.ท ๓.๑ ตัวชี้วัด มฐ.ท ๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓
มฐ.ท ๕.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๔
ลาดับการเสนอสาระการเรียนรู้ของหน่วย
บอกชนิดและหน้าที่คานาม คาสรรพนาม การใช้พจนานุกรม อธิบายลักษณะคาเป็นคาตายและ
คาที่มีตัวการันต์ อธิบายแผนผังกลอนแปด บอกวิธีการอ่านทานองเสนาะ อ่านทานองเสนาะและเห็นคุณค่า
ของการอ่านทานองเสนาะ
โครงสร้างของหน่วย
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๒ ทานองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

จานวนแผน
๕

ชื่อแผน
คาไทยไพเราะ
อ่านคานาไปใช้
อ่านร้อยกรองทานองเสนาะ
ข้อคิดสอนใจ
อาขยานขานไข

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒

**************************************
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๑๐๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

คาไทยไพเราะ

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
ชนิดและหน้าที่ของคานาม คาสรรพนาม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คานาม คาสรรพนาม
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อบอกชนิด หน้าที่และใช้คานาม คาสรรพนามได้ถูกต้องเหมาะสม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบความรู้
ใบงาน เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒) เพลงที่ใช้ในขั้นนา คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง

111
6102138L01C.indd 111

7/4/18 10:51 AM

6102138L01C.indd 112

การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องคาไทยไพเราะ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ทดสอบก่อนเรียน
- การค้นหาคานาม คาสรรพนาม จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
- การวิเคราะห์คานาม คาสรรพนาม

๗. นักเรียนร้องเพลงคานาม คาสรรพนาม แล้วสรุปความรู้เรื่องคานาม คาสรรพนาม เป็นแผนผังความคิด

๓. อ่านแถบประโยค สนทนาร่วมกันว่าประโยคที่อ่านเป็นอย่างไรบ้าง การใช้คา หรือภาษาที่เขียน สละสลวยดีหรือยัง ควรเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร
๔. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์คาในประโยค สรุปลักษณะคานาม และคาสรรพนาม
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๑ ค้นหาคานาม คาสรรพนาม จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
แล้วส่งตัวแทนนาเสนอ ครูให้คาแนะนาเพิ่มเติม
๖. นักเรียนทุกคนทาใบงานที่ ๐๒ วิเคราะห์คานาม คาสรรพนาม ตามระดับชั้น

๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. ร้องเพลงคานาม คาสรรพนาม และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

๑๑๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. คานาม
๒. คาสรรพนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกชนิดและหน้าที่ของคานามได้
๒. บอกชนิดและหน้าที่ของคาสรรพนามได้
ทักษะ
๑. วิเคราะห์ คานาม คาสรรพนามจากประโยค
ข้อความที่กาหนดได้
๒. สรุปลักษณะของคานาม คาสรรพนามได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. นักเรียนร้องเพลงคานาม คาสรรพนาม พร้อมกัน แล้วสนทนา
เกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
ขั้นสอน
๒. นักเรียนอ่านแถบประโยค ดังนี้ สุนัขกัดคนข้างบ้านสุนัขจึงถูกตี
(ใช้ มันแทนสุนัขคาที่สอง) คุณพ่อขับรถยนต์ไปทางานที่โรงงาน
คุณพ่อขับเร็วมาก (ใช้ท่านแทนคุณพ่อคาที่สอง) นักเรียนและครู
สนทนาร่วมกันว่าประโยคที่อ่านเป็นอย่างไรบ้าง การใช้คา หรือ
ภาษาที่เขียน สละสลวยดีหรือยัง ควรเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร (ให้
นักเรียนช่วยกันตอบให้ได้ว่า คาว่า มัน แทน สุนัข และ ท่านแทน
คุณพ่อ)
๓. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าคาใดในประโยคข้อ ๑ เป็นคานาม
บ้าง (สุนัข คน คุณพ่อ รถยนต์ โรงงาน) ทาไมคิดว่าเป็นคานาม
และมีอะไรที่เป็นคานามอีกบ้างให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของคานาม คาสรรพนาม
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๑ ค้นหาคานาม
คาสรรพนาม จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมือง
การเวกแล้วส่งตัวแทนนาเสนอ ครูอธิบายและให้คาแนะนาเพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องคาไทยไพเราะ
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงคานาม คาสรรพนาม
๒. ใบความรู้สาหรับครู เรื่องคานาม และ
คาสรรพนาม
๓. วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร
เข้าเมืองการเวก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๑ (กลุ่ม) ค้นหาคานาม
คาสรรพนาม จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ วิเคราะห์คานาม
คาสรรพนาม
การประเมิน
๑. ประเมินการร่วมกิจกรรม
๒. ประเมินผลงาน/ใบงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่องคาไทยไพเราะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
๖. นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๒ วิเคราะห์คานาม
คาสรรพนาม
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนร้องเพลงคานาม คาสรรพนาม
๘. สรุปความรู้เรื่องคานาม คาสรรพนาม เป็นแผนผังความคิด

6102138L01C.indd 114

วิธีการประเมิน
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๓. การตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๓. แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมตามใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการร่วมกิจกรรม
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๑ ,๐๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑๒
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๑๑๓


แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน

ท ๒/ผ.๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

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

คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ขีดเส้นใต้ ค้านาม ค้าสรรพนามในประโยคแล้วเขียนค้าลงในช่องว่าง
- แม่ค้าขายขนมในตลาด
ค้านาม ได้แก่..................................................ค้าสรรพนาม ได้แก่...................................................
- คุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด
ค้านาม ได้แก่.................................................ค้าสรรพนาม ได้แก่..................................................
๒. เรียงค้าต่อไปนี้ตามพจนานุกรม
เสื้อ
กบ
ยา
โบ
๑)……………………………
๒).……………………………
๓)……………………………
๔)………….…………………
๓. น้าค้าที่ก้าหนด จัดกลุ่มค้าเป็น ค้าตาย
เลอะเทอะ
เสียงดัง
กะทิ
นับเลข
เกาเหลา
ใจดี
นกกวัก
เขียนอ่าน
ปีใหม่
อึดอัด
ค้าเป็น
………………………………………………………………
………………………………………………………………

ค้าตาย
………………………………………………………………
………………………………………………………………

๔. ยกตัวอย่างค้าที่มีตัวการันต์ ๕ ค้า
๑…………………………… ๒.…………………………… ๓………………………
๔…………………………… ๕……………………………
๕. เขียนข้อคิดจากบทอาขยานที่ก้าหนดให้ต่อไปนี้
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

มันแสนสุดลึกล้้าเหลือก้าหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้้าใจคน

............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. ......................................
..................................................................................................................................................................
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๑๑๔


แนวคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน

ท ๒/ผ.๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

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

คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ขีดเส้นใต้ ค้านาม ค้าสรรพนามในประโยคแล้วเขียนค้าลงในช่องว่าง
- แม่ค้าขายขนมในตลาด
ค้านาม ได้แก่....แม่ค้า ขนม ตลาด....... ค้าสรรพนาม ได้แก่.........-.................................
- คุณแม่ ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด
ค้านาม ได้แก่.....คุณแม่ หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด... ค้าสรรพนาม ได้แก่.......ท่าน.................
๒. เรียงค้าต่อไปนี้ตามพจนานุกรม
เสื้อ
กบ
ยา
โบ
๑)………กบ………………
๒).…………โบ…………………
๓)………ยา………………
๔)…………เสื้อ…………………
๓. น้าค้าที่ก้าหนด จัดกลุ่มค้าเป็น ค้าตาย
เลอะเทอะ
เสียงดัง
กะทิ
นับเลข
เกาเหลา
ใจดี
นกกวัก
เขียนอ่าน
ปีใหม่
อึดอัด
คาเป็น
เสียงดัง เกาเหลา ใจดี เขียนอ่าน ปีใหม่

ค้าตาย
เลอะเทอะ กะทิ นับเลข นกกวัก อึดอัด

๔. ยกตัวอย่างค้าที่มีตัวการันต์ ๕ ค้า
๑. รื่นรมย์
๒. เหตุการณ์ ๓. สตางค์ ๔. มนุษย์
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๕. เขียนข้อคิดจากบทอาขยานที่ก้าหนดให้ต่อไปนี้
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

๕. ประดิษฐ์

มันแสนสุดลึกล้้าเหลือก้าหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้้าใจคน

ไม่ควรไว้ใจคน เพราะจิตใจของคนไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้ แม้เถาวัลย์ที่มีความเลี้ยวลด
ก็ยังไม่คดเท่ากับจิตใจของคน
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๑๑๕

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู
เพลงคานาม คาสรรพนาม

ทานองเพลงบ้านเรือนเคียงกัน

พวกเราจงมา
เราร่วมร้องเพลง
เรื่องของคานาม
ซึ่งเป็นคาที่
ชื่อคน ชื่อสัตว์
การ ความ นาหน้าไง
อีกพวกหนึ่งคือ
เหล่า พวก ฝูง นั่น
หากอยู่ข้างหลัง
ซึ่งคือคาที่
ส่วนอีกคานา
ซึ่งทาหน้าที่
เธอ คุณ ท่าน
โน่น นี่ นั่น ข้า

สนุกเฮฮาเพลินเพลง
กันให้ครื้นเครงยินดี
อย่ามัวชักช้ารอรี
เรียกชื่อกันไป
สิ่งของ สถานที่ไป
อาการนามนั่นเอง
นามรวมหมูค่ วรจา
อยู่ข้างหน้าอย่าเปลี่ยนที่
เปลี่ยนไปทันที
บอกลักษณะคานาม
สรรพนามนั้นหนาที่มี
แทนคานามที่อยู่ข้างหน้า
มัน บ้าง อะไร ใคร นา
คือสรรพนามควรจา
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๑๑๖

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู

ตัวอย่างแถบประโยค

สุนัขกัดคนข้างบ้าน สุนัขจึงถูกตี
คุณพ่อขับรถยนต์ไปทางานที่โรงงาน คุณพ่อขับเร็วมาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มาโรงเรียนแต่เช้าเพราะ
พวกเขารีบมาทากิจกรรม
วิชาเป็นคนขยัน เขาชอบทางานตอนกลางคืน

คานาม ได้แก่ สุนัข บ้าน คุณพ่อ โรงงาน
คาสรรพนาม ได้แก่ มัน ท่าน พวกเขา เขา
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๑๑๗

ใบความรู้สาหรับครู
คานาม
คาที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สภาพธรรมชาติ สถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เรียกว่า คานาม ดังนี้
๑. คานามสามัญ
อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
๑) พ่อ แม่ ลูกช่วยกันใส่บาตร
๒) หลายประเทศในโลกมีเศรษฐกิจดีขึ้น
๓) กล้วยเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์
๔) กล้วยตานีมีลาต้นตรง ใบยาวสีเขียวเข้ม
๕) คุณยายชอบรับประทานมะม่วงกับข้าวสวย
๖) มะม่วงเขียวเสวยมีรสชาติอร่อย
๗) นกกาลังบินกลับรัง
๘) น้องอยากเลี้ยงนกขุนทอง
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่างข้างต้น เป็นคานามทั่วไป เรียกว่า คานามสามัญ
๒. คานามวิสามัญ
อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
๑) นักท่องเที่ยวชอบไปชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒) กล้วยตานีมีถิ่นกาเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
๓) วันอาทิตย์หน้าเราจะปลูกกล้วยในสวน
๔) ลูกสาวของหทัยชื่อหอม
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่างข้างต้นคือ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม อินเดีย อาทิตย์ หทัย
หอม เป็นคาที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เรียกว่าคานามวิสามัญ
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๑๑๘

๓. คานามบอกลักษณะ (ลักษณนาม)
อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
๑) ท้ายสวนกล้วยมีบ้าน ๕ หลัง
๒) ผู้หญิง ๒ คนนั้นหน้าตาคล้ายกันราวกับฝาแฝด
๓) นกฝูงใหญ่บินจิกเมล็ดข้าวในนา
๔) กรรมการคณะนี้กาลังประชุมพิจารณาผลการสอบของนักเรียน
คาที่พิมพ์ตัวหนา คือ หลัง คน ฝูง คณะ เป็นคาลักษณนาม บอกลักษณะของคานาม
สามัญ คือ บ้าน ผู้หญิง นก กรรมการ
ตัวอย่างคาลักษณนามอื่นๆ เช่น คน เล่ม อัน ชิ้น สาย แท่ง กระบอก ซี่ กลุ่ม โขลง หมู่ กอง
ชุด พวก เหล่า ทะลาย ฯลฯ
๔. คานามบอกอาการ (อาการนาม)
อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
๑) การสลักกาบกล้วย เป็นงานฝีมือของคนไทย
๒) กล้วยหอมไม่มีความลับกับเพื่อนรัก
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่างข้างต้น เป็นคานามที่เกิดจากการแปลงคากริยาให้เป็นคานาม
มักมีคาว่า การ หรือ ความ นาหน้า เช่น การพูด การเขียน ความรัก ความเมตตา ฯลฯ เรียกว่า อาการนาม

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๑๙

ใบความรูส้ าหรับครู
คาสรรพนาม
คาสรรพนาม
คาที่ใช้แทนคานาม เรียกว่า คาสรรพนาม ซึ่งในการพูดหรือเขียน เมื่อใช้คานามคาใดคาหนึ่ง
และจะกล่าวถึงคานั้นๆ ในโอกาสต่อไป มักนาคาสรรพนามมาใช้แทน
อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
๑) วันนี้คุณยายไม่สอนฉันเย็บกระทง เพราะท่านไม่สบาย
๒) คุณมีความเห็นเหมือนเขาหรือไม่
คาว่า ฉัน ท่าน คุณ เขา เป็นคาสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึง เรียกว่า
คาสรรพนามแทนบุคคล หรือคาบุรุษสรรพนาม มีคาอื่นๆ อีก เช่น
ดิฉัน ผม อาตมา ข้าพเจ้า ฯลฯ
แทนผู้พูด
พระองค์ โยม เธอ ท่าน แก ฯลฯ
แทนผู้ฟัง
เขา เธอ มัน ท่าน ใคร ฯลฯ แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง
๓) นั่นต้นอะไร
คาว่า นั่น เป็นคาสรรพนามที่บอกความหมายเฉพาะเจาะจง เรียกว่า คาสรรพนาม
ชี้เฉพาะ มีคาอื่นๆ อีกคือ นี่ โน่น นู่น นี้ นั้น โน้น นู้น
๔) เขาไม่เคยทาความเดือดร้อนให้ใครเลย
คาว่า ใคร เป็นสรรพนามที่มีความหมายทั่วๆ ไป ไม่เจาะจง เรียกว่า คาสรรพนาม
ไม่ชี้เฉพาะ มีคาอื่นๆ อีก เช่น อะไร ไหน ผู้หนึ่งผู้ใด
๕) ใครเอาต้นกล้วยมาโยนทิ้ง
คาว่า ใคร เป็นคาสรรพนามที่ใช้เป็นคาถามที่ต้องการคาตอบ เรียกว่า คาสรรพนามใช้ถาม
มีคาอื่นๆ อีก เช่น อะไร ไหน
๖) คนไทยสมัยก่อนต่างก็รู้จักใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย
คาว่า ต่าง เป็นคาสรรพนามใช้เพื่อแยกคานามออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า คาสรรพนาม
แยกฝ่าย มีคาอื่นๆ อีกคือ บ้าง กัน

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๒๐


ท ๒/ผ.๑-๐๑

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๑ คานาม คาสรรพนาม
กลุ่ม…………………………………...…………………………………………..…... ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................
คาชี้แจง ค้นหาคานามและคาสรรพนามจากวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์

คานาม

คานาม
แม่
นางเทวี

ชนิดของคานาม
คานามสามัญ
คานามวิสามัญ

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

คาสรรพนาม

คาสรรพนาม
มัน

ชนิดของคาสรรพนาม
บุรุษสรรพนาม

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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๑๒๑


ท ๒/ผ.๑-๐๒

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๒ คานาม คาสรรพนาม
ชื่อ…………………………………………นามสกุล…..………………………..………….. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง วิเคราะห์ประโยคเพื่อหาคานาม คาสรรพนาม แล้วเขียนลงในตาราง
๑. งูตัวใหญ่มันเลื้อยอยู่บนต้นไม้
๒. โขลงช้างอยู่ในป่าพวกมันกาลังตกมัน
๓. ใครๆก็ไม่รักคนไม่ดี
๔. แม่ค้าขายขนมในตลาด
๕. นี่คือหมวกของคุณพ่อ
๖. เธอจะไปไหน
๗. คุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด
๘. ขอให้พวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย
๙. คุณครูถือหนังสือ ๑ เล่ม
๑๐. สุนีย์เป็นเพื่อนของฉัน

คา
คานาม
๑. งู ต้นไม้
๒. โขลงช้าง ป่า
๓. คน
๔. แม่ค้า ขนม
๕. หมวก คุณพ่อ
๖. –
๗. คุณแม่ หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด
๘. ความสะอาด
๙. คุณครู หนังสือ เล่ม
๑๐. สุนีย์ เพื่อน

คาสรรพนาม
๑. มัน
๒. พวกมัน
๓. ใคร ๆ
๔. –
๕. นี่
๖. เธอ
๗. ท่าน
๘. พวกเรา
๙. –
๑๐. ฉัน

123
6102138L01C.indd 123

7/4/18 10:52 AM

๑๒๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

อ่านคานาไปใช้

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
อ่านออกเสียง บอกความหมายคาเป็น คาตาย ตัวการันต์ และฝึกใช้พจนานุกรม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาเป็น คาตาย ตัวการันต์และการใช้พจนานุกรม
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อใช้คาในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ บัตรคา
ปริศนาคาทาย ใบความรู้ ใบงาน เครื่องมือวัดและประเมินผลให้เท่ากับจานวนนักเรียน
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องอ่านคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

- การเรียงคาตามพจนานุกรม

๗. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พจนานุกรม

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. นักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องคานาม คาสรรพนาม และเนื้อหาในบทเรียนเดิม
๒. ครูนาบัตรคาศัพท์ต่อไปนี้ให้นักเรียนดู ได้แก่ มนุษย์ เถาวัลย์ ศักดิ์ศรี แล้วสนทนาซักถามว่าอ่านอย่างไร มีความหมายอย่างไร ถ้านักเรียนต้องการ
ทราบความหมายที่ถูกต้อง หรืออ่านคาได้ถูกต้องนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก พจนานุกรม
๓. ครูนาพจนานุกรมมาให้นักเรียนดู อธิบายและสาธิตวิธีการใช้พจนานุกรม
๔. ครูกาหนดคาศัพท์ เช่น โยคี กรรมฐาน วิบัติ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนแข่งขันกันเปิดพจนานุกรม ใครพบก่อนให้ออกมาอ่านความหมายหน้าชั้นเรียน
บอกเพื่อนว่าอยู่หน้าไหน แล้วให้เพื่อนเปิดตาม
๕. นักเรียนจับคู่ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๓ การเรียงคาตามพจนานุกรม
๖. นักเรียนค้นหาคาศัพท์ที่สนใจและหาความหมายจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

๑๒๓
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ขั้นสรุป
- การค้นหาคาเป็นคาตายจาก วรรณคดี
- ตัวการันต์

๖. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องคาเป็น คาตาย และตัวการันต์

ขั้นสอน

การวัดและประเมินผล

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน จากนั้นครูแจกบัตรคากลุ่มละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๒ ใบ ให้นักเรียนจัดกลุ่มบัตรคานั้นๆ
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละชั้นออกมาบอกเหตุผลในการจัดกลุ่มคาเหล่านั้น
๔. ครูเฉลยคาตอบว่าการจัดกลุ่มคาในครั้งนี้จัดได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ คาเป็น คาตาย และตัวการันต์ จากนั้นครูอธิบายลักษณะของคาแต่ละชนิด
๕. นักเรียนจับคู่ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๔ ค้นหาคาเป็น คาตายจากวรรณคดี และใบงานที่ ๐๕ ตัวการันต์

ขั้นนา

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. นักเรียนทายปริศนาคาทาย จากนั้นครูนาคาตอบของปริศนาคาทายมาเขียนบนกระดานดา แล้วสนทนาเกี่ยวกับคาตอบ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)

๑๒๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การใช้พจนานุกรม
๒. คาเป็น คาตาย
๓. ตัวการันต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกและอธิบายการใช้พจนานุกรมได้
๒. อธิบายลักษณะคาเป็น คาตายได้
๓. อธิบายคาที่มตี ัวการันต์ได้
ทักษะ
๑ .ใช้พจนานุกรมได้
๒. อ่านออกเสียงและจาแนกคาเป็น คาตาย และคาที่มี
ตัวการันต์ได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

เรื่องอ่านคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องคานาม คาสรรพนาม และเนื้อหาใน
บทเรียนเดิม(พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก)
๒. ครูนาบัตรคาศัพท์ต่อไปนี้ให้นักเรียนดู ได้แก่ มนุษย์ เถาวัลย์
ศักดิ์ศรี แล้วสนทนาซักถามว่าอ่านอย่างไร มีความหมายอย่างไร
ถ้านักเรียนอยากรู้ความหมายที่ถูกต้อง หรืออ่านคาได้ถูกต้องนักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากพจนานุกรม
ขั้นสอน
๓. ครูนาพจนานุกรมมาให้นักเรียนดู อธิบายและสาธิตวิธีการใช้
พจนานุกรม
๔. ครูกาหนดคาศัพท์ เช่น โยคี กรรมฐาน วิบัติ ฯลฯ แล้วให้นักเรียน
แข่งขันกันเปิดพจนานุกรม ใครพบก่อนให้ออกมาอ่านความหมาย
หน้าชั้นเรียน บอกเพื่อนว่าอยู่หน้าไหน เพื่อนเปิดตาม
๕. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๓ เรียงคาตามพจนานุกรม
๖. นักเรียนค้นหาคาศัพท์ที่สนใจและหาความหมายจากวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พจนานุกรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องการใช้พจนานุกรม
๒. ใบความรู้เรื่องคาเป็น คาตาย
๓. วรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมือง
การเวก
๔. ปริศนาคาทาย
๕. พจนานุกรม
๖. บัตรคาคาเป็น คาตาย และตัวการันต์
๗. ใบความรู้คาที่มีตัวการันต์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ เรียงคาตามพจนานุกรม
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาเป็นคาตาย
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ ตัวการันต์
การประเมิน
- การประเมินผลงาน/ใบงาน
วิธีการประเมิน
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

๑๒๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรื่องอ่านคานาไปใช้
เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นนา
- กิจกรรมใบงานที่ ๐๓,๐๔,๐๕ ผ่านเกณฑ์
๑. นักเรียนทายปริศนาคาทาย
การประเมินร้อยละ ๗๐
๒. ครูนาคาตอบของปริศนาคาทายมาเขียนบนกระดานดา แล้วสนทนา
เกีย่ วกับคาตอบ โดยให้สังเกตสระและตัวสะกดที่ใช้ เช่น
- เห็บ มี บ เป็นตัวสะกด (คาตาย)
- ผีเสื้อ เป็นคาในมาตรา ก กา เสียงยาว (คาเป็น)
ขั้นสอน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน
๔. ครูแจกบัตรคากลุ่มละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๒ ใบ ให้นักเรียนจัดกลุ่ม
บัตรคานั้นๆ ตามความเข้าใจของนักเรียน โดยครูกาหนดให้เป็น คาเป็น
คาตาย ตัวการันต์
๕. ครูให้นักเรียนออกมาบอกเหตุผลในการจัดกลุ่มคาเหล่านั้น
๖. ครูเฉลยคาตอบ (การจัดกลุ่มคาในครั้งนี้จัดได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ คาเป็น
คาตาย และคาที่มีตัวการันต์) จากนั้นครูอธิบายลักษณะของคาแต่ละ
ชนิดเพิม่ เติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
๗. นักเรียนจับคู่กันปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๔ ค้นหาคาเป็นและ
คาตายจากวรรณคดี และใบงานที่ ๐๕ ตัวการันต์
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องคาเป็น คาตาย และ
ตัวการันต์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)

๑๒๖
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๑๒๗

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู

สื่อปริศนาคาทาย
๑. อะไรเอ่ย ตัวเกาะอยู่กับหมา แต่ลูกลอยมากับฝน (เห็บ , ลูกเห็บ)
๒. อะไรเอ่ย ตัวเล็กกระจิดริด อวดฤทธิ์มีแสงแข่งกับพระจันทร์ (หิ่งห้อย)
๓. อะไรเอ่ย ชื่อแรกดูน่ากลัว ชื่อหลังสวมอยู่ในตัวผู้คน (ผีเสื้อ)
๔. อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง (เต่า)
๕. อะไรเอ่ย ตัวนั้นคล้ายเสือ ชอบกินเนื้อปลา เคล้าแข้งเคล้าขา น่าเอ็นดู (แมว)
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๑๒๘

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู

บัตรคา
ขั้นนา (ชั่วโมงที่ ๑)

มนุษย์

เถาวัลย์

ศักดิ์ศรี
สื่อบัตรคา

ขั้นสอน (ชั่วโมงที่ ๒)
คาเป็น

น้าไหล

นารี

โศกา

ขวาง

กะปิ

ลดละ

ลูกนก

รถยนต์

กาญจน์

อารมณ์

คาตาย

บทบาท
ตัวการันต์

วันจันทร์
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๑๒๙
ใบความรู้สาหรับครู
การใช้พจนานุกรม
พจนานุกรม เป็นหนังสือที่รวบรวมคาศัพท์ที่บอกความหมายและที่มาของคาที่ใช้ภาษาไทยเกือบทุกคา
ทั้งคาที่เป็นไทยแท้ คาที่ยืมมาใช้จากต่างประเทศ คาที่เกิดขึ้นใหม่ ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีปัจจุบัน
พจนานุกรมจึงเป็นแหล่งความรูท้ ี่สาคัญ ควรให้ความสนใจ เพื่อจะได้นาไปใช้และค้นคว้า
พจนานุกรมบางฉบับเรียก ปทานุกรม มีหลายประเภท พจนานุกรมที่ยึดถือเป็นหลักของประเทศไทย
ในปัจจุบนั คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ นักเรียนอาจใช้พจนานุกรมหรือปทานุกรมฉบับ
นักเรียนก็ได้
การเรียงลาดับพยัญชนะและสระตามพจนานุกรม
๑. ตัวพยัญชนะลาดับไว้ตามตัวอักษร คือ ก ข ค ฯลฯ จนถึง อ ฮ ไม่ได้ลาดับตามเสียง เช่น จะค้นคา ทราบ
ต้องไปหาในหมวด ท จะค้นคา เหมาต้องไปหาในหมวด ห ส่วน ฤ ลาดับไว้หลังตัว ร และ ฦ ลาดับไว้หลัง
ตัว ล
๒. สระไม่ได้ลาดับตามเสียง แต่ลาดับไว้ตามรูป ดังนี้ ะ- ั (กัน) - ัะ (ผัวะ) - ำา ิ - ี - ึ - ื - ุ -ู เ-เ-ะ (เกะ)
เ-า (เขา) เ-าะ (เจาะ) เ- ิ (เกิน) เ- ี (เสีย) เ- ีะ (เดียะ) เ - เสือ) เ - ะ (เกือะ) แ-แ-ะ โ- โ-ะ (โป๊ะ )ใ- ไ- สาหรับตัว
ย ว อ นับลาดับอยู่ในพยัญชนะเสมอ
ตัวอย่างกิจกรรมค้นหาคา
ลองค้นหาคาต่อไปนี้ ขจร เสด็จ
ขจร
ขั้นที่ ๑ เปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะ ข (ดูเลขหน้าจากสารบัญ) พยัญชนะจะเรียงจาก ก – ฮ
ขั้นที่ ๒ เมื่อได้คาที่มี ข นาหน้า ดูคาเพื่อหาพยัญชนะตัวที่ ๒ คือ จ ให้ได้ ขจ พยัญชนะตัวที่ ๒ จะเรียงจาก ก – ฮ
ขั้นที่ ๓ ดูคาต่อไปให้ได้พยัญชนะตัวที่ ๓ คือ ร ซึ่งเรียงลาดับเช่นเดียวกับขั้นที่ ๒ จนพบคาว่า ขจร
ขั้นที่ ๔ ศึกษา คาเขียน คาอ่าน ชนิดของคา ที่มาของคา ความหมาย หรือ วิธีใช้ตามต้องการ
ขจร อ่านว่า ขะ – จอน เป็นคากริยา หมายถึง ฟุ้งไป
เสด็จ
ขั้นที่ ๑ เปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะ ส (ดูเลขหน้าจากสารบัญ) พยัญชนะจะเรียงจาก ก – ฮ
ขั้นที่ ๒ เมื่อได้พยัญชนะหมวด ส แล้ว ให้หาคาที่มี ส ขึ้นต้นด้วยสระ เอ ซึ่งจะอยู่หลังสระ อู และหน้า สระเอะ
(ดูการเรียงรูปสระในคาชี้แจงของพจนานุกรม) จะได้คาที่ขึ้นต้นด้วย เส
ขั้นที่ ๓ ให้ไล่คาที่มีตัวพยัญชนะต่อไป ด ซึ่งการเรียงก็เหมือนขั้นที่ ๑ คือ จาก ก – ฮ จะได้คาที่ขึ้นต้นด้วย
เสด
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๑๓๐

ขั้นที่ ๔ ไล่คาที่มีพยัญชนะต่อไป คือ จ (เรียงจาก ก – ฮ เช่นเดียวกัน) จนพบคาว่าเสด็จ ซึง่ อธิบายว่าเสด็จ
[ สะ-เด็ด ] น. คาเรียกเจ้านายชัน้ พระองค์เจ้าที่เป็นลูกเธอและหลานเธอซึ่งพระอัยกาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน.
(ราชา) ก. ไป เช่น เสด็จประพาส, อยู่ เช่น เสด็จประทับ. เสด็จในกรม (ปาก) น. คาเรียกเจ้านายที่ทรงกรม.
เสด็จพระราชดาเนิน ก. ไป (ใช้แก่พระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินนี าถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จ
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระบรมราชกุมารี) เช่น
เสด็จพระราชดาเนินโดยทางลาดพระบาท เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
หมายเหตุ ในวงเล็บ [ ] แสดงคาอ่าน น. คือคานาม ก. คือคากริยา (ราชา) คือคาราชาศัพท์

หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้สาหรับครู
คาเป็น คาตาย

คาเป็นและคาตายมีลักษณะดังนี้

คาเป็น
 คาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกด เช่น
ปูนา ตาดี สีซอ
 คาที่มีตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว เช่น
เสียงดัง เวียนเทียน โครมคราม บ่ายคล้อย
 คาที่ประสมด้วยสระอา ไอ ใอ เอา เพราะมี
เสียงตัวสะกดแม่ กม เกย เกอว อยู่ในคา
เช่น ใจดา น้าไหล เกาเหลา

คาตาย
 คาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกด เช่น
กะทิ เฉอะแฉะ
 คาที่มีตัวสะกดแม่ กก กด กบ เช่น นกเงือก
อึดอัด ซุบซิบ ผักกาด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๓๒

ใบความรู้สาหรับครู
ตัวการันต์
คาที่มีไม้ทัณฑฆาตกากับ
เจดีย์
พระองค์
รถยนต์
อนงค์
เอกลักษณ์

เดียดฉันท์
พิทักษ์
เล่ห์กล
ประชาราษฎร์
พระลักษมณ์

ประจักษ์
พระอาทิตย์
วันเสาร์
ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์

ประดิษฐ์
มัคคุเทศก์
สวดมนต์
พระจันทร์
ไม้จันทน์

เครื่องหมาย เรียกว่า ไม้ทัณฑฆาต ใช้วางบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง
(ตัวการันต์) ตัวอย่างข้างต้น วางบนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายพยางค์ และบางคามีพยัญชนะที่ไม่ใช่
ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาตด้วย ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเช่นกัน
ชอล์ก
สาส์น
ใบเฟิร์น
คอนเสิร์ต
ฟิล์ม
กอล์ฟ
เสิร์ฟ
แบบฟอร์ม
ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกากับ แม้พยัญชนะตัวนั้นไม่ได้อยู่ท้าย
คา เช่น ศักดิ์ศรี
ไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกากับ แม้พยัญชนะตัวนั้นจะ
มีสระประสมอยู่เช่น ชลาสินธุ์ เผ่าพันธุ์ อิทธิฤทธิ์
การอ่านเปรียบเทียบคาที่มีไม้ทัณฑฆาตกากับ และคาที่ไม่มีไม้ทัณฑฆาตกากับ
จันทร์ อ่านว่า จัน /
จันทร อ่านว่า จัน - ทอน
ราษฎร์ ” ราด /
ราษฎร ” ราด - สะ - ดอน
พันธุ์
” พัน /
พันธุกรรม ” พัน - ทุ - กา
สรุป ตัวการันต์คือพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( )อยู่ข้างบน เช่น
เจดีย์
ตัวการันต์คือ ย์
วันเสาร์
ตัวการันต์คือ ร์
พระจันทร์ ตัวการันต์คือ ทร์
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๓๓


ท ๒/ผ.๒-๐๓

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๓ การใช้พจนานุกรม
กลุ่ม……………………………………………………….................................... ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กิจกรรมที่ ๑ เรียงลาดับคาที่กาหนดตามพจนานุกรมและหาความหมาย
ยา
หนู

ความหมาย

แก้ว
เสื้อ

๑.กบ
ความหมาย

d[dJ;pg9

uJp;

ชื่อสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบกหลายชนิด

ความหมาย

วัว
โบ

๔.ถั่ว

๒.ก๋วยเตี๋ยว

ชื่อพรรณไม้หลาย
ชนิด ใช้ฝักหรือเมล็ด
เป็นอาหาร

๕.โบ

ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมชนิดหนึ่ง

๖.มือ

ความหมาย

๙.เสื้อ

เครื่องสวมกาย
ท่อนบนทาด้วยผ้า

๗.ยา

สิ่งที่ใช้แก้หรือ
ป้องกันโรค

อวัยวะส่วนหนึ่งของ
ร่างกายอยู่ตอ่ จาก
ปลายแขนประกอบ
ด้วยฝ่ามือและนิ้วมือ

เชือกหรือริบบิ้นทาเป็น
๒ ห่วงคล้ายหูกระต่าย
แล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อน
กระทบ

ความหมาย

๓.แก้ว

หินแข็งใส แลลอด
ไปข้างในได้

ความหมาย

๘.วัว

มือ
กบ

ความหมาย

ชื่อของกินชนิดหนึ่ง
ทาด้วยแป้งข้าวเจ้า
เป็นเส้นๆ

ความหมาย

ความหมาย

ถั่ว
ก๋วยเตี๋ยว

ความหมาย

๑๐.หนู

ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม หัวอาจยาว กลม
หรือสั้น มีฟันแทะ

กิจกรรมที่ ๒ เลือกคาในกิจกรรมที่ ๑ มาแต่งประโยคให้ถูกต้องตามความหมาย ๕ คา
๑. คา …กบ…….ประโยค……กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า………………………………….
๒. คา …แก้ว……ประโยค……นิดซื้อน้าส้ม ๒ แก้ว………………………………………….
๓. คา …ถั่ว….….ประโยค……ตาปลูกถัว่ ........………………………………………………….
๔. คา …ยา.......ประโยค……แม่กินยา....................................................................
๕. คา …เสื้อ…….ประโยค……น้องใส่เสื้อสีฟ้า…………………………………………….…….
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๑๓๔


ท ๒/ผ.๒-๐๔

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๔ คาเป็น คาตาย
คาชี้แจง เขียนคาเป็นและคาตายจากวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก อย่างน้อย ๑๐ คา

คาเป็น

กล่าว น้อย รอง ไกล อยู่ วน วัง หลัง แก้ว กาล ฯลฯ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คาตาย

เงือก สวาท บาท เกาะ สิบ เจ็บ คลอด ทอด จะ ฯลฯ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ.......................................................นามสกุล........................................................ชั้ น...........เลขที่......
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๑๓๕


ท ๒/ผ.๒-๐๕

แนวคำตอบใบงำนที่ ๐๕ ตัวกำรันต์
ชื่อ……………………………………………………….................................... ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตอนที่ ๑ เขียนคาอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
คาเขียน
๑.แก่นจันทน์

คาอ่าน
แก่น - จัน

๒.ชลาสินธุ์

ชะ – ลา – สิน

๓.อุตส่าห์

อุด – ส่า

๔.เล่ห์กล

เล่ – กน

๕.วายชนม์

วาย – ชน

ตอนที่ ๒ เขียนคาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
คาอ่าน

คาเขียน

๑.ยัก

ยักษ์

๒.อา – จาน

อาจารย์

๓.กะ – สัด

กษัตริย์

๔.บิ – ตุ - รง

บิตุรงค์

๕.สาย – สิน

สายสิญจน์
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๑๓๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

อ่านร้อยกรองทานองเสนาะ

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
แผนผังกลอนแปด (กลอนสุภาพ) แผนผังฉันทลักษณ์ วิธีการอ่านทานองเสนาะ อ่านทานองเสนาะ
และเห็นคุณค่าของการอ่านทานองเสนาะ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
กลอนแปดและวิธีการอ่านทานองเสนาะ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ตระหนักถึงความงามและคุณค่าของการอ่านทานองเสนาะจาก
วรรณคดีไทย
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบความรู้
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้เท่ากับจานวนนักเรียน ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง อ่านร้อยกรองทานองเสนาะ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

- ความรู้บทร้อยกรอง/กลอนสุภาพ (กลอนแปด)
- การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านบทร้อยกรองจากใบความรู้แผนผังคาประพันธ์ แล้วร่วมกันสรุปหลักการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกัน

๓. ครูให้นักเรียนดูแผนผังบทร้อยกรอง ประเภทกลอนแปด จากนั้นครูอธิบายและสาธิตการอ่านบทร้อยกรอง
๔. นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองจนคล่อง
๕. อ่านทานองเสนาะวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๖. นักเรียนจับคู่ผลัดกันอ่านบทร้อยกรองให้เพื่อนฟัง

๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองของสุนทรภู่ อ่านแบบแบ่งวรรคธรรมดาและอ่านทานองเสนาะอย่างละ ๑ รอบ พร้อมกัน
๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยกรอง และคุณค่าที่ได้รับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๑๓๗
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ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านทานองเสนาะ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. เห็นคุณค่าการอ่านทานองเสนาะ
๒. บอกวิธีการอ่านทานองเสนาะจากวรรณคดีที่อ่าน
- วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมือง
การเวก
๓. อธิบายแผนผังกลอนแปดได้
ทักษะ
อ่านทานองเสนาะได้ถูกต้อง
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองของสุนทรภู่ อ่านแบบแบ่งวรรคธรรมดา - หนังสือวรรณคดีลานา ป.๔ หน้า ๕ - ๒๑
สื่อกิจกรรมรวมชั้น
และอ่านทานองเสนาะอย่างละ ๑ รอบ พร้อมกัน
๑. ใบความรู้เรื่องหลักการอ่านบทร้อยกรอง
๒. ใบความรู้เรื่องแผนผังกลอนแปด
เเล้วสอนว่า/อย่าไว้/ใจมนุษย์ มันเเสนสุด/ลึกล้า/เหลือกาหนด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ถึงเถาวัลย์/พันเกี่ยว/ที่เลี้ยวลด// ก็ไม่คด/เหมือนหนึ่งใน/น้าใจคน//
การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ
การประเมิน
๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยกรอง
คุณค่าที่ได้รับ ได้แก่ เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิด การอ่านบทร้อยกรอง
วิธีการประเมิน
ความซาบซึง้ และมีเจตคติทดี่ ีตอ่ ภาษาไทย
ประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ขั้นสอน
เครื่องมือ
๓. ครูให้นักเรียนดูแผนผังบทร้อยกรอง ประเภทกลอนแปด
แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
๔. ครูอธิบายและสาธิตการอ่านบทร้อยกรองในแต่ละวรรคเช่น
เกณฑ์การประเมิน
วรรคละ ๗ คา อ่าน ๒/๒/๓ OO/OO/OOO
ใช้เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
วรรคละ ๘ คา อ่าน ๓/๒/๓ OOO/OO/OOO
วรรคละ ๙ คา อ่าน ๓/๓/๓ OOO/OOO/OOO
๕. นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองจนคล่อง

เรื่อง อ่านร้อยกรองทานองเสนาะ
รายวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๑๓๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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๖. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร
เข้าเมืองการเวก
๗. นักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องให้มาฝึกอ่านกับเพื่อนนักเรียนและมาฝึกอ่าน
กับครูเป็นรายบุคคล
๘. นักเรียนจับคู่ผลัดกันอ่านบทร้อยกรองให้เพื่อนฟัง
๙. นักเรียนอ่านทานองเสนาะหน้าชัน้ เรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
ขั้นสรุป
๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านบทร้อยกรองจากใบความรู้แผนผัง
คาประพันธ์ แล้วร่วมกันสรุปหลักการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกัน

เรื่อง อ่านร้อยกรองทานองเสนาะ
รายวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

๑๓๙
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๑๔๐


ท ๒/ผ.๓

ใบความรูส้ าหรับนักเรียน
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

คาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
คาประพันธ์ประเภทร้อยกรองเป็นการนาคาคล้องจองมาร้อยเรียงตามลักษณะบังคับของคาประพันธ์
รูปแบบต่างๆ ซึ่งกาหนดจานวนคา วรรคและสัมผัสที่แตกต่างกัน ร้อยกรองมีหลายประเภท ได้แก่ กาพย์
กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย พบในวรรณคดีและวรรณกรรม เช่น กาพย์พระไชยสุริยา กลอนเสภา เรื่องขุนช้าง
ขุนแผน โคลงโลกนิติ สามัคคีเภทคาฉันท์ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
การอ่านคาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ต้องเข้าใจลักษณะของร้อยกรองแต่ละรูปแบบนั้น แบ่งจังหวะ
การอ่านให้ถูกต้อง ไพเราะ และมีลีลาอารมณ์ตามเรื่องที่อ่าน ทั้งการอ่านแบบธรรมดา และการอ่านแบบ
ทานองเสนาะ
วิธีการอ่านทานองเสนาะจากคาประพันธ์
กลอนสุภาพนิยมอ่านเสียงสูง ๒ วรรค และเสียงต่า ๒ วรรค
การเเบ่งจังหวะวรรคในการอ่านมีดังนี้
กลอนหก
วรรคละ ๖ คา อ่าน ๒/๒/๒ OO/OO/OO
กลอนแปด
วรรคละ ๗ คาอ่าน ๒/๒/๓ OO/OO/OOO
กลอนแปด
วรรคละ ๘ คา อ่าน ๓/๒/๓ OOO/OO/OOO
กลอนแปด
วรรคละ ๙ คา อ่าน ๓/๓/๓ OOO/OOO/OOO

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ
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ท ๒/ผ.๓

ใบความรูส้ าหรับนักเรียน
ประเภทของกลอน
ประเภทของกลอน
กลอนมีชื่อเรียกหลายชนิด มีชื่อเรียกต่างๆ กันถ้าเรียกชื่อตามจานวนคาในวรรคก็มี เช่น กลอน ๔
กลอน ๖ กลอน ๘ ถ้าเรียกชื่อตามที่ใช้ขับร้องก็มี เช่น กลอนบทละคร กลอนสักวา กลอนเสภา กลอน
ดอกสร้อย ฯลฯ
กลอนสุภาพนั้นเรียกกันทั่วไปว่า กลอนตลาด บางตาราว่ากลอนสุภาพคือเฉพาะกลอน ๘
ตัวอย่างกลอน ๖
ลิ่ว ลิ่ว ลอยล่องท่องฟ้า
นภาเปิดทางกว้างใส
ผ่านเมฆปุยขาวเป็นใย
ชื่นใจลมผ่านผิวกาย
มองไปเห็นทุ่งนากว้าง
ขวามือมีแสงพรรณราย

เวิ้งว้างกระไรใจหาย
คล้ายคล้ายร่างงามทรามวัย

ตัวอย่างกลอน ๘
เห็นดอกไม้ในสวนล้วนงามยิ่ง
สีสวยสดแซมสลับจับกลุ่มกัน

ราวกับสิ่งประดิษฐ์คิดเสกสรร
เป็นช่อชั้นห้อยระย้าช่างน่ามอง

ยื่นมือไปอยากจับก็กลัวแตก
ขอแตะนิดตั้งใจหมายประคอง

กลีบเจ้าหักก้านแยกคงหม่นหมอง
กลีบกลับนุ่มราวต้องดอกไม้จริง

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๔๒


ท ๒/ผ.๕-๐๖

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๖ การอ่านบทร้อยกรอง
คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมือง
การเวก”
พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก
บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
จงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิด
พอเสร็จคําสําแดงแจ้งคดี

สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา
ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต
มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน
บิดามารดารักมักเป็นผล
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี
รูปโยคีหายวับไปกับตา

ให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
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๑๔๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

ข้อคิดสอนใจ

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านวรรณคดี การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากวรรณคดี และสรุปข้อคิดและอธิบายการนา
ข้อคิดจากการอ่านไปใช้ในชีวิตจริง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
- การอ่านวรรณคดีไทย
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากวรรณคดีไทย
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่
ใบความรู้ ใบงาน เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ข้อคิดสอนใจ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

- การทาแผนภาพโครงเรื่องและการสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

๗. นักเรียนส่งตัวแทน ออกมาเล่าเรื่องย่อ
๘. ครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนสรุปข้อคิดและการนาข้อคิดที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

๒. ครูให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๓. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาวรรณคดีและสรุปข้อคิดจากการอ่าน และอธิบายการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๔. นักเรียนร่วมกันระดมสมองเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องว่ามีตัวละครใดบ้าง มีลักษณะนิสัยอย่างไร และเราควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใด
๕. นักเรียนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๖. นักเรียนจับคู่แล้วทาใบงานที่ ๐๗ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและการสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนหลักการอ่านทานองเสนาะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

๑๔๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้า
เมืองการเวก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
อธิบาย ตอบคาถามเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องได้
ทักษะ
๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร
เข้าเมืองการเวกได้
๒. อธิบายการนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
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ขั้นนา
๑. นักเรียนสนทนาทบทวนหลักการอ่านทานองเสนาะ
ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนอ่านวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร
เข้าเมืองการเวก
๓. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาวรรณคดีและสรุปข้อคิดจาก
การอ่าน และอธิบายการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๔. นักเรียนร่วมกันระดมสมองเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องว่ามีตัว
ละครใดบ้าง มีลักษณะนิสัยอย่างไร และเราควรเอาเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องใด
๕. นักเรียนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๖. นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐๗ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และการสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องย่อวรรณคดีที่อ่าน
(วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก)
และครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนสรุปข้อคิดและการ
นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

เรื่อง ข้อคิดสอนใจ
รายวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือวรรณคดีลานา ป.๔
๒. ใบความรู้สาหรับครูเรื่องการสรุปข้อคิดจากการอ่าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
การสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
การประเมิน
ประเมินผลงาน/ใบงาน
วิธีการประเมิน
ตรวจผลงาน
เครื่องมือ
- แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและการสรุป
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
เกณฑ์การประเมิน
- ใช้เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

๑๔๕
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๑๔๖


ท ๒/ผ.๔

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ลึกซึ้งและเข้าใจความคิด
ของผู้เขียนที่แฝงไว้ในเรื่อง เช่น คติธรรม คาสอน มุมมองต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านผู้อ่านต้องอ่านเรื่องอย่างพินิจพิจารณา ต้องเข้าใจความหมาย
ของคา ประโยค และสานวนภาษา วิเคราะห์เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง ประเมินเหตุการณ์ โดยใช้
การเขียนแผนภาพความคิดหรือแผนภาพโครงเรื่องมาลาดับความคิดได้

หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๔๗


ท ๒/ผ.๔

แผนภาพโครงเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์
ตัวละคร

พ่อ แม่ อิน เอื้อง ณภัทร เพื่อนๆ นักเรียน

สถานที่

ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ในห้องเรียน

เวลา

เทศกาลทอดกฐิน เปิดภาคเรียน

เหตุการณ์ที่ ๑ พ่อ แม่ อิน และเอื้องไปทอดกฐินที่จังหวัดอุบลราชธานีและไปเที่ยวที่ผาแต้ม
การกระทาของตัวละคร : ทุกคนไปถวายผ้ากฐินที่วัด แล้วพากันไปเที่ยวสถานที่สาคัญ
และชมธรรมชาติที่ผาแต้ม
ผลของการกระทา : ทุกคนตื่นตาตื่นใจ สนุกเพลิดเพลินกับการทาบุญและสถานที่ที่ได้ไป
พบเห็น
เหตุการณ์ที่ ๒ เปิดภาคเรียน อินเล่าเรื่องความมหัศจรรย์ของผาแต้มให้เพื่อนๆ ฟัง และณภัทร
ก็เล่าความมหัศจรรย์ของประเทศอียิปต์บ้าง
การกระทาของตัวละคร : อินและณภัทรเล่ารายละเอียดของผาแต้มและประเทศอียิปต์
ให้เพื่อนฟังอย่างน่าสนใจ มีการสนทนาซักถามเปรียบเทียบ
ซึ่งกันและกัน
ผลของการกระทา : ทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฟังและรู้สึกประทับใจ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองแห่ง
ผลสุดท้ายของเรื่อง ทุกคนประทับใจในความมหัศจรรย์ของสถานที่ทั้งสองแห่ง
แม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีความคล้ายคลึงกัน
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง การรู้จักสังเกต จดจา คิดเปรียบเทียบจากสิ่งที่พบเห็น จะทาให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
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๑๔๘


ท ๒/ผ.๔-๐๗

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปข้อคิด
คาชี้แจง เขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปข้อคิด
ชื่อเรื่อง

พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก

ตัวละคร

สุดสาคร ชีเปลือย พระ ษี

สถานที่

เมืองการเวก

พระอภัยมณีตามหาน้องชาย ฝากนางเงือกกับพระ ษี นางเงือก
คลอดลูกออกมาเป็นชาย ตั้งชื่อว่าสุดสาคร สุดสาครมีกาลังวังชา มีอาวุธคือ
ไม้เท้าซึ่งพระ ษีมอบให้ อยู่มาวันหนึ่งคิดถึงพ่อขออนุญาตพระ ษีตามหาพ่อ
โดยบวชก่อน และเมื่อถึงเมืองล่มก็ต่อสู้กับผีดิบ และพระ ษีมาช่วยไว้ได้ จึง
เดินทางต่อไป พบกับชีเปลือย ชีเปลือยอยากได้ม้านิลมังกรจึงหลอกว่าตนเองมี
คาถาอาคม ใช้อุบายให้สุดสาครไปที่หน้าผา แล้วผลักตกเหว ชีเปลือยเอาไม้เท้า
กับม้านิลมังกรไป สุดสาครสลบ เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดถึงพระ ษี พระ ษีก็มาช่วย
ขึ้นจากเหว แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจคน

เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น

ผลของเหตุการณ์
ข้อคิด

พระ ษีก็มาช่วยสุดสาครไว้แล้วสัง่ สอนว่าอย่าไว้ใจคนอื่น
การไว้ใจคนแปลกหน้า อาจนาอันตรายมาสูต่ นเองได้

ชื่อ.......................................................นามสกุล........................................................ชั้ น...........เลขที่......
ชื่อ.......................................................นามสกุล........................................................ชั้น...........เลขที่......
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๑๔๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

อาขยานขานไข

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
อาขยานบทหลัก อธิบายความหมายของบทอาขยานและคัดลายมือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
วิธีการอ่านบทร้อยรอง บทอาขยานบทหลัก การเขียนคาศัพท์และความหมาย การคัด
ลายมือ
๒.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน
เครือ่ งมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวน
นักเรียน
๒.๓ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพใน ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องอาขยานขานไข
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

ทดสอบหลังเรียน

- การท่องอาขยาน
- การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

๙. นักเรียนท่องอาขยานพร้อมกัน ครูมอบหมายให้นักเรียนท่องจาจนคล่องแคล่วแล้วมาท่องให้ครูฟังนอกเวลาเรียน
๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปหลักการท่องอาขยาน และการคัดลายมือ

๒. ครูสาธิตวิธีการอ่านบทร้อยกรองจากอาขยานบทหลักของชั้น ป.๔ พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๓. นักเรียนอ่านออกเสียงอาขยานบทหลักพร้อมกันเป็นแบบแบ่งวรรคธรรมดาและทานองเสนาะ เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๔. นักเรียนค้นหาความหมายของคาศัพท์ที่สนใจ
๕. นักเรียนอภิปรายความหมายของบทอาขยาน ข้อคิดที่ได้รับ และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๖. นักเรียนจับคู่ผลัดกันท่องบทอาขยานจนคล่องแคล่ว
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๘ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๘. นักเรียนนาผลงานจัดป้ายนิเทศ

๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนหลักการอ่านทานองเสนาะประเภทกลอนแปด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

๑๕๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
- การท่องอาขยานวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก
จุดประสงการเรียนรู้
ความรู้
- อธิบายความหมายอาขยานวรรณคดี เรื่อง
พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวกได้
ทักษะ
๑. ท่องอาขยานและการอธิบายความหมายอาขยาน
ได้
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
ที่กาหนดได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
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ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนหลักการอ่านทานองเสนาะ
ประเภทกลอนแปด
ขั้นสอน
๒. ครูสาธิตวิธีการอ่านบทร้อยกรองจากอาขยานบทหลักของ
ชั้น ป.๔ พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยแล้วปฏิบัติกิกรรม ดังนี้
๓.๑ อ่านออกเสียงอาขยานบทหลักพร้อมกันเป็นแบบแบ่งวรรค
อ่านธรรมดาและทานองเสนาะ
๓.๒ นักเรียนค้นหาความหมายของคาศัพท์ที่สนใจ
๓.๓ นักเรียนอภิปรายความหมายของบทอาขยาน ข้อคิดที่ได้รับ
และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. นักเรียนจับคู่ผลัดกันท่องบทอายานจนคล่องแคล่ว
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๘ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๖. นักเรียนนาผลงานจัดป้ายนิเทศ
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนท่องอาขยาน ครูมอบหมายให้นักเรียนท่องจาจน
คล่องแคล่วแล้วมาท่องให้ครูฟังนอกเวลาเรียน
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปหลักการท่องอาขยาน และ
การคัดลายมือ

เรื่อง อาขยานขานไข
รายวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. อาขยานบทหลัก
- พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
๒. ใบความรู้สาหรับครู เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง
๓. ใบความรู้สาหรับครู เรื่องการคัดลายมือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ท่องอาขยานบทหลัก
๒. ใบงานที่ ๐๘ การคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด
การประเมิน
๑. การท่องอาขยาน
๒. การคัดลายมือ
๓. การทดสอบหลังเรียน
วิธีการ
๑. ประเมินการท่องอาขยานเป็นทานองเสนาะ
๒. ตรวจผลงานการคัดลายมือ
๓. ทดสอบ
เครื่องมือ
๑ .แบบประเมินการท่องอาขยาน
๒. แบบประเมินการคัดลายมือ
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

๑๕๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทดสอบหลังเรียน

เรื่องอาขยานขานไข
รายวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
๒. ใช้เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ
๓. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ ๗๐

๑๕๒

154
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๑๕๓


ท ๒/ผ.๕

บทอาขยานหลัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก
บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
จงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิด
พอเสร็จคําสําแดงแจ้งคดี

สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา
ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต
มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน
บิดามารดารักมักเป็นผล
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี
รูปโยคีหายวับไปกับตา
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๑๕๔


ท ๒/ผ.๕

อ่านเพิ่มเติมความหมาย
ตอนที่ ๑ อ่านคําศัพท์และความหมาย
คาศัพท์

ความหมาย

รุ้ง

สายรุ้ง

บรรพต (บัน – พด)

ภูเขา

สถาน

ประการ

สําแดง

แสดง , ทําให้เห็นปรากฏ

แจ้งคดี

ในที่นี้หมายถึง กล่าวสั่งสอน

เจรจา (เจ – ระ – จา)

พูด , พูดจากัน

ประเสริฐ (ประ-เสิด)

วิเศษ , ดีเลิศ , ดีที่สุด

ศักดิ์ศรี (สัก – สี)

เกียรติศักดิ์

เถาวัลย์ (เถา – วัน)

พรรณไม้ที่เป็นเถา , พรรณไม้เลื้อย

ตอนที่ ๒ อ่านคําที่กําหนด
คําที่มีความหมายเดียวกัน

- พระโยคี

พระ ษี

พระเจ้าตา

คําที่มีสระเสียงเดียวกัน

- บัดเดี๋ยว

แล้วเหลียว

เลี้ยวลด

- บรรพต

กําหนด

เลี้ยวลด

คําควบกล้ําไม่แท้

- ประเสริฐ

ศักดิ์ศรี

เสร็จ

คําที่มี ห นํา

- หงั่ง

เหง่ง

เหลียว

- เหมือน

หนึ่ง

หลาน

ไม่คด
เหลือ
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ใบความรู้สาหรับครู
การคัดลายมือ

การเขียนและคัดลายมือ
การเขียนเพื่อสื่อสารความรู้ความคิดของตนให้ผู้อื่นได้รับทราบ จําเป็นต้องเขียนด้วยลายมือที่
อ่านง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด ทําให้ผู้อ่านสบายตา และเกิดความรู้สึกอยากอ่าน
ข้อความนั้นๆ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเป็นคนตั้งใจทํางาน มีมารยาทที่ดี การเขียนลักษณะดังกล่าว
สามารถฝึกได้หากผู้เขียนมีความตั้งใจ โดยฝึกคัดลายมือบ่อยๆ ทั้งคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัดและหวัดแกมบรรจง มีหลักทั่วไปดังนี้
๑) วางสมุดหรือกระดาษที่จะเขียนให้ตั้งตรง
๒) จับปากกาหรือดินสอให้ถูกต้อง
๓) มีสมาธิในการเขียน นั่งตัวตรง ก้มเพียงเล็กน้อย
๔) เขียนตัวอักษรให้ตรงและมีความสูงระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะคัดเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัด
และจัดช่องไฟให้พอดี สวยงาม ไม่ห่างหรือชิดเกินไป
๕) เขียนตัวอักษรได้ตามแบบอักษรไทย เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมาย
ต่างๆ ถูกต้อง ตรงตําแหน่ง
๖) เขียนสะกดคําถูกต้องตามอักขรวิธี

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ
ไปฝึกคัดลายมือ
กันเถอะ
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๑๕๖

การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
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๑๕๗


ท ๒/ผ.๕-๐๘

แนวคำตอบใบงำนที่ ๐๘ กำรคัดลำยมือ
คำชี้แจง คัดลายมือบทอาขยานเรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก” ตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด

ใช้เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ชื่อ .................................. นามสกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๑๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

แบบทดสอบหลังเรียน

ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน

ท ๒/ผ.๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

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

คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ขีดเส้นใต้ ค้านาม ค้าสรรพนามในประโยคแล้วเขียนค้าลงในช่องว่าง
- แม่ค้าขายขนมในตลาด
ค้านาม ได้แก่......................................................ค้าสรรพนาม ได้แก่..........................................
- คุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด
ค้านาม ได้แก่.................................................... ค้าสรรพนาม ได้แก่.........................................
๒. เรียงค้าต่อไปนี้ตามพจนานุกรม
เสื้อ
กบ
ยา
โบ
๑)……………………………
๒).……………………………
๓)……………………………
๔)………….…………………
๓. น้าค้าที่ก้าหนด จัดกลุ่มค้าเป็น ค้าตาย
เลอะเทอะ
เสียงดัง
กะทิ
นับเลข
เกาเหลา
ใจดี
นกกวัก
เขียนอ่าน
ปีใหม่
อึดอัด
ค้าเป็น
………………………………………………………………
………………………………………………………………

ค้าตาย
………………………………………………………………
………………………………………………………………

๔. ยกตัวอย่างค้าที่มีตัวการันต์ ๕ ค้า
๑………………………… ๒.………………………… ๓………………………
๔………………………… ๕……………………………
๕. เขียนข้อคิดจากบทอาขยานที่ก้าหนดให้ต่อไปนี้
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

มันแสนสุดลึกล้้าเหลือก้าหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้้าใจคน

............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
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๑๕๙


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

แนวคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน

ท ๒/ผ.๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

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

คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ขีดเส้นใต้ ค้านาม ค้าสรรพนามในประโยคแล้วเขียนค้าลงในช่องว่าง
- แม่ค้าขายขนมในตลาด
ค้านาม ได้แก่....แม่ค้า ขนม ตลาด....... ค้าสรรพนาม ได้แก่.........-................
- คุณแม่ ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด
ค้านาม ได้แก่.....คุณแม่ หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด...ค้าสรรพนาม ได้แก่......ท่าน.......
๒. เรียงค้าต่อไปนี้ตามพจนานุกรม
เสื้อ
กบ
ยา
โบ
๑)………กบ………………
๒).…………โบ…………………
๓)…………ยา…………………
๔)…………เสื้อ…………………
๓. น้าค้าที่ก้าหนด จัดกลุ่มค้าเป็น ค้าตาย
เลอะเทอะ
เสียงดัง
กะทิ
นับเลข
เกาเหลา
ใจดี
นกกวัก
เขียนอ่าน
ปีใหม่
อึดอัด
คาเป็น
เสียงดัง เกาเหลา ใจดี เขียนอ่าน ปีใหม่

ค้าตาย
เลอะเทอะ กะทิ นับเลข นกกวัก อึดอัด

๔. ยกตัวอย่างค้าที่มีตัวการันต์ ๕ ค้า
๑. รื่นรมย์
๒. เหตุการณ์ ๓. สตางค์ ๔. มนุษย์
๕. เขียนข้อคิดจากบทอาขยานที่ก้าหนดให้ต่อไปนี้
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

๕. ประดิษฐ์

มันแสนสุดลึกล้้าเหลือก้าหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้้าใจคน

ไม่ควรไว้ใจคน เพราะจิตใจของคนไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้ แม้เถาวัลย์ที่มีความเลี้ยวลด
ก็ยังไม่คดเท่ากับจิตใจของคน
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๑๖๒

เครื่องมือประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็น
การประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. อ่านถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
๓
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
เสียง ร ล ชัดเจน
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ
นั่งหรือยืนในท่าที่
ท่าทางในการอ่าน เหมาะสม ใช้สายตา
มองกวาดตัวหนังสือ
ไม่ชี้หรือส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
๔. น้าเสียง
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล
ในการอ่าน
น่าฟัง สอดคล้องกับ
บทที่อ่าน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
นั่งหรือยืนในท่าที่
เหมาะสม ใช้สายตา
มองกวาดตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคาประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งหรือยืนในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล น้าเสียงชัดเจนขาดความ
น่าฟัง สอดคล้องกับ
นุ่มนวลหรือสอดคล้องกับ
บทที่อ่านเป็นส่วนใหญ่ บทที่อ่าน

นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึงดี
๘– ๑๒ คะแนน หมายถึงพอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึงปรับปรุง
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๑๖๓
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ประเด็นการประเมิน
๑. ประเด็นหัวข้อ
ชัดเจน

๒. ความสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผล

๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า
การนาไปใช้ในชีวิต

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วนรูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควรรูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันมี เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งกันและกันมีการ
การยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
สนับสนุนซึ่งกันและ
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
ประกอบได้สอดคล้อง
กันมีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้ค่อนข้าง
หรืออ้างอิงประกอบ
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้พอสมควร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่างๆปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผลไม่
ชัดเจนและไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิดของ
เรื่องที่อ่านได้เป็น
ส่วนน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึงดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึงพอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึงปรับปรุง
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๑๖๔
เกณฑ์ประเมินการท่องบทอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน

๔
๑. ความถูกต้องของ ท่องบทร้อยกรองได้
การท่องบทร้อยกรอง ถูกต้องทุกคาไม่มีตดิ ขัด
และตกหล่น

ระดับคะแนน

๒. การออกเสียงคา

ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา

๓
ท่องบทร้อยกรองได้
ถูกต้องทุกคามีติดขัด
และตกหล่นเป็นส่วน
น้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
ครบถ้วน

เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

๔. น้าเสียง

ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบทประพันธ์
ได้เหมาะสมตามวัยของ
ผู้เรียน

ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทร้อยกรองได้
ถูกต้องเป็นบางส่วนไม่
มีติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
วรรคตอนไม่ถูกต้อง
หลายวรรคทาให้การ
ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
ใช้ระดับเสียงที่
สอดแทรกอารมณ์ได้
เหมาะสมบ้างเป็น
บางส่วน

๑
ท่องบทร้อยกรองติดขัด
เป็นส่วนใหญ่และท่อง
ได้ไม่จบตอน
ออกเสียงคาไม่ถูกต้อง
และไม่ชัดเจน
ท่องไม่เป็นจังหวะเว้น
วรรคตอนผิดมาก
ท่องตะกุกตะกักจาบท
ไม่ได้
ระดับเสียงราบเรียบ
ไม่มีน้าเสียงที่แสดง
อารมณ์ใดๆ

เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ
เกณฑ์การประเมิน

๔

๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบที่กาหนดทั้งหมด

๓

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
๓. ความสะอาด
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามผลงาน เรียบร้อยสวยงามผลงาน
สะอาดไม่มรี อยลบขีดฆ่า สะอาดมีรอยลบขีดฆ่า
๑-๒ แห่ง
๔. เวลา
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บกพร่องเป็นส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอผลงาน
ไม่สะอาดมีรอยลบขีดฆ่า
๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

๕. มารยาท
ในการเขียน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูดคุยเล่นระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

มีสมาธิและมีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอไม่พูดคุยเล่น
ระหว่างทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอไม่พูดคุยเล่น
ระหว่างทางาน

๑

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้องเป็น
จานวนมาก
ตัวอักษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
ไม่มีความตั้งใจเขียน
พูดคุยเล่นระหว่าง
ทางาน
ตลอดเวลาต้องคอย
ตักเตือน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี

๘– ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้ ๑-๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

๑๔ – ๑๘ คะแนน หมายถึง ดี

๙– ๑๓ คะแนน หมายถึง พอใช้ ๑-๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๖๕

แบบบันทึกคะแนนหน่วยที่ ๒ ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และสรุปข้อคิด
ใบงานที่ ๐๘การคัดลายมือ

ใบงานที่ ๐๖ การอ่านบทร้อยกรอง

แผนที่
๓

ใบงานที่ ๐๕ ตัวการันต์

ใบงานที่ ๐๔ คาเป็น คาตาย

แผนที่ ๒

ใบงานที่ ๐๓ การใช้พจนานุกรม

ชื่อ – สกุล

ใบงานที่ ๐๒คานาม คาสรรพนาม

เลข
ที่

ใบงานที่ ๐๑ คานาม คาสรรพนาม

แผนที่ ๑

แผน
ที่
๔

รวม
…………
คะแนน

หมายเหตุ ๑. ครูผู้สอนให้พิจารณากาหนดคะแนนแต่ละใบงานเองตามความเหมาะสม
๒. แต่ละใบงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
ลงชื่อ ……………………………………………………..ผู้ประเมิน
( ………………………………………………….. )
…………/………………/………
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๑๖๘
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและสานวนจากเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๔/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๔/๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วัด ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน หรือนิทานคติธรรม

171
6102138L01C.indd 171

7/4/18 10:53 AM

๑๖๙

ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
อ่านออกเสียง อ่านในใจและบอก/ระบุ
ข้อคิดจากนิทาน
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
บอกความหมายของคา แต่งประโยค

อักษรนา
อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
คากริยา
คาวิเศษณ์
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เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

๔. เขียนบันทึก พูดรายงาน
จานวน ๒ ชัว่ โมง

อ่านนิทานเรื่อง “ยายกะตา”

๑. นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์
จานวน ๓ ชั่วโมง

เวลา ๑๐ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง นิทานอ่านสนุก

คากริยา คาวิเศษณ์

๓. คำากริยา คำาวิเศษณ์
จานวน ๒ ชั่วโมง

- อักษรนา อักษรย่อ
- เครื่องหมายวรรคตอน

๒. อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
จานวน ๓ ชั่วโมง

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง นิทานอ่านสนุก กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๗๐
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๑๗๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
อ่านนิทาน เขียนแผนภาพโครงเรื่อง การอ่านและเขียนอักษรนา อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน
คากริยา คาวิเศษณ์ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๒
มฐ.ท๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๖
มฐ.ท๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๕
มฐ.ท๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๒ ป.๔/๔
มฐ.ท๕.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑
ลาดับการเสนอสาระการเรียนรู้ของหน่วย
อ่านออกเสียงและอ่านในใจนิทาน เขียนแผนภาพโครงเรื่อง บอกความหมายของคาและแต่งประโยค
อ่านและเขียนอักษรนา การใช้อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน ฝึกใช้คากริยา คาวิเศษณ์
โครงสร้างของหน่วย
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๓ นิทานอ่านสนุก

แผน
๔

ชื่อแผน
นิทานเพลินจิต คิดสร้างสรรค์
อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
คากริยา คาวิเศษณ์
เขียนบันทึก พูดรายงาน

จานวน
ชั่วโมง
๓
๓
๒
๒
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๑๗๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านนิทาน การบอกความหมายของคา การแต่งประโยค การตอบคาถามและเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
นิทาน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน
เครื่องมือวัดประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

- ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
- การบอกความหมายของคา
- การแต่งประโยค
- การตอบคาถาม จากนิทานเรื่อง “ยายกะตา”

๘. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน เสนอแนะเพิ่มเติม จากการนาเสนอผลงานของแต่ละชั้น

๔. อ่านนิทาน เรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น”
๕. สารวจคาศัพท์ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม สรุปเรื่อง และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
๖. อ่านนิทาน ยายกะตา
๗. ทาใบงานที่ ๐๑ นิทานเรื่องยายกะตา

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์
รายวิชาภาษาไทย

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. นักเรียนอ่านแล้วช่วยกันเล่า นิทานเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น”
๓. สนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของนิทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๗๓
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ทดสอบก่อนเรียน
- ประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานเรื่อง “ยายกะตา”
- การร่วมกิจกรรม

๘. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน เสนอแนะเพิ่มเติม จากการนาเสนอผลงานของตัวแทนแต่ละชั้น
๙. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

๑. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ จากนิทานเรื่องชายหนุ่มกับคนแจวเรือจ้าง เช่น มีตัวละครใดบ้าง เรื่องเกิดที่ไหน สถานที่เกิดเหตุคือที่ใด
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และผลของเหตุการณ์คืออะไร
๒. ครูอธิบายต่อว่าการใช้คาถามและตอบคาถามจากเรื่องดังกล่าวทาให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง
๓. ศึกษาใบความรู้ เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องพร้อมตัวอย่าง
๔. ฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น”
๕. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น” เพิ่มเติมจากแผนภาพโครงเรื่องที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
๗. ทาใบงานที่ ๐๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานเรื่องยายกะตา

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ ๑

๑๗๔

177

7/4/18 10:53 AM

6102138L01C.indd 178

คุณธรรม
๑. มีความรับผิดชอบ
๒. มีวินัย
๓. มีมารยาทในการพูดและการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. ค้นความหมายของคา
๒. ศึกษารูปประโยค แต่งประโยค
๓. ตอบคาถาม จากนิทาน ยายกะตา
๔. อธิบายแผนภาพโครงเรื่อง จากนิทาน
ยายกะตา
ทักษะ
๑. บอกความหมายของคาได้
๒. พูดนาเสนอผลงาน
๓. ตอบคาถามจากนิทาน ยายกะตา ได้
๔. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง จากนิทาน
ยายกะตาได้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. นิทาน ยายกะตา
๒. พูดนาเสนอผลงาน
๓. ตั้งคาถาม
๔. แผนภาพโครงเรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. นิทาน ยายกะตา
๒. นิทาน สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๑ นิทานยายกะตา
๒. ใบงานที่ ๐๒ แผนภาพโครงเรื่อง นิทานยายกะตา

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรม การเขียน การพูด
๒. ประเมินใบงาน / ผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม การเขียน การพูด
นาเสนอ
๖. นักเรียนส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
๒. แบบประเมินใบงาน / ผลงาน
ขั้นสรุป
เกณฑ์การประเมิน
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการพูดนาเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ใช้เกณฑ์การร่วมกิจกรรม
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และคุณค่าของนิทาน
๒. ใบงานที่ ๐๑ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๗๐
๓. ใบงานที่ ๐๒ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๗๐

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านออกเสียงนิทาน เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น
๒. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากนิทานที่เล่า เช่น ตัวละคร คติ ข้อคิดจากนิทาน
และประโยชน์ที่ได้ของนิทาน
ขั้นสอน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม อ่านนิทานที่สนใจ แล้วสารวจคาศัพท์ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม
สรุปเรื่อง และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง โดยเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ
๔. แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้น
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ นิทานยายกะตา สารวจคาศัพท์ แต่งประโยค ตอบคาถาม
และสรุปเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์
รายวิชาภาษาไทย

๑๗๕
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๖. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน เสนอแนะเพิ่มเติม จากการนาเสนอผลงานของตัวแทน
แต่ละกลุ่ม
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สนุกกับนิทาน
เรื่อง นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูทบทวนโดยการตั้งคาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ จากนิทาน สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น เช่น
มีตัวละครใดบ้าง เรื่องเกิดที่ไหน สถานที่เกิดเหตุคือที่ใด มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และผลของ
เหตุการณ์คืออะไร
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการใช้คาถามและตอบคาถามจากเรื่องดังกล่าว ทาให้เห็นโครงเรื่อง
โดยรวมทั้งเรื่อง ช่วยให้จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นสอน
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
- ศึกษาใบความรู้ เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องพร้อมตัวอย่าง สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้น
- ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปจากการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ แผนภาพโครงเรื่องนิทานยายกะตา เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
จากนิทาน “ยายกะตา”
๕. นักเรียนส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๗๖
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๑๗๗


ท ๓/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
นิทานอ่านสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. โยงเส้นจับคู่คาเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน)
พ.ศ.

ผู้อานวยการ

กม.

โรงพยาบาล

ผอ.

พุทธศักราช

รพ.

กิโลเมตร

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
อัศเจรีย์

(...........................)

นขลิขิต

“

”

อัญประกาศ
ทับ

!
/

๓. เขียนคาอ่านของอักษรนาต่อไปนี้
ขนุน
อ่านว่า...........................................................................................................
สมุด
อ่านว่า...........................................................................................................
ตลาด
อ่านว่า...........................................................................................................
ฉลาด
อ่านว่า...........................................................................................................
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๑๗๘


ท ๓/ผ.๑

๔. ขีดเส้นใต้คากริยาจากประโยคต่อไปนี้
- ทุกคนหัวเราะเมื่อดูรายการตลก
- กบหลายตัวกระโดดไปมาในหนองน้าใหญ่
๕. เขียนคาวิเศษณ์ที่มีความหมายตรงข้าม
หอม คาตรงข้าม
...................... ใหญ่
อ้วน คาตรงข้าม
...................... เช้า

คาตรงข้าม
คาตรงข้าม

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

๖. อ่านเรื่องที่กาหนดแล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
น้าใจกระรอกน้อย
มะปรางกับแม่ปลูกบ้านอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชานเมือง มะปรางตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อทาขนมกล้วยไปส่ง
แม่ค้าในตลาด พอทาขนมเสร็จมะปรางจะจัดขนมตามจานวนที่แม่ค้าแต่ละคนสั่งอย่างครบถ้วน แต่สองสาม
วันมานี้ แม่ค้าคนหนึ่งบ่นว่ามะปรางส่งขนมไม่ครบ ขนมขาดไป ๑ ห่อ มะปรางรีบขอโทษและรับปากว่าจะ
ไม่ให้ขนมขาดจานวนอีก พอวันต่อมาแม่ค้าก็บอกว่าขนมขาดไป ๑ ห่ออีก มะปรางกลุ้มใจมากจึงคิดหาทาง
แก้ไข
วันนั้นพอมะปรางจัดขนมเสร็จ มะปรางก็แอบสังเกตการณ์ที่ประตู เพื่อหาสาเหตุของขนมที่หายไป
ทันใดนั้นเองมะปรางก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหางเป็นพวงวิ่งออกมาลากขนมไป เธอยิ้มออกมาอย่างดีใจ
เพราะเห็นความน่ารักของมัน ต่อมาเธอวางขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมากินทุกวันเช่นกัน
ตั้งแต่นั้นมามะปรางรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้าวในสวน จะเห็นมะพร้าวแก่ๆ ตกอยู่ใต้ต้นวัน
ละ ๒-๓ ลูกทุกวัน ในที่สุดมะปรางก็รู้ว่าเป็นฝีมือกระรอกน้อยนั่นเอง มะปรางรู้สึกตื้นตันใจกับความมีน้าใจ
ของมัน มันตอบแทนความใจดีของเธอในสิ่งที่มันสามารถทาได้ ใครจะนึกว่าแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญู
รู้คุณถึงเพียงนี้
หนังสือทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๗๙


ท ๓/ผ.๑

แผนภาพโครงเรื่อง น้าใจกระรอกน้อย

ตัวละคร

…………………………………………………………………………………………………………………………

สถานที่

…………………………………………………………………………………………………………………………

ผลของเหตุการณ์

………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………..………….

ข้อคิดที่ได้รับ

………………………………………………………………………………………………………………………….

เหตุการณ์

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
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๑๘๐


ท๓

แนวคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. โยงเส้นจับคู่คาเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน)
พ.ศ.

ผู้อานวยการ

กม.

โรงพยาบาล

ผอ.

พุทธศักราช

รพ.

กิโลเมตร

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
อัศเจรีย์

(...........................)

นขลิขิต

“

”

อัญประกาศ
ทับ

!
/

๓. เขียนคาอ่านของอักษรนาต่อไปนี้
ขนุน
อ่านว่า...............ขะ-หนุน......................
สมุด
อ่านว่า...............สะ-หมุด........................
ตลาด
อ่านว่า................ตะ-หลาด.......................
ฉลาด
อ่านว่า.................ฉะ-หลาด.....................
๔. ขีดเส้นใต้คากริยาจากประโยคต่อไปนี้
- ทุกคนหัวเราะเมื่อดูรายการตลก
- กบหลายตัวกระโดดไปมาในหนองน้าใหญ่
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๑๘๑
๕. เขียนคาวิเศษณ์ที่มีความหมายตรงข้าม
หอม คาตรงข้าม
............เหม็น..........
ใหญ่
อ้วน คาตรงข้าม
...........ผอม...........
เช้า
๖. อ่านเรื่องที่กาหนดแล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

คาตรงข้าม
คาตรงข้าม

.........เล็ก.............
.........เย็น.............

น้าใจกระรอกน้อย
มะปรางกับแม่ปลูกบ้านอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชานเมือง มะปรางตื่นแต่เช้าตรูเ่ พื่อทาขนมกล้วยไปส่งแม่ค้าในตลาด
พอทาขนมเสร็จมะปรางจะจัดขนมตามจานวนที่แม่ค้าแต่ละคนสั่งอย่างครบถ้วน แต่สองสามวันมานี้ แม่ค้าคนหนึ่งบ่นว่า
มะปรางส่งขนมไม่ครบ ขนมขาดไป ๑ ห่อ มะปรางรีบขอโทษและรับปากว่าจะไม่ให้ขนมขาดจานวนอีก พอวันต่อมาแม่ค้า
ก็บอกว่าขนมขาดไป ๑ ห่ออีก มะปรางกลุ้มใจมากจึงคิดหาทางแก้ไข
วันนั้นพอมะปรางจัดขนมเสร็จ มะปรางก็แอบสังเกตการณ์ที่ประตู เพื่อหาสาเหตุของขนมที่หายไป
ทันใดนั้นเองมะปรางก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหางเป็นพวงวิ่งออกมาลากขนมไป เธอยิ้มออกมาอย่างดีใจเพราะเห็นความ
น่ารักของมัน ต่อมาเธอวางขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมากินทุกวันเช่นกัน
ตั้งแต่นั้นมามะปรางรูส้ ึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้าวในสวน จะเห็นมะพร้าวแก่ๆ ตกอยู่ใต้ต้นวันละ ๒-๓ ลูก
ทุกวัน ในที่สุดมะปรางก็รู้ว่าเป็นฝีมือกระรอกน้อยนั่นเอง มะปรางรู้สึกตื้นตันใจกับความมีน้าใจของมัน มันตอบแทนความใจ
ดีของเธอในสิ่งที่มันสามารถทาได้ ใครจะนึกว่าแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รจู้ ักกตัญญูรู้คุณถึงเพียงนี้
หนังสือทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวละคร
………………………มะปราง………กระรอกน้อย…………แม่ค้า……………………
สถานที่
………………………บ้านของมะปราง…………ในสวน………………………………
ผลของเหตุการณ์
....กระรอกน้อยตอบแทนบุญคุณของมะปรางโดยการเก็บมะพร้าวให้ทุกวัน….
ข้อคิดที่ได้รับ
………………………การรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ……………………………………
เหตุการณ์
…มะปรางทาขนมไปขายส่งให้กับแม่ค้าโดยนับจานวนขนมครบถ้วนทุกครั้ง วันหนึ่ง
แม่ค้าบอกมะปรางว่าขนมขาดไป ๑ ห่อ มะปรางจึงแอบดูอยู่ที่บ้าน พบว่ามีกระรอกน้อยมาลากขนมของเธอไป
กินนั่นเอง ต่อมาเธอจึงวางขนมให้กระรอกน้อยวันละ ๑ ห่อทุกวัน จากนั้นมะปรางไปเก็บมะพร้าวในสวน
พบว่ามีมะพร้าวแก่ตกอยู่ใต้ต้นทุกวัน มะปรางรู้ว่าเป็นฝีมือของกระรอกน้อยนั่นเอง...
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๑๘๒

นิทานเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น”
วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อน ขณะที่สุนัขจิ้งจอกกาลังเดินเล่น…ผ่านเข้าไปยังสวนผลไม้ จนกระทั่งมาถึง
พวงองุ่นช่อหนึ่งเพิ่งสุกเต็มที่ ซึ่งอยู่สูงตระง่าน “มันจะช่วยดับกระหายของข้าได้” สุนัขจิ้งจอกกล่าวมัน
ถอยหลังไป 2-3 ก้าวแล้ววิ่งกลับมา…และกระโดด แต่มันก็พลาด ไม่สามารถเก็บองุ่นช่อนั้นได้
มันทาเช่นเดิมอีกแต่ก็ยังไม่สาเร็จ

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่มันพยายามอยู่เช่นนั้นหลังจากที่ได้เห็นอาหารล่อใจชิ้นนั้น แต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมแพ้
และเดินกลับออกมา พร้อมเอ๋ยออกมาว่า “ฉันมั่นใจว่า…มันต้องเป็นองุ่นเปรี้ยวแน่ ๆ”

https://bkkseek.com/the-fox-and-the-grapes
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ใบความรู้การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทาให้
จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคาถามและตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครมีใครบ้าง สถานที่เกิดเหตุคือที่ใด มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และผลของ
เหตุการณ์นั้นคืออะไร ได้ข้อคิดอย่างไร แล้วจึงเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง
นิทานเรื่องหมากับเงา
หมาตัวหนึ่ง มันขโมยก้อนเนื้อวัวจากร้านค้าในตลาดสด มันคาบก้อนเนื้อวิ่งขึ้นสะพานข้ามแม่น้า
แห่งหนึ่ง ขณะอยู่บนสะพาน มันมองลงไปในน้าเห็นเงาของมันเองและก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าก้อน
เนื้อที่มันคาบ ด้วยความโลภ มันจึงคายก้อนเนื้อก้อนที่มันคาบ โดยตั้งใจจะแย่งก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่านั้น
ทั้งก้อนเนื้อทั้งเงาก็จมหายไปพร้อมกันทันที หมาตัวนั้นจึงอดทั้งชิ้นเนื้อที่คาบมาและก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่า
ตัวละคร
สถานที่
เหตุการณ์

ผลของเหตุการณ์
ข้อคิด

แผนภาพโครงเรื่อง นิทานเรื่องหมากับเงา
หมา
บนสะพานข้ามแม่น้า
หมาขี้ขโมยตัวหนึ่งลักเนื้อวัวแล้ววิ่งข้ามสะพาน มันเห็นเงาของก้อนเนื้อ
ในน้าก้อนใหญ่กว่าก้อนเนื้อที่มันคาบอยู่ จึงทิ้งก้อนเนื้อที่คาบไว้ลงไปใน
น้า
ก้อนเนื้อที่หมาคาบมาจมหายไปในแม่น้าและเงาของก้อนเนื้อก็จมหายไป
โลภนักมักลาภหาย ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี
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๑๘๔


ท ๓/ผ.๑-๐๑

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๑ นิทานเรื่องยายกะตา
ตอนที่ ๑ สารวจคาศัพท์ที่สนใจ ๓ – ๕ คา แล้วนาคานั้นไปแต่งประโยค
คาศัพท์
ตลิ่ง
นายพราน
ธนู
แมลงหวี่
ถั่วงา

ประโยค
น้าในแม่น้าไหลแรงมากทาให้ตลิ่งพัง
นายพรานช่วยเหลือลูกชะนีที่พลัดตกจากต้นไม้
พี่ชายเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติ
แมลงหวี่ชอบตอมตาจนน่าราคาญ
ถั่วงาเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ตอนที่ ๒ ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นจากนิทานเรื่องยายกะตา
๑. ถ้านักเรียนเป็นหลานของตากับยาย นักเรียนจะเฝ้าถั่วงาให้ตากับยายหรือไม่ เพราะเหตุใด
หากเป็นหลานของยายกับตา จะเฝ้าถั่วงาให้ยายตา เพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของยายกับ
ตาและงานที่เด็กสามารถทาได้ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ใหญ่

๒. การทีย่ ายกับตาให้หลานเฝ้าถั่วงา นักเรียนคิดว่าเป็นผลดีหรือผลเสียกับหลานหรือไม่ เพราะเหตุใด
ยายกับตาให้หลานเฝ้าคิดว่าเป็นผลดีกับหลาน เป็นการฝึกความรับผิดชอบ ได้ช่วยเหลืองานของ
ยายกับตา
๓. เมื่อหลานไปบอกแมลงหวี่ ให้ไปตอมตาช้าง หากแมลงหวี่ไม่ตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า” ให้
นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น
หากแมลงหวี่ไม่ไปตอมตาช้าง ช้างก็จะไม่ไปพังตลิ่ง และจะไม่เกิดความเสียหาย หลานจะได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมไปโทษผู้อื่นเมื่อตัวเองทาผิด ช่วยให้เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือการงาน
ของยายกับตาได้มากขึ้น
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๑๘๕


ท ๓/ผ.๑-๐๒

แนวคำตอบใบงำน ๐๒ แผนภำพโครงเรื่องนิทำนเรื่องยำยกะตำ
คำชี้แจง เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานเรื่อง “ยายกะตา”
ตัวละคร

ยาย ตา หลาน นายพราน หนู แมว หมา
ไม้ค้อน ไฟ น้้า ตลิ่ง ้้าง แมลงหวี่

ไร่ถั่วงาของยายตา

เหตุการณ์

สถานที่

หลานไม่เฝ้าถั่วงาให้ยายกับตา กามากินถั่วงา หลานถูกยายตาด่าตี หลานไปบอก
นายพราน้่วยยิงกา นายพรานไม่้่วย ไปบอกหนูให้กัดสายธนูนายพราน หนูไม่้่วย
ไปบอกแมวให้กัดหนู แมวไม่้่วย ไปบอกหมาให้กัดแมว หมาไม่้่วย ไปบอกไม้ค้อนให้
ตีหัวหมา ไม้ค้อนไม่้่วย ไปบอกไฟให้ไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อนไม่้่วย ไปบอกน้้าให้ดับไฟ
น้้าไม่้่วย ไปบอกตลิ่งให้พังทับน้้า ตลิ่งไม่้่วย ไปบอก้้างให้พังตลิ่ง ้้างไม่้่วย ไป
บอกแมลงหวี่ให้ตอมตา้้าง แมลงหวี่ตกลงจะตอมตา้้าง แต่้้างไม่ให้ท้า ้้างจะไปพัง
ตลิ่ง ตลิ่งไม่ให้ท้า ตลิ่งจะไปทับน้้า น้้าไม่ให้ท้า น้้าจะไปดับไฟ ไฟไม่ให้ท้า ไฟจะไปไหม้
ไม้ค้อน ไม้ค้อนไม่ให้ท้า ไม้ค้อนจะไปตีหัวหมา หมาไม่ให้ท้า หมาจะไปกัดแมว แมว
ไม่ให้ท้า แมวจะไปกัดหนู หนูไม่ให้ท้า หนูจะไปกัดสายธนูนายพราน นายพรานไม่ให้ท้า
นายพรานจะไปยิงกา
กาจึงไม่มากินถั่วงาของยายตา ยายตาไม่ด่าไม่ตีหลาน

ข้อคิด

ผลของเหตุการณ์

- ลูกหลานต้องเ้ื่อฟังพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ มีการงานใดที่สามารถ้่วยได้ก็ต้อง้่วย
- ควรรับผิด้อบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เมื่อท้าความผิดควรยอมรับผิด ไม่ควรไปโทษหรือให้
ร้ายผู้อื่น แล้วขอให้ผู้อื่น้่วย
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๑๘๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและเขียนอักษรนา การใช้อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
อักษรนา
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อนาคาอักษรนาไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ บัตรคา
แผ่นป้ายการอ่าน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องมือวัดประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน เกมควรฝึกเล่นก่อนนาไปใช้สอนจริง
ส่วนเพลงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
รายวิชาภาษาไทย

- การอ่าน อักษรนา

๖. ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นนาเสนอผลงาน
๗. ร่วมกันสรุปความรู้

๔. ศึกษาใบความรู้ การอ่านอักษรนา
๕. ทาใบงานที่ ๐๓ สนุกกับอักษรนา

๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องอักษรนา
๓. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. นักเรียนอ่านบัตรคา อักษรนา แล้วสนทนาถึงความหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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ขั้นสอน

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

๒. ครูให้ความรู้เรื่องอักษรนา
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ อักษรนา
๔. ร้องเพลงอักษรนา
๕. ทาใบงานที่ ๐๔ สนุกกับอักษรนา

- ประเมินการอ่าน การเขียนอักษรนา

๖. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงาน
๗. ร่วมกันสรุปความรู้ และร้องเพลงอักษรนา

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ครูแจกบัตรคาให้นักเรียนอ่านตามความเข้าใจ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. อักษรนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. การค้นคว้าเรื่องอักษรนา
ทักษะ
๑. อ่านและเขียนอักษรนาได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
๒. มีวินัย
๓. มีมารยาทในการพูดและการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนเล่นเกม “จับคู่ รู้เครื่องหมาย” โดยแจกบัตรเครื่องหมายและชื่อเครื่องหมายวรรคตอน
ให้นักเรียนคนละ ๑ บัตร เมื่อได้ยินสัญญาณให้จับคู่กันระหว่างบัตรเครื่องหมายและบัตรชื่อ
เครื่องหมายวรรคตอนให้เข้าคู่กันให้ถูกต้อง
๒. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบายเพิ่มความรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนจากเกม
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อ
๕. ครูและนักเรียนสรุปความรู้รว่ มกัน
๖. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๓ อ่านถูกวรรคตอน อักษรย่อ
๗. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้พร้อมกับครูอีกครั้ง
๘. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๓ ใช้ถูก อ่านถูก
ขั้นสรุป
๙. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชัน้
๑๐.. ครูให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันสรุปความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคาอักษรนา
๒. เพลงอักษรนา
๓. ใบความรู้ เครื่องหมาย
วรรคตอน อักษรย่อ และอักษรนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน/
กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ อ่านถูกวรรคตอน
อักษรย่อ
กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ สนุกกับอักษรนา
วิธีการประเมิน
๑. การพูด
๒. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
- ประเมินใบงาน/ผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การร่วมกิจกรรม
๒. ใบงานที่ ๐๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐
๓. ใบงานที่ ๐๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เ วลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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หลาน

สนุก

อร่อย
ขนาน

ขนม
ฉลู

ขยาย
อย่าง

ตลก
สนอง

ฉลาด

๒. นักเรียนอ่านบัตรคาของตนเองทีละคน ครูบอกผลการอ่านของนักเรียนแต่ละคนว่าถูกต้องหรือไม่
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบายลักษณะอักษรนาจากบัตรคาข้อที่ ๑ ว่าเป็นคาที่มพี ยัญชนะ ๒ ตัวประสมสระเดียวกัน
เวลาอ่านออกเสียงพยางค์แรกอ่านออกเสียง อะ ครึ่งเสียง พยางค์หลังอ่านเหมือนมี ห นา เช่น สนุก
(อ่านว่า สะ-หนุก) จรวด (อ่านว่า จะ –หรวด )
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องอักษรนา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขึ้น
๕. นักเรียนร้องเพลง “ อักษรนา ” พร้อมกัน
๖. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๔ สนุกกับอักษรนา
ขั้นสรุป
๗. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชัน้
๘. สรุปความรู้ และร่วมกันร้องเพลงอักษรนา

ถนอม

ถนัด

ถนน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูแจกบัตรคาอักษรนาให้นักเรียนคนละ ๑ บัตรคา ให้นักเรียนอ่านตามความเข้าใจ
ของนักเรียน ตัวอย่างบัตรคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๙๐
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๑๙๑

สื่อสาหรับครูผู้สอน
บัตรคา สาหรับ เกม “ จับคู่ รู้เครื่องหมาย

”

-

,

/

.

ฯลฯ

ฯ

“ ”

(

)
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๑๙๒

ยัติภังค์
อัญประกาศ

นขลิขิต
หรือวงเล็บ

ไปยาลใหญ่

ไปยาลน้อย

มหัพภาค

จุลภาค

ทับ

บุพสัญญา
195
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๑๙๓

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่างบัตรคาอักษรนา

ถนน

ถนัด

ถนอม

ขนม

สนุก

ขยาย

อร่อย

ตลก

ฉลาด

ถนน สนอง

ฉลู

อย่าง

หลาน
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เพลงอักษรนา
คาร้อง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
ทานอง ฉันทนาที่รัก
จะกล่าวถึงอักษรนา จงฟังคาที่จานรรจา (ซ้า)
หลักการอ่านนั้นมีมา ให้อ่านเหมือนว่าประวิสรรชนีย์
เช่น สมอ แสม มี และ สมี ก็มีมากยิ่ง
จรูญจรัสจริง ช่างสวิงสวายดี
ชื่นชมพนาชัฏ สุขสวัสดิ์ เกษมศรี ตราด ต่างตลาดนี้
สู่ฉิมพลี สวรรค์ เมืองแมน
หากอ่านผิดพลั้งไป เร็วไวจงได้ศึกษา
สังเกตคาดังว่า หลักเกณฑ์มีมาอย่าเผลอพลั้งไป
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๑๙๕


ท ๓/ผ.๒

ใบความรู้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย
เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนกากับคา กลุ่มคา ประโยค หรือข้อความให้
เด่นชัดเพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น

มหัพภาค

.

- ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษร เพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อ เช่น ม.ค. คาเต็มว่า มกราคม
- ใช้เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลาดับข้อ เช่น ๑. ก. หรือ ข. ๒.
ในกรณีที่มีหัวข้อย่อย ให้ใส่ลาดับข้อย่อยไว้หลังจุด เช่น
๑.๑ อ่านว่า หนึ่งจุดหนึ่ง
๑.๑๐ อ่านว่า หนึ่งจุดสิบ
๔.๑.๑๒ อ่านว่า สี่จุดหนึ่งจุดสิบสอง
- ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา เช่น
๙.๓๐ น. อ่านว่า เก้านาฬิกาสามสิบนาที
- ใช้เป็นจุดทศนิยม แล้วจุดทศนิยมให้อ่านตัวเลขเรียงกันไป เช่น
๒.๓๔๕ อ่านว่า สองจุดสามสี่ห้า
๑๐.๗๕ วินาที อ่านว่า สิบจุดเจ็ดห้าวินาที
๔.๕๖๗ เมตร อ่านว่า สี่จุดห้าหกเจ็ดเมตร

เสมอภาค =
ใช้เขียนคั่นกลาง เพื่อแสดงความข้างหน้ากับข้างหลังว่ามีส่วนเท่ากัน เช่น ๒+๒ = ๔

จุลภาค

,

- ใช้คั่นจานวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ ๓ หลัก เช่น ๑,๕๐๐ อ่านว่า หนึ่งพันห้าร้อย
๒,๓๕๐,๐๐๐ อ่านว่า สองล้านสามแสนห้าหมื่น
- ใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรมเพื่อคั่นความหมายของคาที่มีความหมายหลาย ๆ อย่าง เช่น
บรรเทา ก. ทุเลาหรือทาให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือทาให้ผ่อนคลายลง
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๑๙๖


ท ๓/ผ.๒

วงเล็บ หรือ นขลิขิต ( )
- ใช้กันข้อความที่ขยายหรืออธิบายไว้เป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อความนั้นได้แจ่มแจ้งขึ้น เช่น
มนุษย์ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผิด) ให้เกิดขึ้นในใจของ
ตัวเอง
- ใช้กันข้อความที่บอกที่มาของคาหรือข้อความ เช่น ชลี (กลอน) ก. อัญชลี, ไหว้
- ใช้กับหัวข้อที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งอาจจะใช้เพียงเครื่องหมายวงเล็บปิดก็ได้ เช่น
(ก) หรือ ก) ( ๑ ) หรือ ๑) ใช้กับนามเต็มที่เขียนใต้ลายมือชื่อ เช่น
ธัณติยา พรหมประเสริฐ
(นางธัณติยา พรหมประเสริฐ)
-

ยัติภังค์ --

- ใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคาอ่าน โดยเขียนไว้ระหว่างพยางค์แต่ละพยางค์ เช่น เสมา อ่านว่า เส-มา
- ใช้ในความหมายว่า “ถึง” เพื่อแสดงช่วงเวลา จานวน สถานที่
- เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. อ่านว่า เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาที
มีผู้ชมประมาณ ๑๐ - ๒๐ คน อ่านว่า มีผู้ชมประมาณสิบถึงยี่สิบคน
ระยะทาง นครนายก – จันทบุรี อ่านว่า ระยะทางนครนายกถึงจันทบุรี
- ใช้เขียนแสดงลาดับย่อยของรายการที่ไม่ต้องใส่ตัวอักษร มีรายการคร่าว ๆ ดังนี้
– พิธีเปิดงาน – ราอวยพร
– ดนตรีบรรเลง – ปิดงาน
อัญประกาศ “

”

-- ใช้เพื่อแสดงว่าคาหรือข้อความนั้น เป็นคาพูดหรือความนึกคิด “ขอให้ทุกคนตั้งใจจริง แล้วจะ
ประสบความสาเร็จ ”
- ใช้เพื่อเน้นคาหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดขึ้น เช่น คาว่า “ตะโก้” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ” ชื่อขนมชนิดหนึ่งทาด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนเข้ากับน้าตาล
ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง ”
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๑๙๗


ท ๓/ผ.๒

?

ปรัศนี

- ใช้เมื่อสิ้นสุดความหรือประโยคที่เป็นคาถาม เช่น ทาไมเธอถึงมาโรงเรียนสาย ?

อัศเจรีย์

!

- ใช้เขียนหลังคา วลี หรือประโยคที่เป็นคาอุทาน เช่น อื้อฮือ ! มากจังเลย
- ใช้เขียนหลังคาเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อ่านทาเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้น ๆ
เช่น โครม !

ไม้ยมก หรือ ยมก

ๆ

- ใช้เขียนหลังคา วลี หรือประโยค เพื่อให้อ่านซ้าคา วลี หรือประโยค อีกครั้งหนึ่ง เช่น
๑. เด็กเล็ก ๆ อ่านว่า เด็กเล็กเล็ก
๒. ในวันหนึ่ง ๆ อ่านว่า ในวันหนึ่งวันหนึ่ง
๓. แต่ละวัน ๆ อ่านว่า แต่ละวันแต่ละวัน

ไปยาลน้อย ฯ
- ใช้ละคาที่รู้กันดีแล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคาพอเป็นที่เข้าใจ เช่น
กรุงเทพฯ คาเต็มคือ กรุงเทพมหานคร

ไปยาลใหญ่ ฯ ล ฯ
ใช้สาหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมาก แต่ไม่ได้นามาแสดงไว้ เช่น
สิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมี เนื้อสัตว์ ผัก น้าตาล น้าปลา ฯลฯ
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๑๙๘


ท ๓/ผ.๒

สัญประกาศ ___
ใช้ขีดไว้ใต้คาหรือข้อความที่สาคัญ เพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ เช่น
หลักการอ่านตัวเลขมีตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสืออ่านอย่างไร-เขียนอย่างไร

บุพสัญญา

”

ใช้แทนคาหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้าอีก

ทับ

/

ใช้ขีดหลังจานวนเลข เพื่อแบ่งจานวนย่อยออกจากจานวนใหม่ เช่น
บ้านเลขที่ ๕๖/๓๔๒ อ่านว่า บ้าน – เลก – ที่ ห้า – สิบ – หก ทับ สาม – สี่ – สอง
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๑๙๙

ใบควำมรู้สำหรับครู ตัวอย่ำงอักษรย่อ
อักษรย่อ – คำเต็ม
ก.ค. - กรกฎาคม
กม. - กิโลเมตร
ก.ม. - กฎหมาย
ก.ย. – กันยายน
ก.พ. - กุมภาพันธ์
กล. – กิโลลิตร
กฟน. - การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กบข. – กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กศ.ด. - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศน. – กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กศ.บ. - การศึกษาบัณฑิต
กศ.ม. - การศึกษามหาบัณฑิต
กศน. - กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ค.ศ. - คริสต์ศักราช
จ. - จังหวัด, วันจันทร์
จ.ท. - จ่าโท
จ.ต. – จ่าตรี
จ.ศ. – จุลศักราช
จ.ม. - จดหมาย
จ.ส.ต. - จ่าสิบตรี
จ.ส.ท. - จ่าสิบโท
จ.ป.ร. - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จยย. - จักรยานยนต์
จนท. – เจ้าหน้าที่
ฉ. - ฉบับ
ช. - ชาย
ซ. - เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย
ชม. - ชั่วโมง
ซก. - เซนติกรัม
ซม. - เซนติเมตร

อักษรย่อ – คำเต็ม
ญ. - หญิง
ด.ช. - เด็กชาย
ด.ญ. - เด็กหญิง
ด.ต. - นายดาบตารวจ
ดร. - ดอกเตอร์ (Dr. - Doctor : ผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก, ดุษฎีบัณฑิต)
ต. - ตาบล
ตม. - กองตรวจคนเข้าเมือง
ตร. - ตารวจ, ตาราง (เช่น ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร)
ตร.ม. - ตารางเมตร, ตารางไมล์
ตร.ว. – ตารางวา
ถ. – ถนน
ทส. - นายทหารคนสนิท
ทอ. - กองทัพอากาศ
ทบ. – กองทัพบก
ท.บ. - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทอท. - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ทศท. – องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทกท. - ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ททท. - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทูลเกล้าฯ - ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
โทร. – โทรศัพท์
นพ. - นายแพทย์
นศท. - นักศึกษาวิชาทหาร
ธ.ค. - ธันวาคม
ธปท. - ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
น.ส. – นางสาว
น. - คานาม, ทิศเหนือ, นาฬิกา, นิ้ว,นาง
น.ส.๓, น.ส.๓ ก. - หนังสือรับรองการทาประโยชน์
น.ม. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นร. - นักเรียน
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๒๐๐
อักษรย่อ – คำเต็ม

อักษรย่อ – คำเต็ม

ม.ค. - มกราคม
น.ศ. – นักศึกษา
ภกญ. - เภสัชกรหญิง
ม.จ. - หม่อมเจ้า
ป.ท. - ไปรษณียโ์ ทรเลข
ป.ล. - ปัจฉิมลิขิต
มท. - กระทรวงมหาดไทย
ปส. - กรมประชาสงเคราะห์
มท.๑ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปอ. - รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ
มม. - มิลลิเมตร
ปวช. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มร. - นาย (Mr. - Mister)
ปวท. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ร.ด. - กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
ปวส. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร.ต. - ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ปณก. - ไปรษณีย์กลาง, ที่ทาการไปรษณีย์กลาง
ร.ท. - ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
โปรดเกล้าฯ - โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ร.ต.ต. - ร้อยตารวจตรี
ผศ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจก. - ผู้จัดการ
ร.ต.ท. - ร้อยตารวจโท
ผช. – ผู้ช่วย
ร.ต.อ. - ร้อยตารวจเอก
ผบ. - ผู้บังคับการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ
รธน. - รัฐธรรมนูญ
ผญบ. - ผู้ใหญ่บ้าน
รบ. - ราชบัณฑิตยสถาน
ผวจ. - ผู้ว่าราชการจังหวัด
รปภ. - รักษาความปลอดภัย
ผบ.ทบ. - ผู้บัญชาการทหารบก
รพ. - โรงพยาบาล
ผบ.ทร. - ผู้บัญชาการทหารเรือ
ร.พ. - โรงพิมพ์
ผบ.ทอ. - ผู้บัญชาการทหารอากาศ
รพช. – สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
พลฯ - พลทหาร
ร.ศ. - รัตนโกสินทร์ศก
พ.ศ. - พุทธศักราช
ร.ส.พ. - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
พล.อ. – พลเอก
ร.อ. - ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
พ.อ.พิเศษ – พันเอกพิเศษ
รมว. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พ.อ.ท. – พันจ่าอากาศโท
ร.ย.ล. - รถยนต์หลวง
พล.อ.ท. - พลอากาศโท
รร. - โรงเรียน
พล.อ.ต. – พลอากาศเอก
รร. - โรงแรม
พล.อ.อ. – พลอากาศเอก
รร.จอ. - โรงเรียนจ่าอากาศ
พ.ร.บ. - พระราชบัญญัติ
ร.ล. - เรือรบหลวง
พฤ. - วันพฤหัสบดี
รศ. - รองศาสตราจารย์
พ.อ.อ. – พันจ่าอากาศเอก
ร.ศ. - รัตนโกสินทร์ศก
ฟ. - ฟาเรนไฮต์
ร.ส.พ. - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ภ.ง.ด.๙๑ - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.อ. - ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
ภก. - เภสัชกร
ล.ญ. - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ภ.ง.ด. - ภาษีเงินได้
ลบ.ซม. - ลูกบาศก์เซนติเมตร

203
6102138L01C.indd 203

7/4/18 10:54 AM

๒๐๑
อักษรย่อ – คำเต็ม
ล.ว. - ลูกเสือวิสามัญ
ลส.ชบ. - ลูกเสือชาวบ้าน
ว.ด.ป., ว/ด/ป - วัน เดือน ปี
ศ. - ศาสตราจารย์, วันศุกร์
ศก. - กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร
ศธ. - กระทรวงศึกษาธิการ
ส. - วันเสาร์, คาสรรพนาม
สน. - สถานีตารวจ, สถานีตารวจนครบาล
ส.ส. - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สช. - สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ส.ต. - สตางค์
สจ. - สมาชิกสภาจังหวัด
ส.ค. – สิงหาคม
สภ. - สถานีตารวจภูธร
ส.ว. – สมาชิกวุฒิสภา
สธ. - กระทรวงสาธารณสุข
สช. - สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ส.ต. – สตางค์
สัน. - คาสันธาน
เสธ. - เสนาธิการ
สตง. - สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สคบ. - สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สกศ. - สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ส.ค.ส. – ส่งความสุขปีใหม่
สนง. - สานักงาน
สปศ. - สานักงานการปฏิรูปการศึกษา
สวญ. - สารวัตรใหญ่
สวท. - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวป. - สารวัตรปราบปราม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวส. - สารวัตรสอบสวน
สจร. – สานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก

อักษรย่อ – คำเต็ม
สทร. – สานักงานกลางทะเบียนราษฎร์
ส.ว.ส.ท. - สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สวทช. - สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
อ. - อาจารย์, อาเภอ, วันอังคาร, คาอุทาน
อ.บ. - อักษรศาสตรบัณฑิต
อย. – สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อก. - กระทรวงอุตสาหกรรม, อัยการ
อา. – วันอาทิตย์
อจ., อ.จ. - อาจารย์
อ.ส. - สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อตก. - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
อพป. - หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อ.อ.ป. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. - องค์การบริหารส่วนตาบล
อตร. - องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
อ.ตร. – อธิบดีกรมตารวจ
อสม. – อาสาสมัครสาธารณสุข
อจญ. - อาจารย์ใหญ่
อชก. - เอเชียนเกมส์
อพวช. – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อ.ส.ม.ท. – องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อส.รด. - อาสารักษาดินแดน

หมายเหตุ เลือกใช้คาให้เหมาะสมตามระดับชั้น
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๒๐๒


ท ๓/ผ.๒

ใบความรู้คาย่อ หรืออักษรย่อ
คาย่อ หรืออักษรย่อ ช่วยให้ถ้อยคาสั้นลง จึงนิยมใช้เพราะสะดวกในการสื่อสาร การอ่าน
ต้องอ่านเต็มคา การเขียนอักษรย่อให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามหลังอักษรย่อแต่ละตัวหรือคา

ตัวอย่างอักษรย่อ
อักษรย่อ

คาเต็ม

อักษรย่อ

คาเต็ม

อ.

อาจารย์,วันอังคาร,อาเภอ

บ.

บาท

ต.

ตาบล

ม.

จ.

จังหวัด,วันจันทร์

น.

ทิศเหนือ, นาฬิกา

ถ.

ถนน

จ.ม.

จดหมาย

ม.ค.

มกราคม

รพ.

โรงพยาบาล

ก.พ.

กุมภาพันธ์

รร.

โรงเรียน,โรงแรม

มี.ค.

มีนาคม

สต.

สตางค์

เม.ย.

เมษายน

ด.ช.

เด็กชาย

พ.ค.

พฤษภาคม

ด.ญ.

เด็กหญิง

มิ.ย.

มิถุนายน

น.ส.

นางสาว

ก.ค.

กรกฎาคม

พญ.

แพทย์หญิง

ส.ค.

สิงหาคม

ครม.

คณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัย,มัธยม,เมตร,หมู่บ้าน
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๒๐๓


ท ๓/ผ.๒

อักษรย่อ

คาเต็ม

อักษรย่อ

คาเต็ม

ก.ย.

กันยายน

ส.ส.

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ต.ค.

ตุลาคม

พ.ศ.

พุทธศักราช

พ.ย.

พฤศจิกายน

นสพ.

หนังสือพิมพ์

ธ.ค.

ธันวาคม

ค.ศ.

คริสต์ศักราช

ตร.

ตารวจ

ผอ.

ผู้อานวยการ

ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตร.ว

ตารางวา

อบต.

องค์การบริหารส่วนตาบล

ตร.ม.

ตารางเมตร

อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผวจ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติ

รร.จปร.

โรงเรียนนายร้อย

ว/ด/ป ,

วัน เดือน ปี

พระจุลจอมเกล้า

ว.ด.ป.

ส.ค.ส.

ส่งความสุข

ทูลเกล้าฯ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

น้อมเกล้าฯ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
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๒๐๔


ท ๓/ผ.๒

ใบความรู้ การอ่านอักษรนา

การอ่านคาที่มีอักษรสูงนา เช่น

ขณะ
เฉลียว
ถลา
สนาน

ขนบ
ฉลาด
ถวาย
สลับ

ขนม
ไฉน
ถนัด
สนอง

ขนาด
ฉงน
ถลน
สมอง

ตวาด
ตนุ
อร่าม
ตลอด

จมูก
ตวัด
อร่อย
ตวาด

จริต
ตลก
อเนก
จรวด

จรัส
ตลาด
อนาถ
จริต

การอ่านคาที่มีอักษรกลางนา เช่น

ข้อสังเกตคาที่มีอักษรสูงนาและคาที่มีอักษรกลางนา
๑. คาข้างต้น พยางค์ ๑ ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าประสมกับสระอะ
(ออกเสียง อะ เพียงครึ่งเสียง) พยางค์ที่ ๒ ออกเสียงพยัญชนะตัวที่ ๒ ประสมกับ
สระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏ โดยออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
คล้ายมี ห นา
๒. คาอักษรนาซึ่งพยัญชนะตัวหน้า เป็นอักษรสูง หรือเป็นอักษรกลางนา
พยัญชนะตัวหลัง เป็นอักษรต่าเดี่ยว คือ ง ณ น ม ย ร ล ว และออกเสียงพยางค์ที่ ๒
คล้ายมี ห นา เช่น
ผลิต อ่านว่า ผะ – หลิด
ฝรั่ง อ่านว่า ฝะ – หรั่ง
เศวต อ่านว่า สะ – เหวด
สยาม อ่านว่า สะ – หยาม
สวัสดิ์ อ่านว่า สะ – หวัด
กนก อ่านว่า กะ – กนก
ตวาด อ่านว่า ตะ – หวาด
จมูก อ่านว่า จะ – หมูก
อร่อย อ่านว่า อะ – หร่อย
จริต อ่านว่า จะ – หริด
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๒๐๕


ท ๓/ผ.๒

คาบางคาแม้มีลักษณะเช่น ข้อ ๑ และข้อ ๒ แต่ไม่นิยมอ่านพยางค์ที่ ๒ เหมือนมี ห นา
ขนิษฐา
ขะ – นิด – ถา
ขมา
ขะ – มา
ศรัณยู
สะ – รัน – ยู
สมัญญา
สะ – มัน – ยา
สมาทาน
สะ – มา – ทาน
สมาธิ
สะ – มา – ทิ
กนิษฐา
กะ – นิด – ถา
อนัตตา
อะ – นัด – ตา
คาที่มี ห นา
หยุมหยิม
หนักหนา
หรูหรา
หญิงใหญ่
แหงนหงาย
หลังไหล่
หวั่นไหว
หมักหมม
คาที่มีพยัญชนะต้นเป็น ห นาพยัญชนะตัวหลัง คือ ง ญ น ม ย ร ล ว
ไม่ออกเสียงตัว ห แต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตามตัว ห
คาที่มี อ นา
อย่า อยู่อย่างอยากได้
อยู่ อย่างคนตัวเบา
อย่าง อยากอยู่อย่าเอา
อยาก อยู่อย่างอย่ายา

ของเขา
สุขลา
แต่ได้
เหล่านี อ นา

คาที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็น อ นา ย ไม่ออกเสียง อ แต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์
ออกเสียงตามพยัญชนะ อ มี ๔ คา ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชันประถมศึกษาปีที่ ๔
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๒๐๖


ท ๓/ผ.๒-๐๓

แนวคำตอบใบงำนที่ ๐๓ อ่ำนถูกวรรคตอน อักษรย่อ
คำชี้แจง ตอนที่ ๑ เลือกจับคู่คาเต็มกับอักษรย่อต่อไปนี้ โดยใส่ตัวอักษรใน

หน้าคาย่อ

ค

ถ.

ก. หนังสือพิมพ์

จ

อบต.

ข. แพทย์หญิง

ฉ

ผวจ.

ค. ถนน

ก

นสพ.

ฆ. พุทธศักรำช

ช

กม.

ง. ผู้อำนวยกำร

ฆ

พ.ศ.

จ. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ฌ

จ.ม.

ฉ. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ข

พญ.

ช. กิโลเมตร

ง

ผอ.

ซ. โรงพยำบำล

ซ

รพ.

ฌ. จดหมำย

ตอนที่ ๒ เลือกเครื่องหมายวรรคตอนที่กาหนดให้ แล้วเติมลงในข้อความแต่ละข้อให้เหมาะสม

! (อัศเจรีย์)
—

( ยัติภังค์)

/ ( ทับ )
(

“

) (นขลิขิต)

”

( อัญประกาศ )

?

( ปรัศนี )

ฯลฯ (ไปยาลใหญ่)

ตัวอย่ำง วันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น้อมเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้สด
๑. ระยะทางจากจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาแพงเพชรประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร
๒.
“ เจ้าไม่ได้ยินหรืออย่างไร ข้าสั่งให้เจ้าหยุดอาละวาดเดี๋ยวนี้ ”
๓. ตายจริง ! กระรอกน้อยกระโดดตัดหน้ารถเรา
๔. น้อยหน่าอยู่บ้านเลขที่ ๔ / ๑๗๙ ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกับงามจิต
๕. ระบาสายฟ้า หมายถึงอะไร
?
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๒๐๗


ท ๓/ผ.๒-๐๔

แนวคำตอบ ใบงำนที่ ๐๔ สนุกกับอักษรนำ
คำชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่มีอักษรนาต่อไปนี
้พร้อมทั้งอัเขีกยษรน
นคาอ่
วรรคตอน
า คานาย่อ
๑. ต้นขนุน อ่านว่า ต้น – ขะ -หนุน

๒. เส้นขนาน อ่านว่า เส้น – ขะ – หนาน

๓. สม่าเสมอ อ่านว่า สะ – หม่า – สะ – เหมอ
๔. ปกสมุด อ่านว่า ปก – สะ – หมุด
๕. สมุนไพร อ่านว่า สะ – หมุน – ไพร

๖. ปลาสวาย อ่านว่า ปลา – สะ – หวาย
๗. ตลาดน้า อ่านว่า ตะ – หลาด – น้า

๘. ขนมทองม้วน อ่านว่า .ขะ – หนม – ทอง – ม้วน

๙. เสือสมิง อ่านว่า เสือ – สะ – หมิง

๑๐. เด็กฉลาด อ่านว่า เด็ก – ฉะ – หลาด
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๒๐๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

คากริยา คาวิเศษณ์

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
คากริยา คาวิเศษณ์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คากริยา คาวิเศษณ์
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อนาคากริยา และคาวิเศษณ์ไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบความรู้
ใบงาน เครื่องมือวัดประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เท่ากับจานวน
นักเรียน ส่วนเพลงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง คากริยา คาวิเศษณ์
รายวิชาภาษาไทย

- การใช้คากริยาและคาวิเศษณ์

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องคากริยา คาวิเศษณ์

๒. นักเรียน อ่านเปรียบเทียบประโยค ยกตัวอย่างคากริยา คาวิเศษณ์
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ คากริยา คาวิเศษณ์
๔. ร้องเพลงคากริยา คาวิเศษณ์
๕. ทาใบงานที่ ๐๕ รู้จักคากริยา จดจาคาวิเศษณ์

๑. นักเรียนแสดงท่าทางให้เพื่อนทาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สนุกกับนิทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๐๙
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. คากริยา
๒. คาวิเศษณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และเข้าใจคากริยา
๒. รู้และเข้าใจคาวิเศษณ์
ทักษะ
๑. ระบุคากริยาได้
๒. ระบุคาวิเศษณ์ได้
คุณธรรม
๑. มีความรับผิดชอบ
๒. มีวินัย
๓. มีมารยาทในการพูดและการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนออกมาแสดงท่าทางให้เพื่อน ๆ ทายว่ากาลังแสดงท่าทางอะไรอยู่ โดย
ครูกาหนดตัวนักเรียนเพื่อนัดหมายให้แสดงอาการ เช่น ร้องไห้ หัวเราะ เดิน นั่ง
ขั้นสอน
๒. ครูสนทนาและให้ความรู้ เกี่ยวกับการแสดงท่าทางของนักเรียน ตั้งแต่ ร้องไห้ หัวเราะ
ว่าหากคาใดแสดงหรือบอกถึง อาการ การกระทา จะเรียกว่าคากริยา
๓. นักเรียนร้องเพลงคากริยา และช่วยกันยกตัวอย่างคากริยาเพิ่มเติม
๔. ครูนาแถบประโยค “น้องร้องไห้ – น้องร้องไห้เสียงดัง ” “ สุนัขวิ่ง – สุนัขวิ่งเร็ว ”
“เต่าคลาน – เต่าคลานช้า ” “ฉันอ่านหนังสือ – ฉันอ่านหนังสือทุกวัน” ให้นักเรียนอ่าน
และสังเกตว่าประโยคเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไร
๕. ครูให้ความรู้ว่าจากคาว่า เสียงดัง เร็ว ช้า ทุกวัน เป็นส่วนขยายคานาม หรือคากริยา
ซึ่งเรียกว่าคาวิเศษณ์ คาวิเศษณ์ใช้ขยายหรือประกอบคาอื่นเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น
นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคาวิเศษณ์เพิ่มเติม และร้องเพลงคาวิเศษณ์
๖. นักเรียนศึกษาใบความรู้ คากริยา คาวิเศษณ์
๗. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๕ รู้จักคากริยา จดจาคาวิเศษณ์
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ คากริยา คาวิเศษณ์ และร้องเพลงคากริยา
คาวิเศษณ์ร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่องคากริยา คาวิเศษณ์
รายวิชาภาษาไทย

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงคากริยา
๒. เพลงคาวิเศษณ์
๓. ใบความรู้ คากริยา-คาวิเศษณ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- กิจกรรมใบงานที่ ๐๕
รู้จักคากริยา–จดจาคาวิเศษณ์
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรม การเขียน การพูด
๒. ประเมินใบงาน / ผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบประเมินสังเกตพฤติกรรม
การเขียน การพูด
๒. ประเมินใบงาน / ผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
ใบงานที่ ๐๕ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๑๐
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๒๑๑

สื่อสาหรับครูผู้สอน

เพลง คากริยา
มาเรียนคากริยา
เดิน วิ่ง กิน ขบขัน
ทุบ ตี ผลักไส (ซ้า)
คากริยาคานี้
มากมายจดจากันไว้ (ซ้า)

ทานอง ราวงลอยกระทง
เร็วมาเร่งเรียนพลัน
จับ ขยัน เรียน เขียน อ่าน ไป
คือคาที่บอกอาการไง
เราจะได้เข้าใจกันเอย

เพลง คาวิเศษณ์
ทานอง ทะเลแสนงาม
คาวิเศษณ์ทั้งหลาย
ช่วยขยายข้อความ
หรือคาติดตาม
ให้เกิดความชัดเจน
แคบ เล็ก โต ใกล้ ไกล
สูง ขาว ใหญ่ มากมาย
เด็ก ๆ ทั้งหลาย
ขอจงได้จดจา
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๒๑๒


ท ๓/ผ.๕

ใบความรู้ คากริยา
คากริยา เป็นคาที่บอกอาการ หรือบอกสภาพของคน สัตว์ พืช สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น
ยิ้ม

ล้ม

กิน

อ้วน

ผอม

ฉลาด

เดิน

ตี
โง่

อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้

วิ่ง

เป็นคากริยาบอกอาการ

ใหม่

เป็นคากริยาบอกสภาพ

ภูเขาถล่มเมื่อวานนี้

รถกระบะวิ่งลับหายไป

เก่า

คาว่า ถล่ม วิ่ง ไม่ต้องมีกรรมตามหลังก็ได้ใจความ คากริยาประเภทนี้เรียกว่า คากริยาอกรรม
คุณยายเย็บกระทง

ช่างสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลาย

คาว่า เย็บ สลัก ต้องมีกรรม คือ คา กระทง กาบกล้วย (คาที่พิมพ์ตัวเอนหนา) ตามหลังจึงจะได้ใจความ
สมบูรณ์ คากริยาประเภทนี้เรียกว่า คากริยาสกรรม
เขาเหมือนฉัน

ข้าวเป็นอาหารของคนไทย

ผลกล้วยตานีแตกต่างจากผลกล้วยชนิดอื่น คือ มีเมล็ดมาก
คาว่า เหมือน ของ เป็น เป็นคากริยาที่ต้องมีคานาม หรือคาสรรพนาม ซึ่งทาหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม
ตามหลังเสมอ เรียกว่า คากริยาต้องเติมเต็ม คากริยาประเภทนี้ยังมีอีก นักเรียนควรศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
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๒๑๓


ท ๓/ผ.๓

ใบความรู้ คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ คือ คาที่ทาหน๎าที่ขยายคานาม คาสรรพนาม คากริยา หรือ คาวิเศษณ์ด๎วยกัน เพื่อให๎
เนื้อความชัดเจนขึ้น คาวิเศษณ์มักอยูํหลังคาที่นามาขยาย

อ่านและพิจารณา
ประโยค

คาวิเศษณ์

ชนิดของคาวิเศษณ์

๑. พราหมณ์เฒ่าเป็นคนเจ้าปัญญา

เฒ่า เจ้าปัญญา

ขยายคานาม (พราหมณ์ คน )

๒. นักเรียนกาลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

เครื่องใหม่

ขยายคานาม (คอมพิวเตอร์)

๓. ฉันเองเป็นคนทา

เอง

ขยายคาสรรพนาม (ฉัน)

๔. เราไมํอยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล๎ว

คนนั้น

ขยายคาสรรพนาม (ใคร)

๕. เด็ก ๆ พูดจาไพเราะ

ไพเราะ

ขยายคากริยา (พูดจา)

๖. ข๎อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย

มากมาย

ขยายคากริยา (มี)

๗. น้าในคลองเหลือน๎อยจริง ๆ

จริง ๆ

ขยายคาวิเศษณ์ (น๎อย)

๘. ข๎อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์
มากมายมหาศาล

มหาศาล

ขยายคาวิเศษณ์ (มากมาย)
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๒๑๔


ท ๓/ผ.๓

อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
ประโยค(คาที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคาวิเศษณ์)

ทาหน้าที่

๑. เสาธงหน๎าโรงเรียนสูงปรี๊ด

ปรี๊ด ขยายกริยา สูง

๒. เครื่องปรับอากาศเงียบสนิท

สนิท ขยายกริยา เงียบ

๓. น๎องฉันวาดรูปเก่ง

เก่ง ขยายกริยาสกรรม วาด

๔. ทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบ

อย่างสงบ ขยายกริยาลุกขึ้นยืนตรง

๕. แสงสวํางในโรงละครพอเห็นได๎ราง ๆ

ราง ๆ ขยายกริยาสกรรม เห็น

๖. เราจะจัดคอนเสิร์ตกันเมื่อไร

เมื่อไร ขยายกริยา ( จะ) จัด
แสดงคาถาม จะ เป็นคาชํวยกริยา

๗. เพราะเหตุใด วัยรุํนไมํชอบชมการแสดง
นาฏศิลป์ไทย

เพราะเหตุใด ขยายกริยา (ไมํ) ชอบชม (แสดงคาถาม)
ไมํ เป็นคาชํวยกริยา

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
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๒๑๕


ท ๓/ผ.๓-๐๔

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๕ รูจ้ ักคากริยา – จดจาคาวิเศษณ์
ตอนที่ ๑ ระบายสีรูปภาพที่มีคากริยา

คล๎าย

ฝน

นาฬิกา

เขียน

เขา

กระโดด

เลํน

วิทยุ

หัวเราะ

หนังสือ

นอน

วํายน้า
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๒๑๖


ท ๓/ผ.๓-๐๔

ตอนที่ ๒ เลือกคากริยา จากตอนที่ ๑ แตํงประโยคให๎เหมาะสม ๕ ประโยค
๑. คากริยาที่เลือก หัวเราะ
แตํงประโยค
สุภัทรชัยเลําเรื่องขาขันได๎ประทับใจมาก เพื่อน ๆ ตํางหัวเราะชอบใจ

๒. คากริยาที่เลือก เขียน
แตํงประโยค
ฉันพยายามที่จะเขียนหนังสือให๎สะอาด สวยงาม กํอนสํงคุณครูทุกครั้ง

๓. คากริยาที่เลือก เล่น
แตํงประโยค
คุณครูแนะนาให๎นักเรียนเลือกเล่นเกมที่ชํวยพัฒนาสมอง

๔. คากริยาที่เลือก กระโดด
แตํงประโยค
การเลํนกระโดดเชือกมีมานานตั้งแตํคุณตายังเป็นเด็ก

๕. คากริยาที่เลือก วํายน้า
แตํงประโยค
ศักดิ์สิทธิ์วํายน้าที่สระวํายน้าของหมูํบ๎านทุกวัน
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๒๑๗


ท ๓/ผ.๓-๐๔

ตอนที่ ๓ หาคาวิเศษณ์ที่มีความหมายตรงข๎ามกับคาที่กาหนดให๎

๑.

ใกล๎

ไกล

๒.

เกํา

ใหมํ

๓.

อ๎วน

ผอม

๔.

บน

ลําง

๕.

หอม

เหม็น

๖.

เช๎า

เย็น

๗.

ใหญํ

เล็ก

๘.

ฉลาด

โงํ
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๒๑๘


ท ๓/ผ.๓-๐๔

ตอนที่ ๔ เลือกคาวิเศษณ์ จากตอนที่ ๑ แตํงประโยคให๎เหมาะสม ๕ ประโยค
๑. คาวิเศษณ์ที่เลือก

ใกล๎

แตํงประโยค
บ๎านของฉันอยูํใกล้โรงพยาบาลทาให๎สะดวกเวลาพาคุณยําไปหาหมอ

๒. คาวิเศษณ์ที่เลือก

ใหมํ

แตํงประโยค
คุณแมํซื้อกระเป๋าใหมํเป็นของขวัญที่ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ

๓. คาวิเศษณ์ที่เลือก อ๎วน
แตํงประโยค
คนอ๎วนต๎องออกกาลังกายและควบคุมอาหาร จะทาให๎น้าหนักตัวลดลงได๎

๔. คาวิเศษณ์ที่เลือก เกํา
แตํงประโยค
คุณตาเก็บสะสมของเกําไว๎มากมาย

๕. คาวิเศษณ์ที่เลือก ฉลาด
แตํงประโยค
ครอบครัวนี้โชคดีมีลูกฉลาดเรียนหนังสือเกํงทุกคน
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๒๑๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

เขียนบันทึก พูดรายงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การเขียนรายงานตามรูปแบบ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
เขียนรายงาน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเขียนรายงานได้ถูกต้องตามรูปแบบ และพัฒนาการพูด
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน
เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เท่ากับจานวน นักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรับปรุง
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ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผล ครูให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากการพูดและการเขียนรายงานของนักเรียน

ขั้นสอน

- การพูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า
- การเขียนรายงานจากการค้นคว้า
ทดสอบหลังเรียน

๒. ครูอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงาน การเขียนบันทึกข้อมูล การจัดทารายงานต้องถูกรูปแบบและครบถ้วน ตามลาดับ
๓. นักเรียน ศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ ครูอธิบายเพิ่มเติม
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จัดทารายงานเรื่องคากริยาและคาวิเศษณ์
๕. ตัวแทนนักเรียนพูดตามลาดับขั้นตอน การปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑. นักเรียนรับบัตรข้อความที่เกี่ยวกับการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า คนละ ๑ บัตร แล้วให้นักเรียนจัดเรียงลาดับขั้นตอนการเขียนรายงานให้
ถูกต้อง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง เขียนบันทึก เขียนรายงาน
รายวิชาภาษาไทย

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

๒๒๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
- การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน และพูด
ตามลาดับขั้นตอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
- ศึกษาการเขียนรายงานตามรูปแบบ
ทักษะ
๑. เขียนบันทึกได้
๒. เขียนรายงานตามรูปแบบได้
๓. พูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
๒. มีวินัย
๓. มีมารยาทในการพูดและการเขียน
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กิจกรรม
ขั้นนา
๑. นักเรียนรับบัตรข้อความที่เกี่ยวกับการเขียนรายงาน คนละ ๑ บัตร แล้วจัดเรียงลาดับ
ขั้นตอนการเขียนรายงานให้ถูกต้อง
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันพิจารณาความถูกต้องของการเรียงลาดับขั้นตอนการเขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานดังกล่าว การจัดทารายงานให้ถูกต้องตามรูปแบบนั้น
เมื่อได้เรื่องที่จะทารายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเขียนบันทึกข้อมูลและการเขียน
รายงานนี้ ต้องมีการจัดทารูปเล่มให้สมบูรณ์ซึ่งมีส่วนประกอบ คือ หน้าปก คานา สารบัญ
เนื้อเรื่อง รายชื่อหนังสือที่ค้นคว้าหรือบรรณานุกรม
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า ครูอธิบายเพิ่มเติม
ทีละหัวข้อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขึ้น
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทารายงาน เรื่อง “คากริยา” และ “คาวิเศษณ์” โดยเขียนบันทึก
แล้วนามาเรียบเรียงจัดทารายงานตามรูปแบบ
๖. ตัวแทนนักเรียนพูดตามลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการเขียนรายงาน
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผล ครูให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากการพูด
ตามลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานของนักเรียน
ทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง เขียนบันทึก เขียนรายงาน
รายวิชาภาษาไทย

๑. สังเกตพฤติกรรม การเขียน การพูด
๒. ประเมินใบงาน / ผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบประเมินการเขียนรายงาน
๒. แบบประเมินการพูดรายงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๓. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วย
การเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องนิทานอ่านสนุก
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การร่วมกิจกรรม
๒. ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๗๐
๓. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐

วิธีการประเมิน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้เรื่อง การเขียนรายงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ การเขียนรายงาน

๒๒๑
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๒๒๒


ท ๓/ผ.๔

ใบความรู้ การเขียนรายงาน
การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เสนอต่อครู เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผล
การปฏิบัติงานของเรา
การเขียนรายงานที่ดีควรปฏิบัติดังนี้

การเขียน
รายงาน

๑ กาหนดหัวข้อเรื่อง

๑

กาหนดหัวข้อเรื่อง

๒

วางแผนเขียนรายงาน

๓

รวบรวมข้อมูล

๔

เขียนรายงาน

๕ ตรวจทานและปรับปรุงให้สมบูรณ์

ควรกาหนดเรื่องที่ผู้รายงานสนใจต้องการจะรู้ หรือคาดว่าคนส่วนใหญ่สนใจ เช่น สารพิษในชีวิตประจาวัน
กระดาษนี้มีที่มา ฯลฯ
นอกจากกาหนดหัวข้อเรื่องได้แล้ว ควรกาหนดหัวข้อย่อย ๆ ด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นคว้า เช่น เรื่อง
กระดาษนี้มีที่มา
ที่มาของกระดาษ
คุณค่าของกระดาษ
การทากระดาษ
การใช้กระดาษ
ฯลฯ
๒ วางแผนเขียนรายงาน
กาหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน เช่น จะเขียนให้เสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ ฯลฯ
กาหนดสถานที่ที่จะไปค้นคว้า เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต สถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ
กาหนดผู้ร่วมงาน (ถ้าทางานกลุ่ม ) และแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน
กาหนดวันเขียนรายงาน วันตรวจทาน ปรับปรุง แก้ไข
กาหนดวันส่ง ฯลฯ
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๒๒๓

๓ รวบรวมข้อมูล
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้งรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ หรือตามหัวข้อย่อยที่กาหนด
๔ เขียนรายงาน
๔.๑ นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองให้อ่านเข้าใจง่าย ประกอบด้วย
๓ ส่วน มีการลาดับความสาคัญ มีสาระความรู้ มีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ และมีเหตุผลประกอบ ฯลฯ ข้อสาคัญ ไม่
ควรลอกข้อความจากหนังสืออื่น หรือตัดต่อข้อความจนดูเสมือนเป็นสานวนของตนเอง แต่ถ้าจาเป็นต้องลอกข้อความ
สาคัญ ต้องบอกว่ามาจากหนังสืออะไร และถือเป็นมารยาทที่จะต้องระบุชื่อผู้แต่งเสมอ
๔.๒ ทารูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
๔.๒.๑ หน้าปก ควรมีรายละเอียดดังตัวอย่าง ดังตัวอย่าง
รายงานวิชาภาษาไทย

เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
…………………….
ผู้เขียนรายงาน
เด็กชายผลิต กระดาษสา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เสนอคุณครูละเอียด วงศ์แสนดี
ส่งรายงานวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๒.๒ คานา การเขียนคานาอาจกล่าวถึงสาระต่าง ๆ เช่น ที่มา จุดประสงค์ของ
การเขียนรายงาน วิธีการค้นคว้า ผู้ร่วมงาน วิธีการค้นคว้า ผู้ร่วมงาน ผู้มีอุปการคุณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
รายงาน ฯลฯ
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๒๒๔
ตัวอย่างการเขียนคานา
คานา
รายงานเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนฉบับนี้ คณะผู้จัดทาได้พยายามค้นคว้า
และรวบรวมตัวอย่างไว้มากมายเพื่อให้ผู้สนใจใช้สาหรับค้นคว้า แต่ละเครื่องหมาย
ได้นาประโยคที่มักใส่เครื่องหมายผิดมายกเป็นตัวอย่างไว้ด้วย
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับ
ผู้อ่านได้ตามต้องการ
คณะผู้จัดทา
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ตัวอย่างสารบัญ

๔.๒.๓ สารบัญระบุเรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอและเลขหน้าของเรื่องนั้น ๆ

สารบัญ

คานา
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายจุลภาค
เครื่องหมายมหัพภาค
เครื่องหมายปรัศนี
เครื่องหมายอัศเจรีย์
เครื่องหมายนขลิขิต
เครื่องหมายอัญประกาศ
บรรณานุกรม

หน้า
๑
๓
๔
๖
๗
๘
๑๐
๑๑

๔.๒.๔ เนื้อเรื่อง คือส่วนที่ค้นคว้าเรื่องมาเรียบเรียง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของ
เรื่อง ตามข้อ ๔.๑
๔.๒.๕ รายชือ่ หนังสือที่ใช้ค้นคว้า หรือบรรณานุกรม มีวิธีเขียนดังตัวอย่าง
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๒๒๕

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด,
๒๕๕๑
วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้า
คุรุสภา, ๒๕๕๕.
๕. ตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
นารายงานมาตรวจทานอีกครั้ง พิจารณาความต่อเนื่องและตรวจการเขียนตัวสะกดการันต์
แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
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๒๒๖


ท ๓/ผ.๔

ใบความรู้ การพูดรายงาน
หลังจากได้ความรู้ ความคิดจากการค้นคว้าและมีการจดบันทึก
หรือเขียนรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงนำาเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง มีข้อควร
ปฏิบัติดังนี้

๑. เตรียมตัวพูดรายงาน เช่น
- กำาหนดหัวข้อที่จะพูด เรียงลำาดับ
ความสำาคัญเพื่อให้เข้าใจง่าย
- กำาหนดสื่อที่ใช้ประกอบ และการ
ทดลองสื่อก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
- กำาหนดวิธีการนำาเสนอ เช่น พูด
อย่างเดียว พูดโดยใช้สื่อประกอบ
แสดงหรือสาธิตประกอบ ฯลฯ

๓. เปดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมตามความ
เหมาะสม เช่น การซักถาม การแสดง
ประกอบ การทดลอง ฯลฯ

๒. แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับความสำาคัญของเรื่อง
มีเวลาสำาหรับเกริ่นนำา เสนอเนื้อหาที่เป็น
สาระสำาคัญ เสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์ สรุป
ความรู้ทั้งหมดที่ได้และมีเวลาให้ผู้ฟังซักถาม

๔. ใช้ภาษาพูดให้ถูกต้อง ชัดเจน และสุภาพ
พยายามเน้นจุดสำาคัญ เพื่อให้ผู้ฟังตื่นเต้น
ติดตามและประทับใจ

เรียนรายวิ
ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื
วิต ภาษาพาที
ชั้นประถมศึ
หนังสืหนัอเรีงสืยอนรายวิ
ชาพื้นชาพื
ฐาน้นฐาน
ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื
่อชีวิต่อชีภาษาพาที
ชั้นประถมศึ
กษาปกษาปี
ที่ ๕ ที่ ๕
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๒๒๗


ท ๓/ผ.๔-๐๖

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๖ การเขียนรายงาน
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้

แบ่งกลุ่มนักเรียน
กลุ่มที่ ๑ ทารายงานเรื่องคากริยา
กลุ่มที่ ๒ ทารายงานเรื่องคาวิเศษณ์
แต่ละกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน

ใช้เกณฑ์ประเมินการเขียนรายงาน
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๒๒๘

สื่อสาหรับครู
เขียนรายงาน

วางแผนเขียนรายงาน

กาหนดหัวเรื่อง

รวบรวมข้อมูล

ตรวจทานและปรับปรุงให้สมบูรณ์
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๒๒๙


ท ๓/ผ.๔

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. โยงเส้นจับคู่คาเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน)
พ.ศ.

ผู้อานวยการ

กม.

โรงพยาบาล

ผอ.

พุทธศักราช

รพ.

กิโลเมตร

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
อัศเจรีย์

(...........................)

นขลิขิต

“

”

อัญประกาศ

!

ทับ

/

๓. เขียนคาอ่านของอักษรนาต่อไปนี้
ขนุน

อ่านว่า...........................................................................................................

สมุด

อ่านว่า...........................................................................................................

ตลาด

อ่านว่า...........................................................................................................

ฉลาด

อ่านว่า...........................................................................................................
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๒๓๐


ท ๓/ผ.๔

๔. ขีดเส้นใต้คากริยาจากประโยคต่อไปนี้
- ทุกคนหัวเราะเมื่อดูรายการตลก
- กบหลายตัวกระโดดไปมาในหนองน้าใหญ่
๕. เขียนคาวิเศษณ์ที่มีความหมายตรงข้าม
หอม คาตรงข้าม
...................... ใหญ่
อ้วน คาตรงข้าม
...................... เช้า

คาตรงข้าม
คาตรงข้าม

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

๖. อ่านเรื่องที่กาหนดแล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
น้าใจกระรอกน้อย
มะปรางกับแม่ปลูกบ้านอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชานเมือง มะปรางตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อทาขนมกล้วยไปส่ง
แม่ค้าในตลาด พอทาขนมเสร็จมะปรางจะจัดขนมตามจานวนที่แม่ค้าแต่ละคนสั่งอย่างครบถ้วน แต่สองสาม
วันมานี้ แม่ค้าคนหนึ่งบ่นว่ามะปรางส่งขนมไม่ครบ ขนมขาดไป ๑ ห่อ มะปรางรีบขอโทษและรับปากว่าจะ
ไม่ให้ขนมขาดจานวนอีก พอวันต่อมาแม่ค้าก็บอกว่าขนมขาดไป ๑ ห่ออีก มะปรางกลุ้มใจมากจึงคิดหาทาง
แก้ไข
วันนั้นพอมะปรางจัดขนมเสร็จ มะปรางก็แอบสังเกตการณ์ที่ประตู เพื่อหาสาเหตุของขนมที่หายไป
ทันใดนั้นเองมะปรางก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหางเป็นพวงวิ่งออกมาลากขนมไป เธอยิ้มออกมาอย่างดีใจ
เพราะเห็นความน่ารักของมัน ต่อมาเธอวางขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมากินทุกวันเช่นกัน
ตั้งแต่นั้นมามะปรางรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้าวในสวน จะเห็นมะพร้าวแก่ๆ ตกอยู่ใต้ต้นวัน
ละ ๒-๓ ลูกทุกวัน ในที่สุดมะปรางก็รู้ว่าเป็นฝีมือกระรอกน้อยนั่นเอง มะปรางรู้สึกตื้นตันใจกับความมีน้าใจ
ของมัน มันตอบแทนความใจดีของเธอในสิ่งที่มันสามารถทาได้ ใครจะนึกว่าแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญู
รู้คุณถึงเพียงนี้
หนังสือทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ
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๒๓๑


ท ๓/ผ.๔

แผนภาพโครงเรื่อง น้าใจกระรอกน้อย
ตัวละคร

…………………………………………………………………………………………………………………………

สถานที่

…………………………………………………………………………………………………………………………

ผลของเหตุการณ์

………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………..………….

ข้อคิดที่ได้รับ

………………………………………………………………………………………………………………………….

เหตุการณ์

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
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๒๓๒


ท ๓/ผ.๔

แนวคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. โยงเส้นจับคู่คาเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน)
พ.ศ.

ผู้อานวยการ

กม.

โรงพยาบาล

ผอ.

พุทธศักราช

รพ.

กิโลเมตร

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
อัศเจรีย์

(...........................)

นขลิขิต

“

”

อัญประกาศ
ทับ

!
/

๓. เขียนคาอ่านของอักษรนาต่อไปนี้
ขนุน
อ่านว่า...............ขะ-หนุน......................
สมุด
อ่านว่า...............สะ-หมุด........................
ตลาด
อ่านว่า................ตะ-หลาด.......................
ฉลาด
อ่านว่า.................ฉะ-หลาด.....................
๔. ขีดเส้นใต้คากริยาจากประโยคต่อไปนี้
- ทุกคนหัวเราะเมื่อดูรายการตลก
- กบหลายตัวกระโดดไปมาในหนองน้าใหญ่
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๒๓๓

๕. เขียนคาวิเศษณ์ที่มีความหมายตรงข้าม
หอม คาตรงข้าม
............เหม็น..........
ใหญ่
อ้วน คาตรงข้าม
...........ผอม...........
เช้า
๖. อ่านเรื่องที่กาหนดแล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

คาตรงข้าม
คาตรงข้าม

ท ๓/ผ.๔

.........เล็ก.............
.........เย็น.............

น้าใจกระรอกน้อย
มะปรางกับแม่ปลูกบ้านอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชานเมือง มะปรางตื่นแต่เช้าตรูเ่ พื่อทาขนมกล้วยไปส่งแม่ค้าในตลาด
พอทาขนมเสร็จมะปรางจะจัดขนมตามจานวนที่แม่ค้าแต่ละคนสั่งอย่างครบถ้วน แต่สองสามวันมานี้ แม่ค้าคนหนึ่งบ่นว่า
มะปรางส่งขนมไม่ครบ ขนมขาดไป ๑ ห่อ มะปรางรีบขอโทษและรับปากว่าจะไม่ให้ขนมขาดจานวนอีก พอวันต่อมาแม่ค้าก็
บอกว่าขนมขาดไป ๑ ห่ออีก มะปรางกลุ้มใจมากจึงคิดหาทางแก้ไข
วันนั้นพอมะปรางจัดขนมเสร็จ มะปรางก็แอบสังเกตการณ์ที่ประตู เพื่อหาสาเหตุของขนมที่หายไป
ทันใดนั้นเองมะปรางก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหางเป็นพวงวิ่งออกมาลากขนมไป เธอยิ้มออกมาอย่างดีใจเพราะเห็นความ
น่ารักของมัน ต่อมาเธอวางขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมากินทุกวันเช่นกัน
ตั้งแต่นั้นมามะปรางรูส้ ึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้าวในสวน จะเห็นมะพร้าวแก่ๆ ตกอยู่ใต้ต้นวันละ ๒-๓ ลูก
ทุกวัน ในที่สุดมะปรางก็รู้ว่าเป็นฝีมือกระรอกน้อยนั่นเอง มะปรางรู้สึกตื้นตันใจกับความมีน้าใจของมัน มันตอบแทนความ
ใจดีของเธอในสิ่งที่มันสามารถทาได้ ใครจะนึกว่าแม้แต่สตั ว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญูรู้คณ
ุ ถึงเพียงนี้
หนังสือทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวละคร

………………………มะปราง………กระรอกน้อย…………แม่ค้า……………………

สถานที่

………………………บ้านของมะปราง…………ในสวน………………………………

ผลของเหตุการณ์

....กระรอกน้อยตอบแทนบุญคุณของมะปรางโดยการเก็บมะพร้าวให้ทุกวัน….

ข้อคิดที่ได้รับ

………………………การรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ………………………………………

เหตุการณ์

…มะปรางทาขนมไปขายส่งให้กับแม่ค้าโดยนับจานวนขนมครบถ้วนทุกครั้ง วันหนึ่ง
แม่ค้าบอกมะปรางว่าขนมขาดไป ๑ ห่อ มะปรางจึงแอบดูอยู่ที่บ้าน พบว่ามีกระรอกน้อยมา
ลากขนมของเธอไปกินนั่นเอง ต่อมาเธอจึงวางขนมให้กระรอกน้อยวันละ ๑ ห่อทุกวัน
จากนั้นมะปรางไปเก็บมะพร้าวในสวนพบว่ามีมะพร้าวแก่ตกอยู่ใต้ต้นทุกวัน มะปรางรู้ว่าเป็น
ฝีมือของกระรอกน้อยนั่นเอง...
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๒๓๖

เครื่องมือประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒. ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
ซึ่งกันและกัน มีการ
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ประกอบได้สอดคล้อง
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้ค่อนข้าง
หรืออ้างอิงประกอบ
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้พอสมควร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประเด็นการประเมิน

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผลไม่
ชัดเจนและไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิดของ
เรื่องที่อ่านได้เป็น
ส่วนน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๓๗

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ประเด็น
การประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริม่ สร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่มี เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
รอยลบขีดฆ่า เสร็จตาม ไม่มรี อยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ เวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สมั พันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษา
ในการสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลา ่
ที่กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๓๘

เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การเตรียม
การพูด

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนผัง ความคิดได้
ได้ครบถ้วน ตรง
ได้ครบถ้วนตรง
ครบถ้วน ตรงประเด็น
ประเด็น
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนน้อย
๒. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ใช้
ใช้ภาษากะทัดรัด
ใช้ภาษากะทัดรัด
ภาษากะทัดรัด เข้าใจง่าย
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ เข้าใจง่าย เรียงลาดับ เรียงลาดับเรื่องราวไม่
เรื่องราวไม่วกวนนา เรื่องราวไม่วกวน นา วกวน น้าเสียงไม่ชัดเจน
เสียงชัดเจน ถูกต้อง เสียงชัดเจน ถูกต้อง ตามอักขรวิธี พบ
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่
ข้อผิดพลาดบ้าง
๓. บุคลิกภาพ แต่งกายสุภาพ
แต่งกายสุภาพ
แต่งกายสุภาพ ใช้สายตา
ใช้สายตาสื่อสารกับ ใช้สายตาสื่อสารกับ สื่อสารกับผู้ฟัง ขณะพูด
ผู้ฟังขณะพูด นั่ง ยืน ผู้ฟังขณะพูดบ้าง แต่ นั่ง/ยืน เอามือล้วงแคะ
ตัวตรงในท่าสบาย
ไม่สม่าเสมอ นั่ง ยืน แกะเกา หรือเอามือไขว้
หลัง เป็นบางครั้ง
ไม่เอามือล้วงแคะแกะ ตัวตรงในท่าสบาย
เกา หรือเอามือไขว้ ไม่เอามือล้วงแคะแกะ
หลัง
เกา หรือเอามือไขว้
หลัง
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการ มีความมั่นใจในการ มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
พูดใช้ถ้อยคาสุภาพ
พูดเป็นส่วนใหญ่ใช้
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
รักษาเวลาในการพูด ถ้อยคาสุภาพรักษา
สุภาพรักษาเวลาในการ
ให้เกียรติผู้ฟัง
เวลาในการพูด ให้
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
เกียรติผู้ฟัง เป็นส่วน บางส่วน
ใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูดไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง

ไม่มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาไม่สภุ าพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๓๙

เกณฑ์การประเมินการพูด
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ พูดนาเสนอได้
เหมาะสม น่าสนใจ
เนื้อหาตรงประเด็นชวน
ติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้
ข้อคิดไปใช้ได้จริง ข้อคิดเห็น และการ
ในชีวิตประจาวัน นาไปใช้ได้จริง
อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม เนื้อหาตรง
ประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง
พูดนาเสนอได้ เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น

น้าเสียง บุคลิก
ท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก
พูดนาเสนอได้เนื้อหา
น้อย

พูดถึงความรู้
ข้อคิดเห็น และการ
นาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้
ข้อคิดเห็น และการ
นาไปใช้ได้จริงมี
ข้อบกพร่องบ้าง

พูดถึงความรู้
ข้อคิดเห็น และการ
นาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน

มีความมั่นใจในการพูด
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
บางส่วน

ไม่มีความมั่นใจใน
การพูดใช้ถ้อยคาไม่
สุภาพไม่รักษาเวลาใน
การพูด ไม่ให้เกียรติ
ผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๔๐

เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ใน
กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ชีวิตประจาวันได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน
ประเด็นการประเมิน

๑
เนื้อหาสาระ
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
เรียงลาดับเรื่องราว
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เป็นส่วนน้อย
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนถูกต้องและ
สรุปข้อคิดได้เป็น
ส่วนน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๔๑

เกณฑ์การประเมินการจัดทารายงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การ
วางแผน

๒. รายงาน

๓. เนื้อหา

๔
มีการวางแผน
ในการทางานได้ดี
สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนครบถ้วน
จัดทารายงาน
ได้ถูกต้อง มี
ส่วนประกอบ
ครบถ้วน น่าสนใจ
รูปเล่ม สวยงาม
สะอาดเรียบร้อย
เนื้อหาของรายงาน
ถูกต้อง สมบูรณ์

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
๒

มีการวางแผน
ในการทางานค่อนข้าง
ดี สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
วางแผน
จัดทารายงานได้
ถูกต้อง ส่วนประกอบ
ครบถ้วน รูปเล่ม
สะอาด

มีการวางแผน
ในการทางานสมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนบ้าง

เนื้อหาของรายงาน
ถูกต้องค่อนข้าง
สมบูรณ์

เนื้อหาของรายงาน
มีข้อบกพร่องบ้าง

จัดทารายงานได้
ส่วนประกอบค่อนข้าง
ครบถ้วน

๑
การวางแผน
ในการทางานและ
การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน
มีข้อบกพร่องมาก
การทารายงาน
มีข้อบกพร่องในด้าน
ส่วนประกอบ
ที่ไม่ถูกต้อง

เนื้อหาของรายงาน
มีข้อบกพร่องมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒
๖–๙
๑– ๕

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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๒๔๒

เกณฑ์ประเมิน มารยาทในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง

๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือ
สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือ
โดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่
เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนา
หรือมีการประชุม

๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของ
บุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผอู้ ื่น
ต้องการความสงบ

ชื่อ-สกุล

๒. ในขณะที่มีผอู้ ่านหนังสือไม่ควร
ชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นทีร่ าคาญ
และไม่ควรแย่งอ่าน

ที่

๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

ประเด็นการประเมิน
๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
๒. ในขณะที่มผี ู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รบั อนุญาต
๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
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๒๔๓

แบบบันทึกคะแนนหน่วยที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
จานวน ๑๐ ชั่วโมง

๓

๔

ใบงานที่ ๐๖ การเขียนรายงาน

ใบงานที่ ๐๔ อักษรนา

๒
ใบงานที่ ๐๓ อ่านถูกวรรคตอน อักษรย่อ

ใบงานที่ ๐๒ แผนภาพโครงเรื่อง.....................

–

ใบงานที่ ๐๑ นิทานเรื่อง.................................

๑

ใบงานที่ ๐๕ คากริยา คาวิเศษณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

รวม
…………
คะ

หมายเหตุ ๑. ครูผู้สอนให้พิจารณากาหนดคะแนนแต่ละใบงานเองตามความเหมาะสม
๒. แต่ละใบงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
…………………………………………………… ระ ม
( ………………………………………………… )
…………/………………/………
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
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๒๔๖



มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร




ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑๐ ชั่วโมง

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ป.๔ /๑ อ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ป.๔ /๒ อธิบายความหมายของคา ประโยค และสานวนจากเรือ่ งที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๔/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตัวชี้วดั ป.๔/๕ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
ตัวชี้วดั ป.๔/๘ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๔/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วดั ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
ตัวชี้วดั
-
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ลาดับการนาเสนอสาระการเรียนรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
การอ่านออกเสียง บอกความหมาย ประโยค
ข้อความ สานวน ปริศนาคาทาย สุภาษิตและคาพังเพย
คัดและเขียนลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดเป็นบทร้อยกรอง
รูปแบบการเขียนจดหมาย
ถึงเพื่อนและบิดามารดา
วิเคราะห์คา ข้อความในจดหมาย
เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
การกรอกแบบรายการ
แบบใบลาของนักเรียนและใบคาร้อง
วิเคราะห์คาตามชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค

แต่งประโยคตามชนิดและหน้าที่ของคา
ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน
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๔ ใส่ใจการกรอก
แบบรายการ
จานวน ๒ ชั่วโมง

๑. การกรอกแบบรายการ แบบใบลาของนักเรียนและใบคาร้อง
๒. มารยาทในการเขียน

๕ เลือกสรรใช้คาตามชนิ
ชนิด
และหน้าที่
จานวน ๒ ชั่วโมง

๑. วิเคราะห์คาตามชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๒. การแต่งประโยคตามชนิดและหน้าที่ของคา

๑. การเขียนจดหมายส่วนตัว
ถึงเพื่อนและบิดามารดา
๒. มารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑ อ่านเขียน เรียนรู้
ความหมาย
จานวน ๒ ชั่วโมง

๓ เรียนรู้การเขียน
จดหมาย
จานวน ๒ ชั่วโมง

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด

๒ คัดและเขียนสานวน
ภาษาไทย
จานวน ๒ ชั่วโมง

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
๒. ข้อความ สานวน ประโยค จากปริศนาคาทาย
สุภาษิตและคาพังเพยและเขียนความหมายของ
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๔๙



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

ชื่อหน่วย การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

สาระสาคัญของหน่วย

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บอกความหมาย ประโยค ข้อความ สานวน
โวหาร คาพังเพย สุภาษิต ปริศนาคาทาย คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การเขียน
จดหมาย รูปแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
แต่งประโยคตามชนิดและหน้าที่ของคา

มาตรฐานและตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท ๑.๑
มาตรฐาน ท ๒.๑
มาตรฐาน ท ๓.๑
มาตรฐาน ท ๔.๑
มาตรฐาน ท ๕.๑

ตัวชีว้ ัด ป.๔ /๑ ป.๔ /๒
ตัวชีว้ ัด ป.๔/๑ ป.๔/๕ ป.๔/๘
ตัวชีว้ ัด ตัวชีว้ ัด ป.๔/๒ ป.๔/๔
ตัวชีว้ ัด -

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บอกความหมาย ประโยค ข้อความ สานวน
โวหาร คาพังเพย สุภาษิต ปริศนาคาทาย คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การเขียน
จดหมาย รูปแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา วิเคราะห์คา ข้อความในจดหมาย เขียน
จดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา แต่งประโยคตามชนิดและหน้าที่ของคา ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน

โครงสร้างหน่วย
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
๔
การใช้ภาษาเพือ่ สื่อสาร

จานวน
ชื่อแผน
แผน
๕
อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
คัดและเขียนสานวนภาษาไทย
เรียนรู้การเขียนจดหมาย
ใส่ใจการกรอกรายการ
เลือกสรรใช้คาตามชนิดและหน้าที่

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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๒๕๐



คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

อ่านเขียน เรียนรู้ความหมาย

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของประโยคและ
สานวนโวหาร คาพังเพย สุภาษิต ปริศนาคาทาย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประโยค สานวนโวหาร คาพังเพย
สุภาษิต ปริศนาคาทาย
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคา
ประโยคและสานวน ข้อความที่เป็นโวหารจากเรือ่ งที่อ่านได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมใบงาน เตรียมเนื้อหา ใบงานตรงตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้
- นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- ศึกษาใบความรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูจ้ ากใบความรู้
- ฝึกอ่านตามใบงาน
- จับคู่ทาใบงาน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน ใบงาน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาภาษาไทย

เรื่อง อ่านเขียน เรียนรู้ความหมาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ประเมินก่อนเรียน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน

- นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- อ่านตัวอย่างสานวน คาพังเพย และร่วมกันบอกความหมาย
- อ่านใบความรู้ เรื่อง ปริศนาคาทาย
- ครูและนักเรียนสรุปความรู้จากใบความรู้ เรื่อง ปริศนาคาทาย
- ฝึกอ่านตามใบงานที่ ๐๑ อ่านออกเสียง บทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงแล้วตอบคาถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องใบงานที่ ๐๑ โดยสนทนาตามกิจกรรมของใบงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- จับคู่ทาใบงานที่ ๐๒ ตอนที่ ๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง“สงบสงัด”
- ทาใบงานที่ ๐๒ ตอนที่ ๒ อ่านปริศนาคาทาย แล้วตอบคาถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการอ่านออกเสียงและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑

๒๕๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
๒. อธิบายความหมายของประโยคและสานวน
ปริศนาคาทาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคาประโยคและสานวนจาก
เรื่องที่อ่าน
ทักษะ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคาประโยคและสานวนจาก
เรื่องที่อ่าน
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีมารยาทในการอ่าน เขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
อ่านเขียน เรียนรู้ความหมาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
๒. นักเรียนอ่านตัวอย่าง สานวน คาพังเพย เพื่อทบทวนเรื่อง
สานวนในภาษาไทย โดยให้นักเรียนร่วมกันบอกความหมาย
ของสานวน คาพังเพยทีอ่ ่าน ครูอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๓. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องปริศนาคาทาย ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุม่ ละ ๓ คนสรุปความรู้จากใบความรู้
เรื่องปริศนาคาทาย ก่อนทากิจกรรมตามใบงาน
๕. นักเรียนกลุ่มละ ๓ คน (กลุ่มเดิม) ฝึกอ่านตาม ใบงาน
ที่ ๐๑ โดยอ่านออกเสียงบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงแล้ว
ร่วมกันตอบคาถาม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ตัวอย่างสานวน คาพังเพย
๒. ใบความรู้เรื่องปริศนาคาทาย
๓. ใบงานที่ ๐๑ - ๐๒
การประเมิน
๑. ประเมินก่อนเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๓. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๓. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๕๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
อ่านเขียน เรียนรู้ความหมาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องใบงานที่ ๐๑ โดยสนทนา
ตามกิจกรรมของใบงาน นักเรียนร่วมกันฟังและแสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องจากการอ่านออกเสียงและ
สรุปความหมายจากเรื่องที่อ่าน
ขั้นสอน
๗. นักเรียนจับคู่กันฝึกอ่านตามใบงานที่ ๐๒ และสุ่มนักเรียน
๑ - ๒ คู่ มาอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง ครูชี้แนะเพื่อแก้ไขถ้าพบ
ข้อบกพร่องเรื่องการอ่าน
๘. นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๒ เป็นรายบุคคล โดย
อ่านปริศนาคาทาย แล้วตอบคาถาม ถ้าทาใบงานไม่เสร็จใน
ชั่วโมงเรียนให้ทาต่อเป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการอ่านออกเสียงและการ
สรุปความจากเรื่องที่อา่ น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๕๓
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๒๕๔
 ท๔/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. สานวน " น้าขุ่นไว้ใน น้าใสไว้นอก " นาไปใช้ประโยชน์ในข้อใด
ก. การเก็บความลับ
ข. การรู้จักข่มใจ
ค. การไม่เอาแต่ใจตนเอง
ง. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
๒. ข้อใดใช้คาขึ้นต้นถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
ก. เรียน คุณสมชาย ประสบโชค
ข. เรียน ประธานศาลฎีกา ที่เคารพ
ค. เรียน ผู้จัดการร้านไพศาลวิทยา ที่นับถือ
ง. เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่เคารพอย่างยิ่ง
๓. ข้อใดใช้คาลงท้ายถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
ก. ขอแสดงความนับถือ
ข. ขอแสดงความเคารพนับถือ
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ง. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
๔. จดหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด
ก. จดหมายราชการ
ข. จดหมายส่วนตัว
ค. จดหมายกิจธุระ
ง. จดหมายธุรกิจ
๕. การกระทาในข้อใดเปรียบได้กับ " เห็นกงจักรเป็นดอกบัว "
ก. การดื่มสุรา ทาให้เสียทรัพย์
ข. การดื่มสุรา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค. การเล่นการพนัน นามาซึ่งความหายนะ
ง. การค้ายาเสพย์ติด เป็นสิ่งที่ได้เงินง่ายควรทา
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๒๕๕
 ท๔/ผ.๑

๖. "หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับสานวนใดมากที่สุด
ก. ปากปราศรัย น้าใจเชือดคอ
ข. น้าขุ่นไว้ใน น้าใสไว้นอก
ค. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ง. กินที่ลับไขที่แจ้ง
๗. "ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุน่ วายขึ้นมากอีก" ควรเติมสานวนใด
ก. โง่เง่าเต่าตุ่น
ข. เอาเท้าราน้า
ค. กวนน้าให้ขุ่น
ง. ขุดบ่อล่อปลา
๘. “คุณต้องการพูดกับใคร” คาว่า “ใคร”จากประโยคนี้ เป็นคาสรรพนามชนิดใดและ
ทาหน้าที่อะไรในประโยค
ก. สรรพนามถาม / กรรม
ข. สรรพนามแยกฝ่าย / กรรม
ค. สรรพนามชี้เฉพาะ / ประธาน
ง. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ / ประธาน
๙. ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการ
ก. ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการ
ข. กรอกข้อความอย่างละเอียดและถูกต้อง
ค. อ่านแบบรายการอย่างละเอียดก่อนกรอกรายการ
ง. ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความให้ครบถ้วน
๑๐. ประโยคใดมีใจความกะทัดรัด รัดกุม ที่สุด
ก. ประชาชนทุกภาคเป็นชาวไทยทุกคน
ข. ประชาชนทุกภาคล้วนเป็นชาวไทยทั้งสิ้น
ค. ประชาชนทุกภาคทุกคนเป็นชาวไทยทั้งหมด
ง. ประชาชนทุกภาคล้วนแล้วแต่เป็นชาวไทยด้วยกันทั้งสิ้น
******************************
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๒๕๖
 ท๔/ผ.๑

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คาตอบ
ข
ก
ก
ข
ง
ก
ค
ข
ง
ก

259
6102138L01C.indd 259

7/4/18 10:56 AM

๒๕๗
 ท๔/ผ.๑

ตัวอย่างสานวน คาพังเพย
กบเลือกนาย

ผู้ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งท้ายสุดก็มักจะ
ไม่ได้ดี
กระดังงาลนไฟ
หญิงที่เคยผ่านชายมาก่อน
ขิงก็รา ข่าก็แรง
ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กันต่างไม่ยอมลดละกัน
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อย
คดในข้องอในกระดูก
มีสันดานคดโกง
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักมีน้อย คนชังมีมาก
ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก
ทาการใหญ่ไม่ควรตระนี่
ฆ่าช้างเอางา
การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
งมเข็มในมหาสมุทร
ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทากิจที่สาเร็จได้ยากยิ่ง
เงียบเป็นเป่าสาก
เงียบสนิท
จับปลาสองมือ
ทากิจที่ยากมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันจึงผิดพลาด
จับปูใส่กระด้ง
ยากที่จะทาให้อยู่นิ่ง ๆ ได้
ชักแม่น้าทั้งห้า
พูดจาหว่านล้อมหรืออ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
คนที่ทาชั่วหรือทาผิด ย่อมไม่สามารถปกปิดความผิด
ของตนได้
ซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษ
ทาสิ่งใดผิดเวลา
ซื้อง่ายขายคล่อง
ค้าขายเจริญ
เฒ่าหัวงู
ชายสูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสุภาพสตรี
ดาบสองคม
มีทั้งด้านดีและด้านเสีย มีทั้งคุณและโทษ
ดินพอกหางหมู
สะสมงาน ไม่จัดการให้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ
ตกกระไดพลอยโจน
จาเป็นต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ตกน้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
ถอดเขี้ยวถอดเล็บ
ละพยศ, ละความดุหรือร้ายกาจ, เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอานาจอีก
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
ดูเหมือนรอบคอบ แต่ไม่รอบคอบจริง

260
6102138L01C.indd 260

7/4/18 10:56 AM

๒๕๘


ท๔/ผ.๑

ใบความรู้
ปริศนาคาทาย
ปริศนาคาทาย หมายถึงถ้อยคาที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงา เพื่อถามหรือทายกันเล่นเป็นการฝึก
ภูมิปัญญาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของไทย ซึ่งนิยม
เล่นกันตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย การทายปริศนา
นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังฝึกปัญญาของผู้เล่น มักนิยมเล่นกันทั่วไป ทายได้ทุกเพศ
ทุกวัย นิยมใช้คาคล้องจองกันโดยไม่กาหนดจานวนคาในแต่ละวรรค เป็นข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด
หรืออาจผูกเป็นปริศนากลอน เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา หรือโคลงสี่สุภาพ ส่วนเนือ้ หานั้น
มักจะนามาจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เช่นของใช้ต่าง ๆ สัตว์และพืช เช่น
อะไรเอ่ย ยิ่งตัดยิ่งยาว (ถนน)
อะไรเอ่ย เป็นพวงอยูร่ ะหว่างขา (ปิ่นโต)
อะไรเอ่ย ตัวอยู่นา ตาอยู่บ้าน (ตาปู)
อะไรเอ่ย เมื่อเด็กนุ่งขาว สาวนุ่งเขียว แก่นุ่งแดง (พริก)
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็นิยมทายปัญหากัน และมักเป็นโคลงหรือกลอนทีม่ ีความไพเราะ
ในทางภาษาหนังสือ เช่น
วัดหนึ่งนามเรียกคล้าย
เวลา
ราตรีต่อทิวา
นั่นไซร้
มีนามซึ่งชนสามัญเรียก
แปลว่าวัดซึ่งไร้
ร่มไม้ชายคา
(เฉลย – วัดแจ้ง หรือ วัดอรุณ)

ลักษณะของปริศนาคาทาย
๑. นิยมใช้คาคล้องจองซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ทาให้จดจาได้ง่าย
๒. ไม่นิยมถามตรง ๆแต่จะใช้สิ่งเปรียบเทียบ
๓. มีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนาพยายามคิด
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๒๕๙


ท๔/ผ.๑

ประเภทของปริศนาคาทาย
๑. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เช่น อะไรเอ่ยเขียวชอุ่มพุ่มไสวไม่มีใบมีแต่เม็ด (ฝน)
๒. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับพืช
เช่น อะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดิน (ตะไคร้)
๓. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับสัตว์
เช่น อะไรเอ่ย สีเ่ ท้าเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง (เต่า)
๔. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับอาชีพ
เช่น อะไรเอ่ย ข้างโน้นก็เขาข้างนี้ก็เขาเรือสาเภาแล่นตรงกลาง (กี่ทอผ้า)
๕. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับอวัยวะ
เช่น อะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นราไร (จมูก)
๖. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับศาสนา-ประเพณี
เช่น อะไรเอ่ย เป็นบั้ง เป็นกระบอก กระทุ้งออกเป็นไฟ บูชาเทพไท เดือนหกของปี
(บั้งไฟ)
๗. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับวรรณกรรม
เช่น พระรามชอบสีอะไร (สีดา)
๘. ปริศนาคาทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา
เช่น อะไรอยู่บนฟ้า (วรรณยุกต์โท)
วิธีการเล่นปริศนาคาทาย
ผู้เล่นปริศนาคาทาย จะนั่งล้อมวงกันหรือนัง่ ตามสบาย ผู้ทายจะผลัดกันทายแล้วแต่ใคร
จะคิดปัญหาได้ ถ้ามีผู้ตอบถูก ผู้ตอบมีสิทธิลงโทษผู้ทายตามแต่จะตกลงกัน และเช่นเดียวกันหาก
ผู้ตอบตอบผิด ผู้ทายก็มีสิทธิลงโทษผู้ตอบ แล้วทายปริศนาใหม่ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๒. ฝึกให้ผเู้ ล่นเป็นผู้มนี ิสัยช่างสังเกต ช่างคิด
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๒๖๐
 ท๔/ผ.๑

ตัวอย่างปริศนาคาทาย
คาทายที่มาจากพืช

คาถาม
๑. ต้นเท่าครก ใบปรกดิน
๒. ต้นเท่าขา ใบวาเดียว
๓. แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน
๔. ต้นอะไร ชื่อกับใบไม่เหมือนกัน
๕. ต้นเท่าลาเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด
๖. อยู่กลางป่า สวมชฎาแหลมเปี๊ยบ
๗. เด็ก ๆ นุ่งผ้า พอใหญ่ขึ้นมาเอาผ้าโพกหัว
๘. เด็กดานอนในมุง้ ขาว เรือนปัน้ หยาทาสีเขียว
๙. ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ
๑๐. ลูกแก่ แม่ตาย

คาตอบ

๑. ตะไคร้
๒. ต้นกล้วย
๓. มะพร้าว
๔. กล้วย
๕. ต้นสน
๖. หน่อไม้
๗. มะเขือ
๘. น้อยหน่า
๙. มะละกอ
๑๐. ต้นกล้วย

คาทายที่มาจากสัตว์
คาถาม
๑. หัวเหมือนกอไผ่ หางเหมือนไม้พาย
๒. ก้นชี้ฟ้า หน้าไถดิน
๓. ไข่ไม่รู้จักฟัก แม่ใจยักษ์ไม่รักลูก
๔. คุดคู้อยู่ในถ้า นอนคว่าหัวเข่าชี้
๕. เอวบาง ๆ ขึน้ ต้นยางสูงลิบ
๖. สี่ขาเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง
๗. ตัวดาท้ายแดง ใช้เหล็กแทงเป็นอาวุธ
๘. สองตีนบังแดด แปดตีนเดินมา
๙. เย็นออกเป็นฝูง เหมือนกับจูงกันมา
๑๐. ตาฤาษีอยู่ในถ้า นอนคว่าคุกเข่า

คาตอบ

๑. กุ้ง
๒. หอย
๓. เต่า
๔. จิ้งหรีด
๕. มด
๖. เต่า
๗. ผึ้ง
๘. ปู
๙. ค้างคาว
๑๐. กบ
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๒๖๑


คาทายที่มาจากของกิน
คาถาม

ท๔/ผ.๑

คาตอบ

๑. แก้ผ้าลงโคลน กระโจนลงน้า
๒. คว่าอันหงายอัน ดันกันหน้าเละ
๓. คุดคู้อยู่ในดิน เวลาจะกินต้องเอาไม้สอย
๔. ชื่อเป็นปลา ตัวเป็นขนม นอนจมอยู่ในหม้อ
๕. ชื่อเป็นอาหารหวาน แต่ที่จริงเป็นอาหารคาว
ซ้าชื่อเป็นต่างด้าว ทาด้วยข้าวจ้าวอย่างเดียว

๑. กล้วยแขก
๒. ขนมครก
๓. ข้าวในหม้อดิน
๔. ขนมปลากริม

๖. ตากแดดสด รดน้าเหี่ยว
๗. มะลิลอยฟ้า จรกาลงสรง
๘. มีสองหน้า มีงาเต็มตัว

๖. ข้าวตอก
๗. ขนมข้าวเหนียว ถัว่ ดา
๘. ข้าวเกรียบงา

๕. ขนมจีน
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๒๖๒


ท๔/ผ.๑-๐๑

เฉลยใบงานที่ ๐๑
การอ่านออกเสียง
คาชี้แจง อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง แล้วทากิจกรรมตามที่กาหนด
ตอนที่ ๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง สุภาษิตสอนหญิง
จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น
ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู
แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย
จึงซื้อง่ายขายดีมีกาไร
เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา
ถึงชายใดเขาพอใจมาพูดเกี้ยว
เมื่อไม่ชอบก็อย่าตอบเนื้อความตาม

อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู
คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ
อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย
ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ
อย่าโกรธเกรี้ยวโกรธาว่าหยาบหยาม
มันจะลามเล่นเลยเหมือนเคยเป็น

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง

ตอนที่ ๒ อ่านบทร้อยกรอง สุภาษิตสอนหญิง แล้วตอบคาถาม
๑. บทร้อยกรองนี้ กล่าวถึงเรื่องใด…การใช้คาพูดที่ดีกับทุกคน ไม่พูดคาหยาบ
๒. คาว่า ปราศรัย และอัชฌาสัย หมายความว่าอย่างไร......การพูดด้วยไมตรีจิต
๓. บทร้อยกรองบทแรกสอนเรื่องใด อย่างไร ....การใช้คาพูดที่สุภาพกับทุกคน ไม่พูดคาหยาบ
ไม่ใช้น้าเสียงตะคอก.............
๔. บทร้อยกรองบทใด เกี่ยวข้องกับการค้าขาย .....บทที่ ๒..................................
๕. บทร้อยกรองนี้ ให้ข้อคิดกับใคร อย่างไร.....ให้ข้อคิดกับทุกคน โดยให้ใช้คาพูดที่ดี ที่สุภาพ
กับทุกคน ไม่พูดคาหยาบ ควรพูดด้วยไมตรีจิต ไม่ให้ร้าย ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดล่วงเกินผู้อนื่
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๒๖๓


ท๔/ผ.๑-๐๒

เฉลยใบงานที่ ๐๒
การอ่านออกเสียง
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองปริศนาคาทาย

สงบสงัด
สยามสงบ ยามสงัด

ธงสะบัด ไสวสง่า

งามสง่า กิริยา

สงวนท่า สมัครสมาน

เหล่าสนม เสนอสนอง

เสนาะพร้อง พจมาน

ร่ายโศลก สมัยกาล

เสมอเสมือน เมือ่ นานมา

เนื้อสมัน เสือสมิง

สนิทนิ่ง สูน่ ิทรา

สนับสนุน เสน่หา

สยบหน้า สละให้

ห้วงสมุทร ดงแสม

โสนแผ่ เชิงไศล

สนามเขียว สลัดได

สลับไม้ สลักลาย

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง

266
6102138L01C.indd 266

7/4/18 10:56 AM

๒๖๔


ท๔/ผ.๑-๐๒

ตอนที่ ๒ นาคาตอบในกรอบที่กาหนด เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
คาตอบของกรอบที่ ๑
ปากว่ามือถึง
ปากกัดตีนถีบ
ปากเปราะเราะร้าย ปากหอยปากปู
ปากหวานก้นเปรี้ยว ปากว่าตาขยิบ

ปากเหยี่ยวปากกา
ปากเปียกปากแฉะ

กรอบที่ ๑
ข้อ

ปริศนา

คาตอบ

๑.

ปากเปราะถากเพื่อนให้เสียหาย

ปากเปราะเราะร้าย

๒.

ปากเปรียบนกอันตรายรุกล้อม

ปากเหยี่ยวปากกา

๓.

ปากบ่นพ่นวุ่นวายจนเปียก

ปากเปียกปากแฉะ

๔.

ปากว่ามือคว้าพร้อมไม่เพ้อทาเพลง

ปากว่ามือถึง

๕.

ปากขยับแต่ขยิบต้องทาตรงข้ามนา

ปากว่าตาขยิบ

๖.

ปากซึ่งใครไม่ประสงค์รับรู้

ปากหอยปากปู

๗.

ปากหวานแต่ชวนงงอันอื่นเปรี้ยวแฮ ปากหวานก้นเปรี้ยว

๘.

ปากคาบกัดฟัดสู้เพื่อสร้างสุขเจริญ

ปากกัดตีนถีบ
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๒๖๕


ท๔/ผ.๑-๐๒

คาตอบของกรอบที่ ๒
นอนตีพุง
นอนนก
นอนก่ายหน้าผาก
นอนหลับทับสิทธิ์
นอนตาไม่หลับ
นอนเวร
นอนกลางดินกินกลางทราย นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น

กรอบที่ ๒
ข้อ

ปริศนา

คาตอบ

๑.

นอนนั่งหลับสัปหงกเหมือนนกง่วง

นอนนก

๒.

นอนเป็นห่วงบ่วงใยตาใสแข็ง

นอนตาไม่หลับ

๓.

นอนคุดคู้ไม่รู้ไก่หมูแพง

นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น

๔.

นอนตีแปลงมูลดินกินกลางทราย

นอนกลางดินกินกลางทราย

๕.

นอนแกล้งหลับทับคะแนนผูแ้ ทนสิ้น นอนหลับทับสิทธิ์

๖.

นอนพุงปลิน้ เงินยังเป็นถังหลาย

นอนตีพุง

๗.

นอนค้างเข้าเฝ้าเวรความเป็นตาย

นอนเวร

๘.

นอนมือก่ายหน้าคนกังวลตรอง

นอนก่ายหน้าผาก
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๒๖๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อ่าน คัดเขียนสานวนภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง คัดลายมือบทร้อยกรอง สานวน
คาพังเพย สุภาษิต ปริศนาคาทาย ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และมีมารยาทในการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมใบงาน เตรียมเนือ้ หา ใบงานตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้
- ร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องการอ่านออกเสียงและการคัดลายมือ
- อ่านใบความรู้
- ฝึกหัดคัดลายมือ
- ทากิจกรรมตามใบงาน
- ฝึกอ่านบทร้อยกรอง และคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
อย่างละ ๑ จบ
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ
และมารยาทในการเขียน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๓. ประเมินมารยาทในการเขียน

- นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องการอ่านออกเสียงและการคัดลายมือ
- ฝึกหัดคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ จากหนังสือเรียน
- นักเรียน อ่านใบความรูเ้ รื่องการคัดลายมือ และใบความรู้เรื่องมารยาทในการเขียนและร่วมกันสนทนา
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๓ โดยฝึกอ่านบทร้อยกรอง แล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ
- นักเรียน ทบทวนความรู้เรื่องทักษะการคัดลายมือ และนาชิ้นงานที่ดีของนักเรียนจากใบงานที่ ๐๓ มาแสดงให้ชม
- ฝึกหัดคัดลายมือหวัดแกมบรรจงครึ่งบรรทัด ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการจากหนังสือเรียน
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๔ โดยฝึกอ่านบทร้อยกรอง และคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒
เรื่อง อ่าน คัดเขียนสานวนภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๒๖๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เรื่อง อ่าน คัดเขียนสานวนภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ขั้นนา
๒. คัดลายมือสานวน คาพังเพย สุภาษิต ปริศนา ๑. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องการอ่านออกเสียง
คาทายด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด และการคัดลายมือ
๒. นักเรียนฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยดูแบบตัวอักษร การวางตัวอักษร สระและ
ความรู้
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง วรรณยุกต์ จากหนังสือเรียนภาษาพาที
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ขั้นสอน
ครึ่งบรรทัด
๓. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องการคัดลายมือ และใบความรู้เรื่อง
๓. มารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียนและร่วมกันสนทนา
ทักษะ
๔. นักเรียนกลุ่มละ ๓ คน ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๓ โดยฝึกอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
บทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงจนคล่อง แล้วคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
๑ จบ เมื่อคัดเสร็จแล้วให้นักเรียนแลกกันตรวจตัวอักษร การเขียน
สวยงามตามรูปแบบ
สะกดคาของเพื่อนก่อนส่งชิ้นงาน
๓. มารยาทในการเขียน
คุณธรรม
ขั้นสรุป
๑. ใฝ่เรียนรู้
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
๒. มีความรับผิดชอบ
บรรทัด ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ และมารยาทในการเขียน
๓. มีมารยาทในการอ่าน เขียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องการคัดลายมือ
๒. ใบความรู้เรื่องมารยาทในการเขียนและการสร้าง
นิสัยรักการอ่าน
๓. หนังสือเรียน ภาษาพาที/วรรณคดีลานา ชั้น ป. ๔
๔. ใบงานที่ ๐๓-๐๔
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๖๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง อ่าน คัดเขียนสานวนภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๖. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องทักษะการคัดลายมือ และนาชิ้นงาน
ที่ดีของนักเรียนจากใบงานที่ ๐๓ มาแสดงให้เพื่อน ๆ ชมเพื่อเป็น
ตัวอย่าง
ขั้นสอน
๗. นักเรียนฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยดูแบบตัวอักษร การวางตัวอักษร สระ
และวรรณยุกต์ จากหนังสือเรียนภาษาพาที
๘. นักเรียนจับคู่กันทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๔ โดยฝึกอ่าน
บทร้อยกรองจนคล่อง แล้วคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบเมื่อ
คัดเสร็จแล้วให้นักเรียนแลกกันตรวจตัวอักษร การเขียนสะกดคา
ของเพื่อน ก่อนส่งชิ้นงาน ถ้าทาใบงานไม่เสร็จในชั่วโมงเรียนให้ทา
ต่อเป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการคัดลายมือตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ และมารยาทในการเขียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๖๙
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ท๔/ผ.
๔ ๒
๔/ผ.

ใบความรู้
การคัดลายมือ
การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคําไทย ซึ่งจะต้อง
คํานึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน
วางพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ให้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงามการคัดลายมือ
มีแบบการคัดหลายแบบดังนี้
ประเภทตัวเหลี่ยม มีลักษณะเด่นคือ เส้นตัวอักษรส่วนใหญ่เป็นเส้นตรง ตัวอักษรแบบเหลี่ยม
เช่นตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ของแผนกอาลักษณ์ กองประกาศิต สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้
เป็นแบบตัวอักษรที่สวยงาม ใช้ในงานเขียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ การเขียนทางราชการ การเขียน
กฎหมายหรือใช้เขียนเพื่อการเกียรติยศหรือในเอกสารพิเศษต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
เป็นต้น
ประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีลักษณะเด่น คือ ลักษณะตัวอักษรมีเส้นโค้งประกอบอยู่ เช่น
ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบตัวอักษรที่กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ในอดีตได้ดัดดั แปลงรูปแบบตัวอักษรของ ขุนสัมฤทธิ์วรรณการ เพื่อทําเป็นแบบฝึกหัดคัดลายมือ
สําหรับใช้กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ
ลักษณะของการคัดลายมือ การคัดลายมือ มี ๓ ลักษณะ คือ
๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒
ควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมือ และการประสานระหว่างตา
กับมือยังพัฒนาไม่เต็มที่
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ จะมี
การประสานระหว่างกล้ามเนือ้ มือและตาเพิ่มมากขึ้น จึงควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วย
๓. การคัดลายมือหวัดแกมบรรจง เป็นการคัดลายมือแบบหวัด แต่ให้อ่านออก
การเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงเป็นการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่านง่าย
มีช่องไฟ เว้นวรรคตอนถูกต้อง และเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕และ ๖
ควรหัดคัดลายมือหวัดแกมบรรจง โดยคัดให้รวดเร็ว สวยงาม ถูกต้องและน่าอ่าน โดยมีการฝึก
คัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดเป็นครั้งคราว
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๒๗๑


ท๔/ผ.๒

ตัวอย่างอักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน เช่น ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๗๒


ท๔/ผ.๒

หลักการคัดลายมือ
๑. นั่งตัวตรง เขียนด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่จะเขียน เพื่อมิให้
กระดาษเลื่อนไปมาข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะที่เขียนสายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ ๑ ฟุต
๒. จับดินสอหรือปากกาให้ถูก โดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และ
นิ้วกลางส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือ
๓. การเขียนตัวอักษรให้เขียนให้ถูกส่วน ตัวอักษรตั้งตรง การเขียนพยัญชนะไทย
ทุกตัวต้องเริ่มเขียนหัวก่อน ยกเว้น ตัว ก และ ธ ซึ่งไม่มีหัว เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม
วางเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้องตามตําแหน่ง
๔. การวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ สระทุกตัวมีตําแหน่งซึ่งสัมพันธ์กับ
พยัญชนะ เช่น
๔.๑ สระที่อยู่หน้าพยัญชนะได้แก่ เ - แ - โ - ใ - ไ๔.๒ สระที่อยู่หลังพยัญชนะได้แก่ - ะ -า
๔.๓ สระที่อยู่เหนือพยัญชนะได้แก่ - ิ - ี - ึ - ื
๔.๔ ไม้หันอากาศ ( - ไม้ไต่คู้ ( - นิคหิต ( - ํ ) จะวางเหนือ
พยัญชนะตรงกลาง
๔.๕ สระที่อยู่ใต้พยัญชนะได้แก่ - ุ – ู

ปรับปรุงมาจาก www.st.ac.th
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๒๗๓


ท๔/ผ.๒

ใบความรู้
มารยาทในการเขียนและการสร้างนิสัยรักการเขียน

มารยาทในการเขียน
๑. ใช้ถ้อยคําสุภาพ หลีกเลี่ยงคําหยาบ ไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตนหรืออคติ
วิจารณ์ผู้อื่นอย่างปราศจากเหตุผล จนทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและสังคมแตกแยก
๒. เขียนข้อความหรืองานเขียนที่เป็นจริง โดยศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบว่า
ถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นเรือ่ งส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน
๓. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง
ใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมกับเนื้อหา กาลเทศะและสถานะบุคคล
๔. เขียนสิ่งที่มีคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความสุข ไม่เขียนเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง
๕. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลเดิมเสมอ เพื่อให้เกียรติเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ทุกครั้ง
ไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อนื่ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง
การสร้างนิสัยรักการเขียน
อย่างสม่ําเสมอ

๑. ศึกษาค้นคว้า จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ จากการอ่าน การฟัง การพบเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการเขียน
๓. มีใจรักและมีความสุขในการเขียน

ปรับปรุงมาจาก www.thaigoodview.com/node/145421
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๒๗๔


ท๔/ผ.๒-๐๓

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๓
การคัดลายมือ
คําชี้แจง อ่านออกเสียงบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงแล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ

ขอประพันธ์จรรยาสุภาษิต

ทั้งเริ่มรุ่นลักขณาสง่างาม
เป็นสตรีนี้ไซร้มใิ ช่ง่าย

ไว้เตือนจิตหญิงไทยในสยาม

อยู่ในความดําริควรตริตรอง
สงวนกายเราไว้อย่าให้หมอง

จะยากจนข้นไร้วิสัยทอง
เหมือนพิกุลดีจริงไม่ทิ้งกลิ่น

ย่อมจะต้องมีค่าราคาแพง
ถึงตกดินจมทรายไม่หน่ายแหนง

ยังหอมหวานชวนชื่นระรื่นแรง

ไม่เหี่ยวแห้งไม่ทรามความนิยม
สุภาษิตสอนหญิง
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๒๗๕


ท๔/ผ.๒-๐๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พิจารณาตามเกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๒๗๖


ท๔/ผ.๒-๐๔

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๔
การคัดลายมือ
คาชี้แจง อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง แล้วคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบ

“ บัดเดี๋ยวดังหงัง่ เหง่งวังเวงแว่ว

สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา

เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา

ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์

มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน

มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน

บิดามารดารักมักเป็นผล

ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน

เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา"

พระอภัยมณี
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๒๗๗


ท๔/ผ.๒-๐๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พิจารณาตามเกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๒๗๘


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรียนรู้การเขียนจดหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. สาระสาคัญของแผน
เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา มารยาทในการเขียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา มารยาทในการเขียน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดาได้
มีมารยาทในการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริง โดยส่งไปให้เพื่อนของนักเรียนทางไปรษณีย์
ครูผู้สอนต้องเตรียมใบงานเตรียมเนื้อหา ใบงานตรงตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้
- ร่วมกันสนทนาเรื่องการเขียนจดหมาย
- นักเรียนอ่านใบความรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสาร
- นักเรียนทากิจกรรมตามใบงาน
- จับคู่กันศึกษาใบความรู้อีกครั้ง
- นักเรียนทากิจกรรมตามใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๓. ประเมินมารยาทในการเขียน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการวางรูปแบบของจดหมายอย่างถูกต้องตามหลักการเขียน การเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสาร
และการจ่าหน้าซองส่งทางไปรษณีย์

- นักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องการเขียนจดหมายทีน่ ักเรียนรู้จัก
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องการเขียนจดหมาย ก่อนทากิจกรรมตามใบงาน
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๕ ให้นักเรียนวางรูปแบบของจดหมายให้ถูกต้อง
- จับคู่กันศึกษาใบความรูเ้ รื่องการเขียนจดหมายอีกครั้ง ก่อนฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อน
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๖ ฝึกเขียนจดหมายส่วนตัว พร้อมจ่าหน้าซองส่งทางไปรษณีย์

- นักเรียนสนทนาถึงเรื่องการสื่อสารในยุคปัจจุบนั ว่ามีการสื่อสารกันได้อย่างไร มีวิธีใดบ้าง สนทนาถึงผลดีผลเสียของการสือ่ สารนั้น ๆ
ตามความคิดของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓
เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
รายวิชาภาษาไทย

๒๗๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
๒. มารยาทในการเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
๒. มีมารยาทในการเขียน
ทักษะ
๑. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
๒. มีมารยาทในการเขียน
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีมารยาทในการอ่าน เขียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องการเขียนจดหมาย
๒. ใบงานที่ ๐๕-๐๖
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ประเมินมารยาทในการเขียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการวางรูปแบบของจดหมาย อย่าง เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
ถูกต้องตามหลักการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนสนทนาถึงเรื่องการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ว่ามีการสื่อสารกัน
ได้อย่างไร มีวธิ ีใดบ้าง สนทนาถึงผลดีผลเสียของการสื่อสารนั้น ๆ ตาม
ความคิดของนักเรียน
ขั้นสอน
๒. นักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องการเขียนจดหมายถึงเพื่อน ครูอธิบาย
เพิ่มเติม และให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องการเขียนจดหมาย ก่อนทา
กิจกรรมตามใบงาน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๓ คน ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๕ โดยให้
นักเรียนวางรูปแบบของจดหมายและวางส่วนอื่น ๆ อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ แล้วส่งชิ้นงานเพื่อตรวจพร้อมกัน

๒๘๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๕. นักเรียนจับคู่กันอ่านใบความรู้เรื่องการเขียนจดหมายอีกครั้ง
ก่อนฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อนและถึงบิดามารดา
ขั้นสอน
๖. ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๖ โดยฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อนให้
ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมายพร้อมจ่าหน้าซองส่งทางไปรษณีย์
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสาร
และการจ่าหน้าซองส่งทางไปรษณีย์
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๘๑
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๒๘๒
 ท๔/ผ.๓

ใบความรู้
การเขียนจดหมาย
ในปัจจุบัน โลกมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรคมนาคมได๎สะดวก และรวดเร็วแตํ
การสื่อสารอีกชนิดที่ยังมีความสาคัญอยํางยิ่งก็คือ การเขียนจดหมาย เพราะสามารถเขียนได๎ทุกเวลา
ทุกโอกาส เก็บไว๎เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได๎
หลักการเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมาย เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นความเรียงที่มีรูปแบบ
โดยเฉพาะ ผู๎เขียนต๎องใช๎ถ๎อยคาที่สั้น กระชับ ตรงตามวัตถุประสงค์
การเขียนจดหมาย แบํงออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้
๑. จดหมายสํวนตัว เป็นจดหมายที่เขียนติดตํอระหวํางบุคคลที่คุ๎นเคยกันเชํน ญาติสนิท
ครู - อาจารย์ เพื่อไตํถามทุกข์สุขสํวนตัว
๒. จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุระการงาน เป็นจดหมายระหวําง
บุคคลถึงบุคคล บุคคลถึงบริษัทห๎างร๎าน หรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงสํวนราชการ การใช๎สานวน
ภาษาต๎องสุภาพและให๎ความสาคัญกับผู๎รับจดหมาย
๓. จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายที่ใช๎ติดตํอระหวํางกันในวงธุรกิจ มีจุดประสงค์
ในการดาเนินธุรกิจ เชํน เสนอขายสินค๎า หรือบริการสั่งซื้อสินค๎า และตอบรับการสั่งซื้อ
ติดตามหนี้ เป็นต๎น มีรูปแบบและการใช๎ภาษาเป็นทางการหรือคํอนข๎างเป็นทางการ
๔. จดหมายราชการ เป็นจดหมายที่เขียนติดตํอกันระหวํางสํวนราชการตําง ๆ หรือบุคคล
เขียนไปถึงสํวนราชการ หรือสํวนราชการมีไปถึงสํวนราชการด๎วยกันเอง ตลอดจนสํวนราชการ
นั้นเขียนจดหมายไปถึงตัวบุคคล
วิธีการเขียนจดหมาย
๑. เขียนข๎อความให๎ชดั เจน ใช๎ถ๎อยคาสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย
๒. เขียนด๎วยลายมือชัดเจน อํานงําย
๓. ใช๎ภาษาถูกต๎องตามลักษณะการใช๎ภาษา
๔. เขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต๎อง
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๒๘๓
 ท๔/ผ.๓

รูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้อง
๑. การวางรูปแบบจดหมาย ควรจัดวางให๎มีสัดสํวนพอเหมาะกับหน๎ากระดาษ โดยเว๎น
ด๎านหน๎าประมาณหนึง่ นิ้ว และเว๎นด๎านหลังประมาณครึ่งนิ้ว
๒. ที่อยูํของผู๎เขียน อยูํตรงมุมบนขวาของหน๎ากระดาษ
๓. วัน เดือน ปี เขียนกึ่งกลางหน๎ากระดาษ
๔. คาขึ้นต๎น อยูํด๎านซ๎ายหํางจากขอบกระดาษประมาณ ๑ นิ้ว และต๎องเขียนให๎เหมาะแกํ
ฐานะและตาแหนํงหน๎าที่
๕. เนื้อความ เริ่มเขียนโดยยํอหน๎าเล็กน๎อย และควรขึ้นยํอหน๎าใหมํเมื่อขึ้นเนือ้ ความใหมํ
สานวนภาษาที่ใช๎ในการเขียน ต๎องคานึงถึงความสุภาพ เขียนถูกต๎องเหมาะแกํฐานะ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เว๎นวรรคตอนให๎ถูกต๎อง ถ๎าต๎องการอวยพรให๎ญาติผู๎ใหญํในตอนท๎าย
ของจดหมาย ควรอ๎างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สํวนการอวยพรให๎เพื่อนจะอ๎างถึงสิ่งศักดิส์ ิทธิ์หรือไมํก็ได๎
๖. คาลงท๎าย อยูํตรงกับวัน เดือน ปีที่เขียน และต๎องเขียนให๎ถูกต๎อง เหมาะแกํฐานะและ
บุคคล
๗. ชื่อผู๎เขียน เยื้องลงมาทางขวามือ ถ๎าเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ไมํคุ๎นเคย ควรวงเล็บชื่อ
ที่เขียนเป็นตัวบรรจง ถ๎าเป็นจดหมายราชการต๎องบอกยศตาแหนํงของผู๎สํงด๎วย
มารยาทในการเขียนจดหมาย
๑. ใช๎กระดาษสีขาว สีออํ นหรือสีสุภาพ ไมํมีรอยยับหรือรอยฉีกขาด ขนาดได๎มาตรฐาน
ไมํควรใช๎กระดาษที่มีตราของทางราชการเขียนจดหมายสํวนตัว
๒. เขียนด๎วยหมึกสีดา สีน้าเงิน ไมํควรใช๎ดินสอ หมึกแดง หรือหมึกสีฉูดฉาด เพราะไมํ
สุภาพ ควรเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขให๎ชดั เจน ไมํขูด ลบ ขีด ฆํา หรือเขียนทับลงไป
๓. ไมํใช๎ซองที่มีลวดลายหรือสีเข๎มมาก
๔. ไมํสอดธนบัตรหรือสิ่งของมีคําลงในซองจดหมาย อาจหายได๎
๕. จดหมายที่สํงทางไปรษณีย์ ต๎องผนึกดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่การสื่อสาร
กาหนดไว๎ที่มุมบนด๎านขวามือ
๖. เรียงลาดับเนื้อหาสาระเหมาะสม ใช๎ภาษาถูกต๎องตามหลักภาษา ไมํใช๎ภาษาพูดใน
การเขียนจดหมาย
๗. ถ๎าต๎องการเขียนข๎อความเพิ่มเติมหลังเขียนจดหมายจบแล๎ว ต๎องเขียนคาวํา ป.ล.
(ปัจฉิมลิขิต) กํอน
๘. ควรเขียนคานาหน๎าชื่อผู๎รับบนหน๎าซองให๎ถูกต๎อง เชํน คุณ นายแพทย์ อาจารย์ หรือ
ยศทางทหาร
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๒๘๔
 ท๔/ผ.๓

รูปแบบของคาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้าย
ในการเขียนจดหมายต๎องคานึงถึงการเขียนคาขึ้นต๎น คาลงท๎าย และสรรพนามให๎ถูกต๎อง
ผู้รับ คุณพ่อ,คุณเเม่
คาขึ้นต๎น กราบเท๎า...ที่เคารพอยํางสูง
สรรพนาม (ผู๎เขียน) ลูก, หนู, ผม, กระผม, ดิฉัน หรือใช๎ชื่อเลํนเเทน
สรรพนาม (ผู๎รับ) คุณพํอ คุณเเมํ
คาลงท๎าย ด๎วยความเคารพรักอยํางสูง
ผู้รับ ญาติผู้ใหญ่
คาขึ้นต๎น กราบเท๎า....ที่เคารพอยํางสูง หรือ กราบเรียน...ที่เคารพอยํางสูง
สรรพนาม (ผู๎เขียน) หลาน, ผม, กระผม, ดิฉัน, หนู, หรือใช๎ชื่อเลํนแทน
สรรพนาม (ผู๎รับ) คุณปู่, คุณยํา, คุณตา, คุณยาย, คุณลุง, คุณป้า, คุณน๎า, คุณอา
คาลงท๎าย ด๎วยความเคารพอยํางสูง
ผู้รับ พี่หรือเพื่อนที่อาวุโสกว่า
คาขึ้นต๎น เรียนคุณพี่ที่เคารพ หรือ กราบ...ที่เคารพ
สรรพนาม (ผู๎เขียน) น๎อง, ผม, ดิฉัน, หนู, หรืออาจใช๎ชื่อเลํนเเทน
สรรพนาม (ผู๎รับ) คุณพี,่ คุณ ...
คาลงท๎าย ด๎วยความเคารพ, ด๎วยความเคารพรัก
ผู้รับ น้อง หรือเพื่อน
คาขึ้นต๎น ...น๎องรัก หรือ คุณ ... ที่รัก หรือ (ชื่อเลํน) ที่รัก
สรรพนาม (ผู๎เขียน) ฉัน พี่
สรรพนาม (ผู๎รับ) เธอ, คุณ, น๎อง
คาลงท๎าย ด๎วยความรัก, ด๎วยความรักยิ่ง, รักเเละคิดถึง
ผู้รับ บุคคลทั่วไป
คาขึ้นต๎น เรียนคุณ...ที่นับถือ หรือ เรียนผู๎จดั การบริษัท ... จากัด
สรรพนาม (ผู๎เขียน) ผม, ดิฉัน
สรรพนาม ผู๎รับ) คุณ, ทําน
คาลงท๎าย ขอเเสดงความนับถือ
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๒๘๕
 ท๔/ผ.๓

ผู้รับ พระภิกษุทั่วไป
คาขึ้นต๎น นมัสการ...
สรรพนาม (ผู๎เขียน) ผม,กระผม, ดิฉัน
สรรพนาม (ผู๎รับ) ทําน, พระคุณทําน, ใต๎เท๎า, พระคุณเจ๎า
คาลงท๎าย ขอนมัสการมาด๎วยความเคารพอยํางสูง
ส่วนประกอบของจดหมาย
๑. สถานที่เขียน ควรบอกให๎ชัดเจน จากหนํวยยํอยไปหาหนํวยใหญํ เชํน ๕/๒ หมูํ ๔
ตาบลองครักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง ๑๔๑๒๐
๒. วัน เดือน ปี ใช๎แบบจดหมายราชการ ดังนี้ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. คาขึ้นต๎น ใช๎ให๎เหมาะสมกับบุคคล
๔. ใจความหรือเนือ้ ความ ถ๎ามีเรือ่ งจะต๎องเขียนมากควรแบํงเป็นตอนๆ ถ๎าจะเขียนเรื่อง
ใหมํก็ขึ้นบรรทัดใหมํ ไมํควรเขียนติดตํอกันเพียงยํอหน๎าเดียว
๕. คาลงท๎าย ต๎องใช๎ให๎สัมพันธ์กับคาขึ้นต๎นและใช๎ให๎ถูกต๎องตามฐานะของบุคคล
๖. ชื่อผู๎เขียน ถ๎าใช๎ลายเซ็นต๎องวงเล็บชื่อ-นามสกุลไว๎ใต๎ลายเซ็นด๎วยลายมือที่อํานงําย
ชัดเจนหากมีตาแหนํงหน๎าที่การงานให๎บอกตาแหนํงหน๎าที่นั้นด๎วย
ขนาดของซอง
การใช๎ซองขนาดมาตรฐาน ปัจจุบันที่ทาการไปรษณีย์ทุกแหํงจะมีซองจดหมายจาหนําย
เป็นซองที่มีขนาดเหมาะสม โดยทั่วไปมี ๒ แบบ ดังนี้
๑. ซองสัน้ มีขนาด ๓.๕ x ๖ นิ้ว ถึง ๔.๕ x ๗ นิ้ว
๒. ซองยาวมีขนาด ๔.๒๕ x ๙ นิ้ว
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๒๘๖
 ท๔/ผ.๓

การจ่าหน้าซอง
การจําหน๎าซอง มีหลักการ ดังนี้
๑ ที่อยูํของผู๎รับ ต๎องเรียงลาดับจากสํวนยํอยไปหาสํวนใหญํ ได๎แกํ
- ชื่อ-นามสกุลของผู๎รบั ถ๎าเป็นจดหมายสาคัญ เชํน มีธนาณัติสอดอยูํด๎วย
ต๎องระบุคานาหน๎าชื่อผู๎รับ
- บ๎านเลขที่ ซอย หรือตาบล
- ถนนที่ตั้ง
- ตาบลหรือเเขวง
- อาเภอหรือเขต
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
๒. ที่อยูํของผู๎สํง เรียงลาดับเชํนเดียวกับผู๎รับ จะเขียนไว๎ด๎านบนซ๎ายของตนเอง
๓. คาขึ้นต๎น
- ถ๎าเป็นจดหมายสํวนตัว อาจใช๎คาวํา "กรุณาสํง" หรือ "นามผู๎รับ"
- ถ๎าเป็นจดหมายราชการหรือจดหมายธุรกิจนิยมใช๎ "เรียน"
- จดหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปใช๎ "นมัสการ"
๔. เเสตมป์ ต๎องติดเเสตมป์ตามราคาที่กรมไปรษณีย์ฯ กาหนด เพราะถ๎าติดไมํครบ ผู๎รับ
จะถูกปรับเป็น ๒ เทําของราคาเเสตมป์ที่ขาดไป

ปรับปรุงมาจาก https://sites.google.com
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๒๘๗
 ท๔/ผ.๓

การวางรูปแบบของจดหมาย
ที่อยู.ํ .................................................

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

วันที.่ ............................................................................
คาขึ้นต๎น................................................................................
เนื้อความ .............................................................................................................

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

เนื้อความ .............................................................................................................

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

คาลงท๎าย........................................
ลายมือชื่อผู๎เขียนจดหมาย
ขอรับรองวําเป็นความจริง
ลายมือชื่อ
(.................................................)
ตาแหนํง/สถานะ
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๒๘๘
 ท๔/ผ.๓

ตัวอย่าง จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่
๑๕/๑ หมูํที่ ๕ ตาบลอํางแก๎ว
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง
๑๔๑๒๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กราบเท๎า คุณพํอคุณเเมํ ที่เคารพรักอยํางสูง
ผมได๎รับเงิน ๕๐๐ บาท ที่คุณพํอคุณแมํกรุณาสํงมาให๎แล๎วครับ ผมจะนาไปซื้อ
กางเกงกีฬา ๑ ตัวและสมุด ๓ เลํม เหลือเงินอีก ๓๐๐ บาท ผมนามารวมไว๎ในคําใช๎จํายประจาวัน
ครับ
โรงเรียนจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาแตํละประเภท เข๎า
รํวมการแขํงขันในระดับจังหวัด ผมได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลและวิ่ง ๑๐๐ เมตร
ผมดีใจมาก และจะพยายามฝึกซ๎อม เพื่อนารางวัลมาฝากคุณพํอคุณแมํครับ
ผมจะเลําเรื่องดี ให๎คณ
ุ พํอคุณแมํฟังครับ ในงานแขํงขันกีฬาของโรงเรียนมีผใู๎ หญํ
จากจังหวัดมารํวมงาน เขาลืมกระเป๋าถือไว๎หน๎าห๎องน้า ผมจึงเก็บไปให๎ครูประกาศหาเจ๎าของ
เขามารับกระเป๋าคืนด๎วยความดีใจ เขาประกาศ ชมเชยโดยประกาศชื่อคุณพํอคุณแมํด๎วยครับ
สํวนคุณครูให๎ผมเป็นเด็กดีที่เป็นตัวอยํางครับ ผมดีใจและยังปลืม้ ไมํหายเลยครับ จึงเขียน
จดหมายมาเลําเรื่องให๎คุณพํอคุณแมํทราบ ตอนนี้ผมขอทาการบ๎านกํอนนะครับ
สุดท๎ายนี้ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ๎มครองคุณพํอคุณแมํให๎มีความสุข
มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยครับ
ด๎วยความเคารพอยํางสูง
ภูวดล สุวรรณภูมิ

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒๘๙
 ท๔/ผ.๓

ตัวอยําง จดหมายถึงเพื่อน
๑๐๑ หมูํ ๓ ต.ตาคลี
อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
๖๐๑๔๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
นภา เพื่อนรัก
เราได๎รับจดหมายจากนภาแล๎ว ดีใจด๎วยนะที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ
เรื่อง "พํอหลวงของปวงชนชาวไทย" เราก็รักและเคารพพระองค์ทํานมากที่สุดในชีวิตเชํนกัน เรา
มีความสุขทุกครั้ง ที่ได๎เห็นพระองค์ แม๎เพียงเห็นในจอโทรทัศน์ก็ตาม ครอบครัวของเรารัก
พระองค์ทุกคน และนาหลักปรัชญาเรื่องความพอเพียงมาใช๎ด๎วย
เราเขียนเรียงความไมํเกํง แตํเราวาดภาพสวยนะ ชนะการประกวดเหมือนกัน ได๎
ไปแขํงขันตํอในระดับภาค เราจะนาภาพที่เราวาดไว๎ไปให๎นภาดูนะ ในชํวงปิดภาคเรียนนี้ คุณ
พํอคุณแมํบอกวําจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู่ คุณยํา และจะพักหลายวัน เราคงมีเวลา
คุยกัน คงได๎เที่ยวทะเล สวนสาธารณะใกล๎บ๎านของนภาแนํเลย
สุดท๎ายนี้ เราขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให๎นภาเพื่อนรักมีความสุข
เรียนเกํง ตลอดไปนะจ๏ะ
รักและคิดถึง
ภัครมล จันทร์งาม
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒๙๐
 ท๔/ผ.๓-๐๕

เฉลยใบงานที่ ๐๕
การวางรูปแบบจดหมาย
คาชี้แจง วางรูปแบบของจดหมายและวางสํวนอื่น ๆ ของจดหมายให๎ถูกต๎องตามลาดับ
โดยเลือกนาตัวอักษร ก - ซ ที่อยูํหน๎าข๎อความในกรอบสีเ่ หลี่ยม ไปเติมในชํองวําง
ให๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนจดหมายในข๎อ ๑-๘
ลักษณะการวางรูปแบบจดหมาย
ก. ตรงกับวันที่

ข. ตรงกับเนื้อความ

ค. กึ่งกลางหน๎ากระดาษ

ง. ตรงกับคาขึ้นต๎น

จ. มุมบนขวามือหํางจากกลาง
หน๎ากระดาษ ๑ นิ้ว

ฉ. อยูํใต๎คาลงท๎าย ถอยหลังไป
ประมาณครึ่งนิ้ว

ช. หํางจากริมกระดาษ
ทางซ๎ายมือ ๑ นิ้ว

ซ. ยํอหน๎าจากคาขึ้นต๎น ๑ นิ้ว
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๒๙๑
 ท๔/ผ.๓-๐๕

๑. ที่อยูํ หรือสถานที่เขียนจดหมาย

………จ…………

๒. วัน เดือน ปี

………ค…………

๓. คาขึ้นต๎น

………ช…………

๔. เนื้อความของจดหมาย

………ซ…………

๕. คาลงท๎าย

………ก…………

๖. ชื่อผู๎เขียน

………ฉ………

๗. คารับรองของผู๎ปกครอง(ถ๎ามี)

………ง…………

๘. ชื่อผู๎ปกครอง

………ข…………
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๒๙๒
 ท๔/ผ.๓-๐๖

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๖
การเขียนจดหมายถึงเพื่อน
คาชี้แจง เขียนจดหมายถึงเพื่อน ให๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนจดหมาย พร๎อมจําหน๎าซอง
๑๘ หมูํ ๒ ต.ปากคลอง
บางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์
จ. สมุทรปราการ ๖๐๑๔๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
กรุณา เพื่อนรัก
เราได๎รับจดหมายจากกรุณาแล๎ว ดีใจด๎วยนะที่ได๎เป็นตัวแทนเข๎าประกวดกิจกรรม
เลํานิทานคุณธรรมในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เราก็ได๎เป็นตัวแทนประกวดร๎องเพลง
ลูกทุํง ในระดับภาคเชํนกัน พวกเราคงต๎องเตรียมตัวให๎มากขึ้นนะ เพราะการแขํงขันในระดับนี้ ผู๎
เข๎าแขํงขันต๎องเกํงทุกคนแนํนอน กรุณาก็ต๎องพยายามให๎มากขึ้นนะจ๏ะ
เราอาจได๎พบกันในวันแขํงขัน แตํถ๎าไมํพบเพราะมีผู๎รํวมแขํงขันเป็นจานวนมาก
พวกเราก็จะสํงกาลังใจให๎กันและกัน เราต๎องได๎พบกันในชํวงปิดภาคเรียนนี้แนํนอน คุณแมํบอก
วําจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมและพักกับคุณยาย เราคงมีเวลาได๎เลํนสนุกกัน ได๎ฝึกทาขนม
อรํอย และได๎ฟังนิทานจากเพื่อน
สุดท๎ายนี้ เราขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให๎เพื่อนรักมีความสุข และ
ชนะการแขํงขันเลํานิทานนะจ๏ะ
รักและคิดถึง
ปาริดา ผกากรอง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒๙๓
 ท๔/ผ.๓-๐๖

ชื่อและที่อยูํผู๎ฝาก
เด็กหญิงปาริดา ผกากรอง......………………
๑๘/๒ หมูํที่ ๒ ต.ปากคลองปลากด..……
อ.พระสมุทรเจดีย์..………………….......……
จ.สมุทรปราการ...………………………………

๑๕๑๒๐

ชื่อและที่อยูํผู๎รับ
เด็กหญิงกรุณา มาลาแก๎ว......……………………………………………..
๒๔ หมูํที่ ๓ ต.องครักษ์ …………………………....................……….
อ.โพธิ์ทอง…………………………….......…………………………………….
จ.อํางทอง.............…………………………………………………………….

๑๔๑๒๐

 แนวคาตอบ เรื่องการเขียนจดหมายข๎างต๎นนี้ เป็นเพียงแนวทางในการเขียนจดหมายถึงเพื่อน
และการเขียนจําหน๎าซองสํงทางไปรษณีย์ ตามหลักการเขียน นักเรียนสามารถเขียนโดยบอกเลํา
ข๎อความตําง ๆ ได๎ตามต๎องการ ขอให๎พิจารณาผลงานนักเรียนตามหลักการเขียนที่ถูกต๎องและ
เหมาะสม
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๒๙๔


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ใส่ใจการกรอกรายการ

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การกรอกแบบรายการต่าง ๆ แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน แบบคาร้องทั่วไป มารยาท
ในการเขียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
กรอกแบบรายการต่าง ๆ แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน แบบคาร้องทั่วไป
มารยาทในการเขียน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
กรอกแบบรายการต่างๆ แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน แบบคาร้องทั่วไปได้
มีมารยาทในการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริงที่ที่ทาการไปรษณีย์ / ธนาคาร
ครูผู้สอนต้องเตรียมใบงาน เตรียมเนื้อหา ใบงานตรงตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้
- ทบทวนการเขียนเพื่อการสื่อสาร
- อ่านใบความรู้เรือ่ งการกรอกแบบรายการ การกรอกใบลาเพื่อศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล
- นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่กาหนด
- นักเรียนจับคู่กันทากิจกรรมตามใบงาน ครูตรวจผลงานและชี้แนะเพื่อแก้ไข
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๓. ประเมินมารยาทในการเขียน

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการกรอกแบบรายการแบบต่าง ๆ

- นักเรียน อ่านใบความรูเ้ รื่องการกรอกแบบรายการ และการกรอกใบลาเพื่อศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล
- นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๗ โดยกรอกแบบฟอร์มใบลาของนักเรียน
- จับคู่กันทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๘ กรอกแบบฟอร์มใบคาร้องทั่วไป
- ตรวจผลงานพร้อมกันถ้าพบข้อบกพร่อง ครูจะชีแ้ นะเพื่อแก้ไข

- นักเรียนทบทวนการเขียนเพื่อการสื่อสาร เช่นการเขียนจดหมาย และอืน่ ๆ
- นักเรียน ดูตัวอย่างแบบกรอกรายการต่าง ๆ
- แสดงความคิดเห็นเรื่องการกรอกข้อมูลในแบบกรอกรายการต่าง ๆ ตามความคิดของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๔
เรื่อง ใส่ใจการกรอกแบบรายการ
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๙๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ
๒ มารยาทในการเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ
๒. มารยาทในการเขียน
ทักษะ
๑. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ
๒. มีมารยาทในการเขียน
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีมารยาทในการอ่าน เขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ใส่ใจการกรอกแบบรายการ
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทบทวนการเขียนเพื่อการสื่อสาร เช่น การเขียนจดหมาย
และอื่น ๆ
๒. นักเรียนดูตวั อย่างแบบกรอกรายการต่าง ๆ และให้พิจารณาข้อมูลที่ใช้
ในแบบกรอกรายการนั้น ๆ แล้วแสดงความคิดเห็นเรื่องการกรอกข้อมูล
ในแบบกรอกรายการต่าง ๆ ตามความคิดของนักเรียน
ขั้นสอน
๓. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องการกรอกแบบรายการ การกรอกใบลา
เพื่อศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล ก่อนฝึกปฏิบัติและนาไปใช้จริง
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๓ คน ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๗
กรอกแบบฟอร์มใบลาของนักเรียน แล้วตรวจผลงานพร้อมกันถ้าพบ
ข้อบกพร่อง ครูจะชี้แนะเพื่อแก้ไขต่อไป
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการกรอกแบบรายการ แบบฟอร์มใบลา
ของนักเรียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องการกรอกแบบรายการ
๒. ใบความรู้เรื่องการฝากส่งธนาณัติ
๓. ใบงานที่ ๐๗-๐๘
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ประเมินมารยาทในการเขียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

๒๙๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ใส่ใจการกรอกแบบรายการ
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๖. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องการกรอกแบบรายการ
จากใบความรู้เรื่องการกรอกแบบรายการ ครูอธิบาย
เพิ่มเติมก่อนทากิจกรรมฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบคาร้อง
ขั้นสอน
๗. นักเรียนจับคู่กันทากิจกรรมตามใบงาน โดยทาใบงาน
ที่ ๐๘ กรอกแบบฟอร์มใบคาร้องทั่วไป และตรวจผลงาน
พร้อมกันถ้าพบข้อบกพร่อง ครูจะชี้แนะเพื่อแก้ไข
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการกรอกแบบรายการ
แบบต่าง ๆ ทั้งแบบฟอร์มใบลาของนักเรียนและแบบฟอร์ม
ใบคาร้องทั่วไป
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๙๗
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๒๙๘
 ท๔/ผ.๔

ใบความรู้
การกรอกแบบรายการ
การกรอกแบบรายการ หมายถึงการเขียนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบ
รายการซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นโดยเว้นช่องว่างไว้สาหรับเขียนข้อความเพื่อให้เอกสารนั้น
สมบูรณ์และถูกต้อง
แบบรายการแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ได้แก่
๑. แบบรายการที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
แบบรายการชนิดนี้หน่วยงานเป็นผู้จัดทาขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ นอกจากนี้ยังทาให้
จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น แบบรายการสมัครงาน แบบรายการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ใบฝากเงินและถอนเงินของธนาคาร
๒. แบบรายการที่ใช้ภายในองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้มีระบบรวบรวม
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานของตน ด้วยวิธีให้กรอกแบบรายละเอียด
เช่น แบบรายการใบลา
การกรอกแบบรายการ ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. อ่านคาชี้แจงในการกรอกแบบรายการนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อน แต่ถ้า
แบบรายการนั้นไม่มีคาชี้แจง ควรอ่านแบบรายการนั้นอย่างผ่าน ๆ ๑ รอบ เพื่อให้ทราบว่า
ควรเขียนหรือกรอกข้อความใด ๆ ลงในแบบรายการนั้น ๆ บ้าง
๒. เขียนหรือกรอกข้อความต่าง ๆ ลงในช่องว่างของแบบรายการ ซึ่ง
แบบรายการบางลักษณะ จะชี้แจงให้เขียนหรือกรอกเครื่องหมายต่าง ๆ
๓. ไม่ควรขีดฆ่า หรือ ลบข้อความ เพราะแบบรายการบางชนิดเป็นเอกสาร
ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ถ้ามีรอยลบหรือขีดฆ่า อาจทาให้แบบรายการนั้น ๆ ใช้อ้างอิงไม่ได้
เพราะขาดความน่าเชื่อถือ
๔. อ่านทบทวนข้อความที่เขียนหรือกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่า
กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
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๒๙๙
 ท๔/ผ.๔-๐๗

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๗
การกรอกแบบใบลา
คาชี้แจง กรอกแบบใบลาของนักเรียน ต่อไปนี้
แบบใบลาของนักเรียน

เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย
เรียน ครูประจาชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ้านเลขที่..๕๑..หมู่ที่..๕...ตาบล..องครักษ์
อาเภอ..โพธิ์ทอง....จังหวัด...อ่างทอง....
วันที่..๒๐...เดือน...มิถุนายน........พ.ศ...๒๕๕๗......

เนื่องด้วยกระผม/ดิฉัน ป่วยมีอาการปวดท้อง และอาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้
แพทย์ให้นอนพัก ๒ วัน ค่ะ ..................................................................................................................
ด้วยเหตุนี้กระผม/ดิฉัน จึงขออนุญาต ลาป่วย / ลากิจ มีกาหนด....๒.....วัน นับตั้งแต่วันที.่ ...๒๐......เดือน
มิถุนายน........พ.ศ...๒๕๕๗...... ถึงวันที่....๒๑......เดือน มิถุนายน........พ.ศ...๒๕๕๗......
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลงชื่อ......กิ่งแก้ว ใจสะอาด..... นักเรียน
(เด็กหญิงกิ่งแก้ว ใจสะอาด)
ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....กิ่งกาญจน์ ใจสะอาด......ผู้ปกครอง
(นางกิ่งกาญจน์ ใจสะอาด.)
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๓๐๐


ท๔/ผ.๔-๐๘

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๘
การกรอกแบบใบคาร้อง
คาชี้แจง กรอกแบบใบคาร้องทั่วไป ต่อไปนี้
ใบคาร้องทั่วไป
เขียนที่ โรงเรียนมณีนพรัตน์
วันที่...๑. เดือน ....สิงหาคม.. พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่ และเครื่องเสียง
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนมณีนพรัตน์
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ.) เด็กหญิงสาวิตรี พวงรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เลขประจาตัว ๙๕๘๖..........
มีความประสงค์....ขออนุญาตใช้สถานที่และเครื่องเสียง เพื่อใช้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง ในวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียน
จัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยจะใช้สถานที่ ในเวลา ๑๑.๔๐ น. ถึง
๑๑.๔๐ น. ตั้งแต่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวม ๖ วัน
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
.................นารี เหมือนแก้ว..................
(เด็กหญิงนารี เหมือนแก้ว.)
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ
๐๘๙ ๔๘๗๓๕๒๐
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๓๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

เลือกสรรใช้คาตามชนิดและหน้าที่ เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
รู้จักชนิดของคาและหน้าที่ของคาในประโยค การเขียนประโยคสองส่วนและประโยค
สามส่วน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
ระบุชนิดและหน้าที่ของคานาม คาสรรพนาม คากริยา และคาวิเศษณ์ในแต่ละประโยค
ได้แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมใบงาน เตรียมเนื้อหา ใบงานตรงตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้
- ร่วมกันวิเคราะห์ประโยคและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
- ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุปเรื่อง ข้อคิดจากบทอ่านการเขียน และแนวทางการ
นาไปใช้ในชีวิตจริง
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงานทีก่ าหนด
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๓. ประเมินหลังเรียน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ข้อคิดจากบทอ่านการเขียน และแนวทางการนาไปใช้ในชีวิตจริง

- อ่านใบความรูช้ นิดของคา และสนทนาร่วมกัน
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๙ แต่งประโยคที่สัมพันธ์กับภาพ
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๑๐ ชนิดของคา
- สนทนาถึงปัญหาที่พบในใบงานที่ผ่านมา ครูชี้แนะเพื่อแก้ไข
- อ่านใบความรูค้ าบุพบทและคาเชื่อม
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๑๑ แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
- ทากิจกรรมตามใบงานที่ ๑๒ - ๑๓ แต่งประโยคจากภาพที่กาหนด

- ร่วมกันวิเคราะห์ประโยคและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๕
เรื่อง เลือกสรรใช้คาตามชนิดและหน้าที่
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐๒

305

7/4/18 10:58 AM

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เรื่อง เลือกสรรใช้คาตามชนิดและหน้าที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ขั้นนา
๒. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๑. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประโยคและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. นักเรียนอ่านใบความรู้ ชนิดของคา และสนทนาร่วมกัน ครูอธิบายเพิม่ เติมให้
๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยคได้
นักเรียนเข้าใจก่อนทากิจกรรมต่อไป
๒. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๓. แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ ๒-๓ คน ทากิจกรรมตามใบงาน ที่ ๐๙ แต่งประโยค
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับภาพ และตรวจชิ้นงานพร้อมกัน เพือ่ ให้นักเรียนฟังคาตอบของเพื่อน
ทักษะ
๑. วิเคราะห์คาตามชนิดและหน้าที่ของคาใน จะทาให้เข้าใจการใช้ภาษามากขึ้น
ประโยคได้
๔. นักเรียนจับคูท่ ากิจกรรมตามใบงานที่ ๑๐ แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
๒. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ขั้นสรุป
คุณธรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของประโยคตามโครงสร้าง
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีมารยาทในการอ่าน เขียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ชนิดของคา
๒. ใบงานที่ ๐๙-๑๒
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ประเมินหลังเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

๓๐๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๕. นักเรียนสนทนาถึงปัญหาที่พบในใบงานที่ผ่านมา ครูชี้แนะเพื่อแก้ไขและ
อธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๖. นักเรียนจับคู่กันทากิจกรรมตามใบงานที่ ๑๑ เขียนประโยคจากภาพ และ
ตรวจชิ้นงานพร้อมกัน เพื่อให้เข้าใจและเห็นตัวอย่างทั้งถูกและผิด
๗. นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๑๓ การเขียนประโยคจากภาพที่กาหนด
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องชนิดของคาในประโยคตามโครงสร้างของ
ประโยค สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ และทาแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง เลือกสรรใช้คาตามชนิดและหน้าที่
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐๔
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๓๐๕


ท๔/ผ.๕

ใบความรู้
ชนิดของคา
คาในภาษาไทยมีหลายชนิด ระดับชั้นนี้มีคาที่ควรรู้จัก เพื่อนามาใช้ให้ถูกต้องตาม
หน้าที่ของคา คือ คานาม คาสรรพนาม คากริยา และคาวิเศษณ์
คานาม

อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
ลุงเรียกเด็กๆ
สุนัขแทะกระดูก
แม่คา้ ขายผลไม้
โต๊ะและเก้าอี้ตั้งอยู่ที่สนาม
คาที่พิมพ์ตัวเน้นในประโยคข้างต้นเป็นคานาม
คานาม คือ คาที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช
สิ่งของ สถานที่ ถ้าเป็นคานามทั่วไปเรียกว่า คานามสามัญ
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
ลุงบุญเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
ฟ้าครามยืนดูงูเขียว
ใบหม่อนกลัวจิ้งจก ตุ๊กแก
แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพฯ
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเป็นคานามที่ตั้งขึ้นเป็นชื่อเฉพาะของคานามสามัญ
เรียกว่า คานามวิสามัญ
คาสรรพนาม
อ่านแล้วสังเกตประโยคต่อไปนี้
ฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด
(ฉัน แทนผู้พูด)
วันนี้เธอจะไปขายของไหม
(เธอ แทนผู้ฟัง)
พอใจไม่สบาย เขาจึงไม่ได้มาโรงเรียน (เขา แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง)
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเป็นคาสรรพนาม
คาสรรพนามคือคาที่ใช้แทนคานาม ในตัวอย่างเป็นคาสรรพนามแทนบุคคล ใช้แทนผู้
พูด ผู้ฟัง และผู้ที่ถูกกล่าวถึง
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๓๐๖


ท๔/ผ.๑

คากริยา
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
เจ้าแก่นคาบกระดูก
ตุ๊กแกกินแมลงศัตรูพืช
เจ้าทุยของลุงบุญฉลาด
งูเขียวอ้วนมาก
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเรียกว่า คากริยา
คากริยา คือ คาที่ใช้บอกอาการ หรือบอกสภาพของคน สัตว์ พืช สิ่งของ เช่น
คาบ กิน เป็นคากริยาบอกอาการ
ฉลาด อ้วน เป็นคากริยาบอกสภาพ
คาวิเศษณ์
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
ลุงบุญมีเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้เด็กๆฟัง
เจ้าแก่นกับเจ้าทุยเป็นสัตว์น่ารัก
งูเขียวรัดตุ๊กแกไว้แน่น
สุนัขตารวจฉลาดมาก
คาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเรียกว่า คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ คือ คาที่ใช้ขยายคานามและกริยาเพื่อให้ใจความของประโยคชัดเจนยิ่งขึ้น
คาที่พิมพ์ตัวเอนใน ๒ ประโยคแรกเป็นคานาม และคาที่พิมพ์ตัวเอนใน ๒ ประโยคหลัง
เป็นคากริยา

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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๓๐๗


ท๔/ผ.๕-๐๙

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๙
การแต่งประโยคที่สัมพันธ์กับภาพ
คาชี้แจง แต่งประโยคที่สัมพันธ์กับภาพต่อไปนี้
ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ ๑
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม)
คานาม + คากริยา
 ณัชชา มองตรง / ณัชชา ยิ้ม
คาสรรพนาม + คากริยา
 เธอ มองตรง / เธอ ยิ้ม

ตัวอย่างที่ ๒
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม
คานาม + คากริยา + คานาม
 ณัชชา ปั่น จักรยาน
คาสรรพนาม + คากริยา + คานาม  เธอ ปั่น จักรยาน
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ท๔/ผ.๕-๐๙

คาชี้แจง แต่งประโยคที่สัมพันธ์กับภาพต่อไปนี้

กรอบที่ ๑
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม)
คานาม + คากริยา
 เด็กชายวิ่ง / ปรีดากระโดด
……………………………………………………………………………………………......................................................
คาสรรพนาม + คากริยา  เขาตะโกน
..............................................................................................................................................................

กรอบที่ ๒
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม
คานาม + คากริยา + คานาม
 ปรีดาเล่นม้าก้านกล้วย
………………………………………………………………………………......................................................................
คาสรรพนาม + คากริยา + คานาม  เขาทาม้าก้านกล้วย
..............................................................................................................................................................
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๓๐๙


ท๔/ผ.๕-๐๙



กรอบที่ ๑
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม)
คานาม + คากริยา  โทรทัศน์แตก
……………………………………………………………………………………………......................................................
คาสรรพนาม + คากริยา  มันชารุด
.............................................................................................................................................................

กรอบที่ ๒
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม
คานาม + คากริยา + คานาม  ลุงมานะซ่อมโทรทัศน์
……………………………………………………………………………….....................................................................
คาสรรพนาม + คากริยา + คานาม  เขาซ่อมโทรทัศน์
..............................................................................................................................................................
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๓๑๐


ท๔/ผ.๕-๐๙

กรอบที่ ๑
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม)
คานาม + คากริยา  สมชัยพูด
……………………………………………………………………………………………..................................................
คาสรรพนาม + คากริยา  เขาบรรยาย
..........................................................................................................................................................

กรอบที่ ๒
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม
คานาม + คากริยา + คานาม  สมชัยอ่านนิทาน
………………………………………………………………………………..................................................................
คาสรรพนาม + คากริยา + คานาม  เขาเล่าข่าว
...........................................................................................................................................................
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๓๑๑


ท๔/ผ.๕-๑๐

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๐
ชนิดของคา

คาชี้แจง ตอนที่ ๑ หาคานามจากประโยค แล้วนามาเขียนลงในช่องว่าง
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค

คานาม
วิมลชอบดูปลาทอง
วิมล ปลาทอง
เขาและเธอชอบเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์
มาลินีชอบสวมกระโปรงสีชมพู
มาลินี กระโปรง
กนกพาอรนภาไปท่องเที่ยวกับเธอ
กนก อรนภา
วัดร่องขุ่นอยู่ในจังหวัดเชียงราย
วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

ตอนที่ ๒ หาคาสรรพนามจากประโยค แล้วนามาเขียนลงในช่องว่าง
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค
เพื่อนๆ ในโรงเรียนคิดถึงเขามาก
เธอต้องฝึกซ้อมกีฬาให้มากกว่านี้
ใครวางกระเป๋านักเรียนไว้หน้าห้อง
ท่านต้องการพูดกับนักเรียน
พระองค์สถิตในดวงใจไทยทั้งหล้า

เขา
เธอ
ใคร
ท่าน
พระองค์

คาสรรพนาม
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ท๔/๕-๑๐

ตอนที่ ๓ หาคากริยาจากประโยค แล้วนามาเขียนลงในช่องว่าง

ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค
ณรงค์เล่นฟุตบอลทุกวัน
ประเสริฐปลูกผักสวนครัวไว้หลังบ้าน
ความรักความสามัคคีทาให้ครอบครัวสมบูรณ์
แม่ซื้อผลไม้และขนมในตลาดหน้าโรงเรียน
สินีนาถร้องเพลงไพเราะจับใจ

คากริยา

เล่น
ปลูก
ทาให้
ซื้อ
ร้องเพลง

ตอนที่ ๔ หาคาวิเศษณ์จากประโยค แล้วนามาเขียนลงในช่องว่าง
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค

มะขามมีรสเปรี้ยว
เธอมาโรงเรียนสาย
เพื่อนของแก้วเป็นคนสวย
นักกีฬาทีมชาติของเราวิ่งเร็ว
คุณครูแจกดินสอและปากกาสีแดง

เปรี้ยว
สาย
สวย
เร็ว
แดง

คาวิเศษณ์
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ท๔/ผ.๕-๑๑

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๑
การแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
คำชี้แจง แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
๑
ง.
ใ.

วีระภาพชอบเล่นโลดโผน
เขากระโดดจากที่สูงโดยใช้ร่มชูชีพ

………………………………………………………………………............................................................................
……………………………………………………………………………………………………
๒

คุณธนาเป็นช่างตัดผมใจดี
เด็กๆ ชอบตัดผมที่ร้านคุณธนามาก
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………...
๓
ง.
ใ.

คุณแม่ของฉันซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาดใหม่
ฉันและน้องช่วยคุณแม่ทาความสะอาดบ้าน

…………………………
……………………………………………………………………………………………………

พิจารณาการเขียนประโยค
โดยเขียนอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนประโยค
……………………………………………………………………………………………………
ให้สอดคล้องกับภาพที่กาหนด
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ท๐๔/ผ.๕-๑๑

แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
๔
ง.
ใ.

๕
ง.
ใ.

๖
ง.
ใ.

คุณจเรและคุณสมรเป็นตัวแทนร้องเพลงสดุดีมหาราชา
เขาร้องเพลงเทิดพระเกียรติอย่างมีความสุข

ชาวนาไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
เขากาลังผสมปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้นาข้าวของเขา

จักรยานเป็นพาหนะที่นิยมใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
บุคคลทั่วไปใช้จักรยานเป็นเครื่องออกกาลังกายมากขึ้น

…..…………………………………………………………...

วาดภาพตามความสนใจ แล้วแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพวาด
พิจารณาการเขียนประโยค โดยเขียนอย่างถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียนประโยค ให้สอดคล้องกับภาพที่กาหนด
…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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๓๑๕


ท๐๔/ผ.๕-๑๒

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๒
การแต่งประโยคจากภาพที่กาหนด
คาชี้แจง เขียนประโยคจากภาพต่อไปนี้
พิจารณาการเขียนประโยค โดยเขียนอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียน
ประโยค ให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภาพที่กาหนด
.....เต่าหนุ่มเล่นดนตรีอย่างมีความสุข.............................................

๑

.......เจ้าจ๋อตีฉาบเสียงดัง.......................................................

๒

๓

๔

...............คุณจุกฝึกซ้อมมวยไทย.................................................................

................นักปีนเขาปีนภูเขาน้าแข็งอย่างมุ่งมัน
่

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

๕

...........น้องแนนตากผ้าของเธอและน้องสาว

.................................................................
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๓๑๖



๖

ท๐๔/ผ.๕-๑๒

.................เด็ก ๆ พากันมาเล่นเครื่องเล่นชุดใหม่

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

๗

๘

..............น้องนุ่นอาบน้าแปรงฟันทุกวัน.................................................

...............เด็ก ๆ จูงแขนยายข้ามถนน

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

๙

๑๐

............น้องจีโน่ช่วยคุณแม่รดน้าต้นไม้..........................................................

.....................ธีรภัทรชอบเล่นฟุตบอล.......................................................
พิจารณาการเขียนประโยค โดยเขียนอย่างถูกต้องตามรูปแบบการ
เขียนประโยค ให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภาพที่กาหนด
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ท๐๔/ผ.๕-๑๒

เขียนประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ ให้ได้มากที่สุด
๑
…คุณทอมกาลังรอรับประทานอาหารโปรดอย่างตั้งใจ………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

๒

……นักประดาน้ากาลังแสดงการจับปลาในน้าลึก….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

๓

……การ์ตูนเตรียมช่อดอกไม้สาหรับคุณแม่…..........
………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………

๔

………จินนีฝ่ ึกซ้อมตีเทนนิสก่อนการแข่งขัน……………………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

๕

……หนูน้อยมหัศจรรย์ท่องเที่ยวบนดวงดาวแสน

สวย……………………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

พิจารณาการเขียนประโยค โดยเขียนอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนประโยค
ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับภาพที่กาหนด
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๓๑๘


ท๐๔/ผ.๕-๑๓

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๓
การแต่งประโยคจากภาพที่กาหนด
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ แต่งประโยคจากภาพที่กาหนดให้
๑

…หนูจอมชอบออกกาลังกาย
…………………………………………………………………………...……………..
…………………………………………………………………………..……………...

๒

…หนูแก้วชอบทาขนมไทย…….…………..…………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..……………...

๓๓.
๓

…ลุงไก่หาบขนมไปตลาด………………..
…………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………..………………...

.๔
ใ.

……หนูน้อยจอมแก่นใช้แปรงสีฟันขนาดใหญ่………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

พิจารณาการเขียนประโยค โดยเขียนอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนประโยค
ให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภาพที่กาหนด
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ท๐๔/ผ.๕-๑๓

ตอนที่ ๒ วาดภาพแล้วแต่งประโยคเกี่ยวกับภาพนั้นตามความคิดของนักเรียนเอง
๑.

………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………….………...

๒.

………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………...

๓.

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

๔.

……………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………..

พิจารณาการเขียนประโยค โดยเขียนอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนประโยค
ให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภาพที่นักเรียนวาด
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๓๒๐


ท๐๔/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. ประโยคใดมีใจความกะทัดรัด รัดกุม ที่สุด
ก. ประชาชนทุกภาคเป็นชาวไทยทุกคน
ข. ประชาชนทุกภาคล้วนเป็นชาวไทยทั้งสิ้น
ค. ประชาชนทุกภาคทุกคนเป็นชาวไทยทั้งหมด
ง. ประชาชนทุกภาคล้วนแล้วแต่เป็นชาวไทยด้วยกันทั้งสิ้น
๒. สานวน " น้าขุ่นไว้ใน น้าใสไว้นอก " นาไปใช้ประโยชน์ในข้อใด
ก. การเก็บความลับ
ข. การรู้จักข่มใจ
ค. การไม่เอาแต่ใจตนเอง
ง. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
๓. "หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับสานวนใดมากที่สุด
ก. ปากปราศรัย น้าใจเชือดคอ
ข. น้าขุ่นไว้ใน น้าใสไว้นอก
ค. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ง. กินที่ลับไขที่แจ้ง
๔. ข้อใดใช้คาลงท้ายถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
ก. ขอแสดงความนับถือ
ข. ขอแสดงความเคารพนับถือ
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ง. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
๕. การกระทาในข้อใดเปรียบได้กับ " เห็นกงจักรเป็นดอกบัว "
ก. การดื่มสุรา ทาให้เสียทรัพย์
ข. การดื่มสุรา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค. การเล่นการพนัน นามาซึ่งความหายนะ
ง. การค้ายาเสพติด เป็นสิ่งที่ได้เงินง่ายควรทา
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๓๒๑


ท๐๔/ผ.๕

๖. "ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุน่ วายขึ้นมาอีก" ควรเติมสานวนใด
ก. โง่เง่าเต่าตุ่น
ข. เอาเท้าราน้า
ค. กวนน้าให้ขุ่น
ง. ขุดบ่อบ่อปลา
๗. ข้อใดใช้คาขึ้นต้นถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
ก. เรียน คุณสมชาย ประสบโชค
ข. เรียน ประธานศาลฎีกา ที่เคารพ
ค. เรียน ผู้จัดการร้านไพศาลวิทยา ที่นับถือ
ง. เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่เคารพอย่างยิ่ง
๘. “คุณต้องการพูดกับใคร” คาว่า “ใคร”จากประโยคนี้ เป็นคาสรรพนามชนิดใดและ
ทาหน้าที่อะไรในประโยค
ก. สรรพนามถาม / กรรม
ข. สรรพนามแยกฝ่าย / กรรม
ค. สรรพนามชี้เฉพาะ / ประธาน
ง. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ / ประธาน
๙. จดหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด
ก. จดหมายราชการ
ข. จดหมายส่วนตัว
ค. จดหมายกิจธุระ
ง. จดหมายธุรกิจ
๑๐. ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการ
ก. ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการ
ข. กรอกข้อความอย่างละเอียดและถูกต้อง
ค. อ่านแบบรายการอย่างละเอียดก่อนกรอกรายการ
ง. ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความให้ครบถ้วน
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๓๒๒


ท๐๔/ผ.๕

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คาตอบ
ก
ข
ก
ก
ง
ค
ก
ข
ข
ง
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๓๒๕
เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
๓
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
เสียง ร ล ชัดเจน
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒. อ่านถูกต้องตาม อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการอ่าน ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟัง สอดคล้องกับ
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
เรื่องที่อ่าน

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคาประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนขาดความ
นุ่มนวลหรือสอดคล้องกับ
เรื่องที่อ่าน

นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม ใช้
นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๖
เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวลน่า
น่าฟัง
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
ฟังเป็นส่วนน้อย

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๗

เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การ
เตรียมการพูด

๔
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ประเด็น
๒. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวนนา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
๓. บุคลิกภาพ

๔. มารยาท
ในการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง เนื้อหา
ถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
วกวน น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูดไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก

แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรงใน
ท่าสบาย ไม่เอามือล้วง
แคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
เวลาในการพูด ให้
สุภาพรักษาเวลาใน
สุภาพรักษาเวลาในการพูด
เกียรติผู้ฟัง
การพูด ให้เกียรติผู้ฟัง ให้เกียรติผู้ฟังเป็นบางส่วน
เป็นส่วนใหญ่

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือเอา
มือไขว้หลัง

-

๓
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วนตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง
-

ไม่มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๘
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนือ้ หาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่มี เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
รอยลบขีดฆ่า เสร็จตาม ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ เวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๙

เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
น่าสนใจ เนื้อหาตรง
ประเด็นชวนติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
ข้อคิดไปใช้ได้จริง และการนาไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้เกียรติ
ผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
เนื้อหาตรงประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก

พูดนาเสนอได้ เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น

พูดนาเสนอได้เนื้อหา
น้อย

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
และการนาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น พูดถึงความรู้
และการนาไปใช้ได้จริงมี ข้อคิดเห็น และการ
ข้อบกพร่องบ้าง
นาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน
มีความมั่นใจในการพูด ไม่มีความมั่นใจในการ
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ
สุภาพรักษาเวลาในการ ไม่รักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
พูด ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง
บางส่วน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๐
เกณฑ์การประเมินการทาหนังสือเล่มเล็ก/นิทานหน้าเดียว
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ด้านข้อมูล
เนื้อหาสาระขาด
เนื้อหาสาระมีประเด็น เนื้อหาสาระขาด๑
เนื้อหาสาระ
ประเด็น
๒ ประเด็น
สาคัญครบถ้วน
และคุณภาพ
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ครบถ้วนบางส่วน
๒. ด้านความคิด
เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่ เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกันอย่าง
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องค่อนข้าง
อย่างต่อเนื่องเป็น
ชัดเจน
บางส่วน
๓. ด้านการนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
เรื่อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ตนเองได้อย่าง
สละสลวย ร้อยรัด
ถูกต้อง สละสลวย
สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน สื่อความหมาย กลมกลืน สื่อ
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ
ได้ชัดเจนตลอดเรื่อง
ความหมายได้ชัดเจน ความหมายได้
เป็นส่วนใหญ่
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดีมาก
สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ปานกลาง
๕. ภาพประกอบ
ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ สวยงาม สอดคล้อง
เนื้อหาสาระที่นาเสนอ เนื้อหาสาระที่นาเสนอ สัมพันธ์กับเนื้อหา
ตลอดเรื่อง
เป็นส่วนใหญ่
สาระที่นาเสนอเพียง
บางส่วน

๑
ไม่มีประเด็นสาคัญ
เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
สัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ตนเองในการ สื่อ
ความหมาย

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์น้อย
ภาพประกอบไม่
สวยงาม สอดคล้อง
สัมพันธ์กับเนื้อหา
สาระ

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๑
เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน

๑. การแบ่งงาน

๓
แบ่งงานกันชัดเจน

๒. ความรับผิดชอบ

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน

๓. ความร่วมมือ

มีความร่วมมือและสามัคคีกันดี
มาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก

มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

๔. ความตั้งใจ
๕. กระบวนการ
ทางาน

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
น้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานน้อย
มาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนน้อย
มาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๒
เกณฑ์การประเมินแบบประเมินการเขียนบันทึกความรู้
ประเด็นการประเมิน
๑. จับประเด็นหลัก
ของเรื่องได้
๒. สรุปสาระสาคัญ
ของเรื่องได้

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
๑
จับประเด็นหลักของเรื่องได้
จับประเด็นหลักของเรื่องได้บ้าง
ครบถ้วนทุกประเด็น บอกใจความ ไม่ครบทุกประเด็น
สาคัญของเรื่องได้
สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้ชัดเจน สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้
ลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้ ถูกต้อง การลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้
ไม่สับสนวกวน
ยังสับสนวกวน

๓. บอกข้อคิด/อธิบาย บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่อง บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่องได้
คุณค่า จากเรื่องได้
อย่างมีเหตุผล
๔. สรุปข้อคิดไปใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง มี ชีวติ ประจาวันได้
เหตุผล
๕. รูปแบบการเขียน
บันทึกการอ่าน

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการ
อ่านถูกต้อง ครบถ้วน บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วัน
เดือนปีที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการอ่าน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วันเดือนปี
ที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๓
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒. ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ซึ่งกันและกัน มีการ
ประกอบได้สอดคล้อง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
หรืออ้างอิงประกอบ
ประกอบได้ค่อนข้าง
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล
และไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๔
เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน

ประเด็นการประเมิน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง
สรุปข้อคิดไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๕
เกณฑ์การประเมินการอ่านในใจ
ประเด็นการประเมิน
๑. ระยะเวลาในการ
อ่าน
๒. หลักการอ่านในใจ

๔
อ่านได้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กาหนด
อ่านในใจได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
อ่านได้ร้อยละ ๑๐
อ่านได้ร้อยละ ๗๐
ของข้อมูล
ของข้อมูล
อ่านในใจได้ถูกต้องตา อ่านในใจได้ถูกต้อง
หลักการอ่านเป็นส่วน ตามหลักการอ่าน
ใหญ่
เป็นบางส่วน

๓. บุคลิกภาพ ท่าทาง นั่งในท่าที่เหมาะสม
ในการอ่าน
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. การนาเสนอ

ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ทากิจกรรมหลังการอ่าน
ได้ถูกต้อง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้
สายตามองกวาด
ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

๑
อ่านได้ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐
ของข้อมูล
อ่านในใจไม่ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๖
เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. การวางแผนเป็น มีการวางแผนการทางาน
ระบบ
เป็นระบบ
-สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
-มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
-มีการประเมินปรับปรุงงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
การทางาน ไม่ครบถ้วน การทางาน
ขาด ๑ ประเด็น
ไม่ครบถ้วน ขาด
๒ ประเด็น

๑
การทางานไม่
ครบถ้วน ขาด
๓ ประเด็นขึ้นไป

๒. รูปเล่มรายงาน

จัดทารายงานได้ถูกต้องมี
ส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

จัดทารายงานได้ถูกต้อง
มีส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเป็นส่วนใหญ่

จัดทารายงานได้
ถูกต้อง
มีส่วนประกอบ
ค่อนข้างครบถ้วน
รูปเล่มสวยงาม
สะอาด

การทารายงาน
มีข้อบกพร่อง
ส่วนประกอบ
ไม่ครบถ้วน

๓. เนื้อหา

เนื้อหาของรายงานถูกต้อง
สมบูรณ์

เนื้อหาของรายงาน
ถูกต้องค่อนข้างถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาของรายงานมี
ข้อบกพร่องบ้าง

เนื้อหาของรายงาน
มีข้อบกพร่องมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๗
เกณฑ์การประเมินการพูดรายงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
๒. ด้าน
ความคิด

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อย
รัดกลมกลืน น้าเสียง
เป็นธรรมชาติสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ตลอดเรื่อง
๔. ขั้นตอน
กล่าวทักทายผู้ฟัง
การพูด
แนะนาตนเอง แสดง
ความเคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

๒
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องค่อนข้าง
ชัดเจน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องเป็นบางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นบางส่วน

เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง แสดงความเคารพ
ต่อผู้ฟัง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

ไม่กล่าวทักทายผู้ฟัง
ไม่แนะนาตนเอง
ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและ
ลงท้าย

ใช้ถ้อยคาภาษา
ไม่ถูกต้อง น้าเสียง
ไม่เป็นธรรมชาติ
สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๘
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสั้น
เกณฑ์การประเมิน
๑. เขียนเรื่องสั้นๆ

๔
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จน และใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสม
๒. มารยาทในการเขียน มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

ระดับคะแนน

๓
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อเรื่อง
และ การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ต้นจน
และใช้ภาษากระชับ
สื่อความหมายได้ชัดเจน

๒
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมี
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนิน ต่อเนื่องกัน
ใช้ภาษาบกพร่อง
เล็กน้อย

๑
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆ
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนินเรื่อง
ยังขาดความต่อเนื่อง
การใช้ภาษายังต้อง
ปรับปรุง

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน
เป็นบางครั้งผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๗ – ๘ คะแนน หมายถึง ดี
๔ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๓ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๙
เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน
๔
๑. ความถูกต้องของการ ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ท่องบทประพันธ์
ติดขัดและตกหล่น
๒. การออกเสียงคา

ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา

๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค

๔. การใช้ระดับเสียง

ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรียน

ระดับคะแนน

๓
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มีติดขัด
และตกหล่นเป็นส่วน
ใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
เว้นจังหวะ
วรรคตอน บางวรรค
ไม่ถูกต้อง เช่นวรรคทีม่ ี
การรวบพยางค์ให้ลง
จังหวะ
ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนน้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
วรรคตอน ไม่ถูกต้อง
หลายวรรคทาให้การ
ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
ใช้ระดับเสียงที่
สอดแทรกอารมณ์ได้
เหมาะสมบ้างเป็น
บางส่วน

๑
ท่องบทประพันธ์ติดขัด
เป็นช่วงๆจะท่องต่อได้
เมื่อมีคนบอก
ออกเสียงคาไม่ถูกต้อง
ชัดเจน
ท่องไม่เป็นจังหวะเว้น
วรรคตอนผิดมากทาให้
การท่องตะกุกตะกัก
ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจาบทไม่ได้
ระดับเสียงราบเรียบ
ท่องไปเรื่อยๆไม่มี
น้าเสียงที่แสดงอารมณ์
ใดๆ

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๔๐
เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น
๒. การนาเสนอเนื้อหา

๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
-

ระดับคะแนน

๓
๒
พูดแสดงแสดงความ
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดงเหตุผล คิดเห็นและแสดง
ประกอบพอสมควร
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ ใช้ภาษากะทัดรัด
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
ไม่วกวน นาเสียงชัดเจน เรื่องราวไม่วกวน
ถูกต้องตามอักขรวิธี
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
พบข้อผิดพลาดบ้าง
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/ยืน
ตัวตรงในท่าสบาย ไม่
เอามือล้วงแคะแกะเกา
หรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม เรียงลาดับ
เรื่องราววกวน น้าเสียง
เบา พูดไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี มีข้อผิดพลาด
มาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกาหรือ
เอามือไขว้หลัง ใช้
น้าเสียงราบเรียบ ใช้
ถ้อยคามีข้อบกพร่อง
บ้าง

เกณฑ์การประเมิน
๘ –๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕– ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๔๑
เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ(ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด)
เกณฑ์การประเมิน
๔
๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนดทั้งหมด
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
๓. ความสะอาด
เป็นระเบียบ
๔. เวลา
๕. มารยาท
ในการเขียน

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อย สวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มีรอย
ลบขีดฆ่า
มีสมาธิ และมีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน

๓

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด มีรอยลบ
ขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บกพร่องเป็นส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

๑

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้องเป็น
จานวนมาก
ตัวอักษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือน

เกณฑ์การประเมิน
๑๔ – ๑๘ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๓ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง


345
6102138L01C.indd 345

7/4/18 11:00 AM

๓๔๒
เกณฑ์ประเมิน มารยาทในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง

๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือ
สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือ
โดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่
เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนา
หรือมีการประชุม

๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของ
บุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อนื่
ต้องการความสงบ

ชื่อ-สกุล

๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือไม่ควร
ชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญ
และไม่ควรแย่งอ่าน

ที่

๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

ประเด็นการประเมิน
๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
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๓๔๓
ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ-สกุล

การเขียน
ผังความคิด
จากการอ่าน
(๑๒)

กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
(๑๕)

รวม
(๒๗)

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๖
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

ตอบคาถาม
จากเรื่องที่อา่ น
(๑๐)

กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
(๑๕)

รวม
๒๕

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ-สกุล

สรุป
ความรู้
ข้อคิด
จากเรื่อง

การเล่า
นิทาน
การพูด
นาเสนอ

การเขียน
เรื่องตาม
ความ
สนใจ

การทา
กระบวนการ
นิทานเล่ม ทางานกลุ่ม
เล็ก/นิทาน
รวม
สรุป
หน้าเดียว
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๘

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
จานวน ๑๐ ชั่วโมง
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เฉลี่ย
ร้อยละ
(๑๐๐)

สรุป
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”
(................................................) ผูป้ ระเมิน
........../...................../...........
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวละเอียด สดคมขํา
นางภารดี พรขจรกิจกุล
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
นายมโน ชุนดี

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จนิ ดา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
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-๒-

คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตู้จินดา
๒. นางสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่าย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน
๖. นางรุ่งทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันทร
๑๒. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต์
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท์
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉล้ม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินเวียง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครู โรงเรียนวัดวังปลาจืด
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้าราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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๓๒๕
เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
๓
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
เสียง ร ล ชัดเจน
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒. อ่านถูกต้องตาม อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการอ่าน ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟัง สอดคล้องกับ
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
เรื่องที่อ่าน

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคาประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนขาดความ
นุ่มนวลหรือสอดคล้องกับ
เรื่องที่อ่าน

นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม ใช้
นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้

๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๖
เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน



๔
อ่านถูกต้องทุกคา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวลน่า
น่าฟัง
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
ฟังเป็นส่วนน้อย

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๗

เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การ
เตรียมการพูด

๔
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ประเด็น
๒. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวนนา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
๓. บุคลิกภาพ

๔. มารยาท
ในการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง เนื้อหา
ถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
วกวน น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูดไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก

แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรงใน
ท่าสบาย ไม่เอามือล้วง
แคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
เวลาในการพูด ให้
สุภาพรักษาเวลาใน
สุภาพรักษาเวลาในการพูด
เกียรติผู้ฟัง
การพูด ให้เกียรติผู้ฟัง ให้เกียรติผู้ฟังเป็นบางส่วน
เป็นส่วนใหญ่

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือเอา
มือไขว้หลัง

-

๓
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วนตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง
-

ไม่มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๘
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนือ้ หาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่มี เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
รอยลบขีดฆ่า เสร็จตาม ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ เวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๙

เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
น่าสนใจ เนื้อหาตรง
ประเด็นชวนติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
ข้อคิดไปใช้ได้จริง และการนาไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้เกียรติ
ผู้ฟัง



๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
เนื้อหาตรงประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก

พูดนาเสนอได้ เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น

พูดนาเสนอได้เนื้อหา
น้อย

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
และการนาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น พูดถึงความรู้
และการนาไปใช้ได้จริงมี ข้อคิดเห็น และการ
ข้อบกพร่องบ้าง
นาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน
มีความมั่นใจในการพูด ไม่มีความมั่นใจในการ
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ
สุภาพรักษาเวลาในการ ไม่รักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
พูด ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง
บางส่วน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๐
เกณฑ์การประเมินการทาหนังสือเล่มเล็ก/นิทานหน้าเดียว
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ด้านข้อมูล
เนื้อหาสาระขาด
เนื้อหาสาระมีประเด็น เนื้อหาสาระขาด๑
เนื้อหาสาระ
ประเด็น
๒ ประเด็น
สาคัญครบถ้วน
และคุณภาพ
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ครบถ้วนบางส่วน
๒. ด้านความคิด
เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่ เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกันอย่าง
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องค่อนข้าง
อย่างต่อเนื่องเป็น
ชัดเจน
บางส่วน
๓. ด้านการนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
เรื่อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ตนเองได้อย่าง
สละสลวย ร้อยรัด
ถูกต้อง สละสลวย
สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน สื่อความหมาย กลมกลืน สื่อ
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ
ได้ชัดเจนตลอดเรื่อง
ความหมายได้ชัดเจน ความหมายได้
เป็นส่วนใหญ่
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดีมาก
สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ปานกลาง
๕. ภาพประกอบ
ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ สวยงาม สอดคล้อง
เนื้อหาสาระที่นาเสนอ เนื้อหาสาระที่นาเสนอ สัมพันธ์กับเนื้อหา
ตลอดเรื่อง
เป็นส่วนใหญ่
สาระที่นาเสนอเพียง
บางส่วน
ประเด็นการประเมิน

๑
ไม่มีประเด็นสาคัญ
เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
สัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ตนเองในการ สื่อ
ความหมาย

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์น้อย
ภาพประกอบไม่
สวยงาม สอดคล้อง
สัมพันธ์กับเนื้อหา
สาระ

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๑
เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน

๑. การแบ่งงาน

๓
แบ่งงานกันชัดเจน

๒. ความรับผิดชอบ

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน

๓. ความร่วมมือ

มีความร่วมมือและสามัคคีกันดี
มาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก

มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

๔. ความตั้งใจ
๕. กระบวนการ
ทางาน

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
น้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานน้อย
มาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนน้อย
มาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๒
เกณฑ์การประเมินแบบประเมินการเขียนบันทึกความรู้
ประเด็นการประเมิน
๑. จับประเด็นหลัก
ของเรื่องได้
๒. สรุปสาระสาคัญ
ของเรื่องได้

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
๑
จับประเด็นหลักของเรื่องได้
จับประเด็นหลักของเรื่องได้บ้าง
ครบถ้วนทุกประเด็น บอกใจความ ไม่ครบทุกประเด็น
สาคัญของเรื่องได้
สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้ชัดเจน สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้
ลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้ ถูกต้อง การลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้
ไม่สับสนวกวน
ยังสับสนวกวน

๓. บอกข้อคิด/อธิบาย บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่อง บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่องได้
คุณค่า จากเรื่องได้
อย่างมีเหตุผล
๔. สรุปข้อคิดไปใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง มี ชีวติ ประจาวันได้
เหตุผล
๕. รูปแบบการเขียน
บันทึกการอ่าน

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการ
อ่านถูกต้อง ครบถ้วน บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วัน
เดือนปีที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการอ่าน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วันเดือนปี
ที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๓
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒. ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ซึ่งกันและกัน มีการ
ประกอบได้สอดคล้อง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
หรืออ้างอิงประกอบ
ประกอบได้ค่อนข้าง
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประเด็นการประเมิน

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล
และไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๔
เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน
ประเด็นการประเมิน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง
สรุปข้อคิดไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๕
เกณฑ์การประเมินการอ่านในใจ
ประเด็นการประเมิน
๑. ระยะเวลาในการ
อ่าน
๒. หลักการอ่านในใจ

๔
อ่านได้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กาหนด
อ่านในใจได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
อ่านได้ร้อยละ ๑๐
อ่านได้ร้อยละ ๗๐
ของข้อมูล
ของข้อมูล
อ่านในใจได้ถูกต้องตา อ่านในใจได้ถูกต้อง
หลักการอ่านเป็นส่วน ตามหลักการอ่าน
ใหญ่
เป็นบางส่วน

๓. บุคลิกภาพ ท่าทาง นั่งในท่าที่เหมาะสม
ในการอ่าน
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. การนาเสนอ

ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ทากิจกรรมหลังการอ่าน
ได้ถูกต้อง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้
สายตามองกวาด
ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

๑
อ่านได้ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐
ของข้อมูล
อ่านในใจไม่ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๖
เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. การวางแผนเป็น มีการวางแผนการทางาน
ระบบ
เป็นระบบ
-สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
-มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
-มีการประเมินปรับปรุงงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
การทางาน ไม่ครบถ้วน การทางาน
ขาด ๑ ประเด็น
ไม่ครบถ้วน ขาด
๒ ประเด็น

๑
การทางานไม่
ครบถ้วน ขาด
๓ ประเด็นขึ้นไป

๒. รูปเล่มรายงาน

จัดทารายงานได้ถูกต้องมี
ส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

จัดทารายงานได้ถูกต้อง
มีส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเป็นส่วนใหญ่

จัดทารายงานได้
ถูกต้อง
มีส่วนประกอบ
ค่อนข้างครบถ้วน
รูปเล่มสวยงาม
สะอาด

การทารายงาน
มีข้อบกพร่อง
ส่วนประกอบ
ไม่ครบถ้วน

๓. เนื้อหา

เนื้อหาของรายงานถูกต้อง
สมบูรณ์

เนื้อหาของรายงาน
ถูกต้องค่อนข้างถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาของรายงานมี
ข้อบกพร่องบ้าง

เนื้อหาของรายงาน
มีข้อบกพร่องมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๗
เกณฑ์การประเมินการพูดรายงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
๒. ด้าน
ความคิด

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อย
รัดกลมกลืน น้าเสียง
เป็นธรรมชาติสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ตลอดเรื่อง
๔. ขั้นตอน
กล่าวทักทายผู้ฟัง
การพูด
แนะนาตนเอง แสดง
ความเคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

๒
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องค่อนข้าง
ชัดเจน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องเป็นบางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นบางส่วน

เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง แสดงความเคารพ
ต่อผู้ฟัง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

ไม่กล่าวทักทายผู้ฟัง
ไม่แนะนาตนเอง
ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและ
ลงท้าย

ใช้ถ้อยคาภาษา
ไม่ถูกต้อง น้าเสียง
ไม่เป็นธรรมชาติ
สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๘
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสั้น
เกณฑ์การประเมิน

๔
๑. เขียนเรื่องสั้นๆ
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จน และใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสม
๒. มารยาทในการเขียน มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

ระดับคะแนน

๓
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อเรื่อง
และ การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ต้นจน
และใช้ภาษากระชับ
สื่อความหมายได้ชัดเจน

๒
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมี
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนิน ต่อเนื่องกัน
ใช้ภาษาบกพร่อง
เล็กน้อย

๑
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆ
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนินเรื่อง
ยังขาดความต่อเนื่อง
การใช้ภาษายังต้อง
ปรับปรุง

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน
เป็นบางครั้งผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๗ – ๘ คะแนน หมายถึง ดี
๔ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๓ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๓๙
เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน

๔
๑. ความถูกต้องของการ ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ท่องบทประพันธ์
ติดขัดและตกหล่น
๒. การออกเสียงคา

ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา

๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค

๔. การใช้ระดับเสียง

ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรียน

ระดับคะแนน

๓
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มีติดขัด
และตกหล่นเป็นส่วน
ใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
เว้นจังหวะ
วรรคตอน บางวรรค
ไม่ถูกต้อง เช่นวรรคทีม่ ี
การรวบพยางค์ให้ลง
จังหวะ
ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนน้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
วรรคตอน ไม่ถูกต้อง
หลายวรรคทาให้การ
ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
ใช้ระดับเสียงที่
สอดแทรกอารมณ์ได้
เหมาะสมบ้างเป็น
บางส่วน

๑
ท่องบทประพันธ์ติดขัด
เป็นช่วงๆจะท่องต่อได้
เมื่อมีคนบอก
ออกเสียงคาไม่ถูกต้อง
ชัดเจน
ท่องไม่เป็นจังหวะเว้น
วรรคตอนผิดมากทาให้
การท่องตะกุกตะกัก
ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจาบทไม่ได้
ระดับเสียงราบเรียบ
ท่องไปเรื่อยๆไม่มี
น้าเสียงที่แสดงอารมณ์
ใดๆ

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๔๐
เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น
๒. การนาเสนอเนื้อหา

๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
-

ระดับคะแนน

๓
๒
พูดแสดงแสดงความ
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดงเหตุผล คิดเห็นและแสดง
ประกอบพอสมควร
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ ใช้ภาษากะทัดรัด
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
ไม่วกวน นาเสียงชัดเจน เรื่องราวไม่วกวน
ถูกต้องตามอักขรวิธี
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
พบข้อผิดพลาดบ้าง
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/ยืน
ตัวตรงในท่าสบาย ไม่
เอามือล้วงแคะแกะเกา
หรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม เรียงลาดับ
เรื่องราววกวน น้าเสียง
เบา พูดไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี มีข้อผิดพลาด
มาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกาหรือ
เอามือไขว้หลัง ใช้
น้าเสียงราบเรียบ ใช้
ถ้อยคามีข้อบกพร่อง
บ้าง

เกณฑ์การประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๔๑
เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ(ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด)
เกณฑ์การประเมิน

๔

๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนดทั้งหมด
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
๓. ความสะอาด
เป็นระเบียบ
๔. เวลา
๕. มารยาท
ในการเขียน

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อย สวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มีรอย
ลบขีดฆ่า
มีสมาธิ และมีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน

๓

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด มีรอยลบ
ขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บกพร่องเป็นส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

๑

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้องเป็น
จานวนมาก
ตัวอักษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือน

เกณฑ์การประเมิน
๑๔ – ๑๘ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๓ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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