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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 สําหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ซึ่งประกอบด้วย ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน)
หลังจากที่มีการนําไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการนําสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ปรั บปรุงชุ ดการจัดการเรียนรู้ (สําหรับ
ครูผู้สอน) ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้สะดวกต่อการนําไปใช้
จึงจัดแยกเป็นรายชั้นปี (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖) และเป็นรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ทั้ง ๕ กลุ่ม
ประกอบด้วย
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษา ศึกษานิ เ ทศก์ ครู อาจารย์ และทุก ท่ านที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาส นี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้วิธีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนเรียนรู้ทักษะภาษาจากครูผู้สอน ซึ่งอธิบายแนวคิดและ
องค์ความรู้ในช่วงต้นชั่วโมง จากนั้นจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจโดยการทางาน
แบบจับคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้
ครู ผู้ส อนจ าเป็ น ต้องศึกษาหน่ว ยการเรียนรู้ล่ วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อประสิทธิภาพในการจั ดการเรียนรู้และเตรียมใบงานใบกิจกรรมให้ครบถ้ วน โดยศึกษาใบความรู้
สาหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม แนวคำตอบของใบงาน และ
ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
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

การฟัง 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
เนื่องจากเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้จัก และพบเห็นในชีวิตประจาวัน
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาหนดให้สอดคล้องกับ
หน่ว ยการเรี ยนรู้ ใน ๑ หน่ วยการเรียนรู้จะประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 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
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำาหนดสัญลักษณ์แสดง
หน่วยการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีกรอบสัญลักษณ์จำานวนดาว ๔ ดวง วางในแถบสีส้ม
ด้านซ้าย และมีตัวอักษร และตัวเลขกำากับอยู่ด้านขวา 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 ๐๑
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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
ผังโครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำาสอน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เครื่องมือวัดและประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
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
๔๗
๖๕
๘๓
๙๙
๑๐๙
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๒๗
๑๓๗
๑๕๒
๑๖๑
๑๗๓

6/27/18 10:46 AM

สารบัญ (ต่อ)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสำานวน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล

หน้า
๑๙๑
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๒๑๑
๒๒๐
๒๒๘
๒๓๙
๒๕๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอสาระหลัก
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล

๒๘๑
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๓๐๑
๓๐๙
๓๑๖
๓๒๔
๓๓๕
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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๓



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



๑๔. ตามรอย
เจ้าฟ้านักอ่าน
(๑๒ ชั่วโมง)

๑๓. เรียนรู้
คาประพันธ์
(๑๐ ชั่วโมง)
๑๒. วจีนนั้
สาคัญนัก
(๑๔ ชั่วโมง)





๑. ฟัง พูด
\
อ่าน เขียน
(๑๐ ชั่วโมง)

๑๑. สัญลักษณ์
แผนผัง
แผนภูมิ แผนที่
(๑๐ ชั่วโมง)
๑๐. อ่าน คิด เขียน
เรียนนาใช้
(๑๐ ชั่วโมง)

๒. ทานอง
เสนาะไพเราะ
อาขยาน
(๑๐ ชั่วโมง)


หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น ป. ๔
(๑๖๐ ชั่วโมง/ปี)

๓. นิทาน
อ่านสนุก
(๑๐ ชั่วโมง)



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

๖. สร้างสรรค์
งานเขียน
(๑๐ ชั่วโมง)

๙. มุ่งลิขิตคิด
เหตุผล
(๑๐ ชั่วโมง)

๘. อ่านจับใจความ
ย่อตามคิด
(๑๐ ชั่วโมง)

๗. งดงาม
สานวน
(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. งดงามสานวน

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
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

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

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

๘. การอธิบายข้อคิดจากการอ่าน
นาไปใช้ในชีวิต

ตัวชี้วัดควรรู้
ท๓.๑ ป.๔/๖
- มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด

๙. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด
๓. การผันอักษร
๔. การเล่าเรื่อง
๕. การพูดสื่อความ
๖. มาตราตัวสะกด

๗. การระบุข้อคิดจากนิทาน
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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





7
6102139L01C.indd 7

6/27/18 10:46 AM

๘



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
ท๔.๑ ป.๔/๔
๓. ประโยคสามัญ
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
- แต่งประโยคถูกต้องตามชนิด
หลักภาษา
และหน้าที่ของคา
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๕
- เขียนจดหมายถึงเพื่อนและ
๔. รูปแบบการเขียนจดหมาย ถึง
บิดามารดา
เพื่อน และบิดา มารดา
- วิเคราะห์คา ข้อความ
ที่เหมาะสมกับกาลเทศะในการ
เขียนจดหมาย เขียนจดหมายถึง
เพื่อน บิดาและมารดา
ท๒.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการเขียน
๕. มารยาทในการเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง
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๙



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๕. วรรณกรรม ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
คาสอน
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ ๑. การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของถ้อยคา สานวนที่
ร้อยกรองได้ถูกต้อง
ประกอบด้วย
ท๑.๑ ป.๔/๒
- คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- อธิบายความหมายของคา
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่ - คาที่มพี ยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
อ่าน
- คาที่มตี ัวการันต์
ท๑.๑ ป.๔/๖
- สานวนไทย
- สรุปความรู้และข้อคิดจาก
๒. คาอุทาน
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ท๔.๑ ป.๔/๒
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคา
๓. คาประสม คาซ้า คาซ้อน
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๖. สร้างสรรค์ ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๑
งานเขียน
๑. การอ่านออกเสียงและการบอก
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ความหมายของประโยคและ
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ข้อความที่มีคาพ้อง (รูป, เสียง)
ท๑.๑ ป.๔/๒
๒. สรุปความรู้ ความคิด จาก
- อธิบายความหมาย ของคา
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่ วรรณกรรมเรื่อง หมากับเงาและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
อ่าน
ท๒.๑ ป.๔/๗
๓. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท๒.๑ ป.๔/๖
- เขียนบันทึกและเขียนรายงาน ๔. การเขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการค้นคว้า
จากการศึกษาค้นคว้า
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
๘. มารยาทในการเขียน
- มีมารยาทในการเขียน
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๑๑
หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๗. งดงาม ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๐
ท๑.๑ ป.๔/๑
สานวน
ชั่วโมง
- 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

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๔/๓
๑. การอ่านจับใจความสาคัญ
- อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่
กาหนดและตอบคาถามจากเรื่อง จากบทร้อยกรอง (กลอนสี่)
เรื่อง พ่อหลวงของปวงชน และ
ที่อ่าน
เรื่อง คาเตือนจากฟ้า
ท๑.๑ ป.๔/๒
- อธิบายความหมายของคา
๒. การอ่านการใช้พจนานุกรม
ประโยคและสานวน จากเรื่องที่ ๓. การอ่านฉลากยา
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
อ่าน
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
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก ๓. การแยกข้อเท็จจริงและ
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 ป.๔/๖
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท๓.๑ ป.๔/๔
- ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ท๔.๑ ป.๔/๔
- แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา
ท๕.๑ ป.๔/๒
- อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพเพื่อใช้พัฒนาการเขียน
ท๓.๑ ป.๔/๖
- มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

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

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๕. การนาแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพเพื่อใช้พัฒนาการเขียน
๖. มารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด
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๑๖



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๔
๑๒. วจีนั้น ตัวชี้วัดต้องรู้
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๓.
เรียนรู้คา ท๑.๑ ป.๔/๑
๑. อาขยานบทหลักวิถีเด็กไทย
ประพันธ์ - อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท๒.๑ ป.๔/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดอาขยานบทหลัก
และครึ่งบรรทัด
วิถีเด็กไทย
ท๔.๑ ป.๔/๕
๓. การแต่งกลอนสี่
- แต่งบทร้อยกรองและคาขวัญ
ท๕.๑ ป.๔/๔
- บทอาขยานบทหลักวิถเี ด็กไทย
- จาบท อาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๔. มารยาทในการเขียน
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๑๘



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๔. ตาม ตัวชี้วัดต้องรู้
รอยเจ้าฟ้า ท๑.๑ ป.๔/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
นักอ่าน
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
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๔
ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๕.
ชั่วโมง
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)
๘๐ ช.ม.
รวมภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยที่ ๙ – ๑๕)
๘๐ ช.ม.
รวมทั้ง ๒ ภาคเรียน
๑๖๐ ช.ม.
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๒๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง วรรณกรรมคำสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวน ๑๐ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชีว้ ัด ป.๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและสานวนจากเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๔/๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วัด ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๔/ ๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
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๒๔
ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

อ่านบทประพันธ์ อธิบายสุภาษิต
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี
ชั่วดีเป็นตรา และบทร้อยกรองพฤษภกาสร
ท่องจาบทอาขยาน
อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
คาอุทาน
การสร้างคาในภาษาไทย
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
ชนิดของประโยค
อ่านและเขียนประกาศ
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- อ่านและเขียนประกาศอย่างไม่เป็น
ทางการ

๔. ประกาศน่ารู้
จานวน ๑ ชั่วโมง

- อธิบายข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี เรื่อง “พฤษภกาสร” และ
“ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
- ท่องจาบทอาขยาน/บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

๑. งดงามคาสอน
จานวน ๔ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

- ชนิดของประโยค (กลุ่มคาหรือวลี ประโยคสามัญ)
- ส่วนประกอบของประโยค (ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน)
- ประโยคตามการสื่อสาร

๓. ประโยคเพื่อการสื่อสาร
จานวน ๓ ชั่วโมง

- ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค (คาอุทาน)
- การสร้างคา (คาประสม คาซา)

๒. สร้างคานามาใช้
จานวน ๒ ชั่วโมง

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วรรณกรรมคาสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๓
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๒๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วย วรรณกรรมคาสอน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
อ่านวรรณคดีไทยและบทอาขยาน อธิบายคุณค่า เรียนรู้ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
คาประสม คาซ้า คาซ้อน ชนิดของประโยค ประโยคตามการสื่อสาร อ่านเขียนประกาศอย่างไม่เป็นทางการ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๖
มฐ.ท๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๒
มฐ.ท๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๓
มฐ.ท๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๒ ป.๔/๔
มฐ.ท๕.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๒ ป.๔/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่านและท่องคาประพันธ์ปากเป็นเอกเลขเป็นโท หนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรา พฤษภกาสร คาอุทาน
การสร้างคา ประโยค ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยค อ่านเขียนประกาศ
โครงสร้างของหน่วย
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๕ วรรณกรรมคาสอน

จานวน
แผน
๔

ชื่อแผน
งดงามคาสอน
สร้างคานามาใช้
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประกาศน่ารู้

จานวน
ชั่วโมง
๔
๒
๓
๑
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๒๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
งดงามคาสอน
เวลา ๔ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงคาประพันธ์และบทอาขยาน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทร้อยกรองที่มีลักษณะเป็นคาสอน ควรให้นักเรียนฝึกท่องบทอาขยานอย่างสม่าเสมอ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีความงดงามของภาษา เกิดความภาคภูมิใจ
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ บทอาขยาน บทร้อยกรอง เกม ใบงาน
เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวน
นักเรียน โดยเฉพาะเกม ควรทดลองเล่นก่อนนาไปทาการสอน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

๙. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ คุณค่าของวรรณคดี/วรรณกรรมที่อ่าน ครูแนะนาเพิ่มเติม

๔. กิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ดวงเอ๋ยดวงตะวัน”
๕. ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และบอกคุณค่าคาประพันธ์บทที่อ่าน ร่วมกันสรุปแนวการวิเคราะห์คุณค่าคาประพันธ์
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง พฤษภกาสร โดยอ่านเสียงธรรมดาให้ถูกจังหวะตามลักษณะคาประพันธ์ และให้แสดงความคิดเห็น
และบอกคุณค่าของคาประพันธ์
๗. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ คิดได้นาไปใช้เป็น โดยการอธิบายข้อคิดในการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
๘. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. เล่นเกมจับคู่คาสอน หรือธรรมสุภาษิต กับความหมาย
๓. ครูสนทนาเกี่ยวกับคาสอน หรือธรรมสุภาษิต นั้น ว่านักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

๒๗

28

6/27/18 10:47 AM

6102139L01C.indd 29

การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินพฤติกรรมการอ่าน
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
- ท่องอาขยาน/บทประพันธ์ที่สนใจ

๖. ประเมินการนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ คุณค่าของวรรณคดี/วรรณกรรมที่อ่าน ครูแนะนาเพิ่มเติม

๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” โดยอ่านออกเสียงธรรมดาให้ถูกจังหวะ
ตามลักษณะคาประพันธ์ และให้แสดงความคิดเห็นและบอกคุณค่าของคาประพันธ์
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ อธิบายข้อคิดในการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
๔. กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ ท่องอาขยานที่สนใจ
๕. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนคาบที่แล้ว (ครั้งที่ ๑) โดยครูใช้คาถามนาเพื่อเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับคาประพันธ์ที่นักเรียนเรียนไปแล้ว
ว่านักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

๒๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนือ้ หา
๑. การอ่านบทประพันธ์อธิบายสุภาษิต
“ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี
ชั่วดีเป็นตรา” และบทอาขยาน “พฤษภกาสร”
๒. การอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง
๓. การท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายความหมายสุภาษิต “ปากเป็นเอก
เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” และ
บทร้อยกรอง “พฤษภกาสร”
๒. อภิปรายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง
๓. บอกฉันทลักษณ์และอ่านบทอาขยานตามที่
กาหนด และเลือกอ่านบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
ทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
ขั้นนา : (ชั่วโมงที่ ๑)
๑. นักเรียนเล่นเกมจับคู่คาสอน หรือธรรมสุภาษิต
กับความหมาย โดยปฏิบัติดังนี้
- อ่านคาสอน หรือธรรมสุภาษิต
- จับคู่คาสอน หรือธรรมสุภาษิตกับความหมาย
- ร่วมสนทนาเกี่ยวกับคาสอน หรือธรรมสุภาษิต
นั้น ว่านักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
เช่น “จงเตือนตนด้วยตนเอง” (ควรสอดส่องดูความ
ผิดพลาด และข้อบกพร่องของตนอยู่เสมอ เมื่อพบแล้ว
ต้องใช้สติปัญญาแก้ไขความผิดนั้นให้หมดไป โดยไม่ทา
ความผิดขึ้นอีก) “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด”
(คบเพื่อนไม่ดีย่อมพาเราไปหาทางแห่งความฉิบหาย)
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” (การจะทาอะไรก็ตามควรที่จะ
ใช้ความสามารถของตนอย่าหวังพึ่งผู้อื่น)
“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”(มีปัญญาสามารถ
หาทรัพย์ รู้จักเก็บรักษาทรัพย์นั้นให้คงอยู่และเพิ่มพูน
ขึ้นได้ แต่ทรัพย์มีวันหมด ปัญญามีติดตัว หาหมดไม่)
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
บทประพันธ์อธิบายสุภาษิต “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” และบทอาขยาน
“พฤษภกาสร” จากหนังสือวรรณคดี ลานาชั้น ป. ๔
ห้องสมุดป่า หน้า ๑๕๑, ๑๕๔
สื่อกิจกรรม
๑. เกมจับคู่คาสอนกับความหมาย
๒. บทประพันธ์ “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรมใบงานที่ ๐๑ คิดได้นาไปใช้เป็น
กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ วิเคราะห์บทประพันธ์โดยใช้
แผนภาพความคิด
กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ ท่องจาบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
การประเมิน
๑. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรม
คาสอน
๒. ประเมินการสรุปความรู้ บอกข้อคิดและอธิบายคุณค่า
จากการอ่าน
๓. ประเมินผลงาน/ใบงาน

เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทักษะ
ขั้นสอน
๑. อ่านออกเสียงบทประพันธ์อธิบาย
๒. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ดวงเอ๋ย ดวงตะวัน”
สุภาษิต “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ
ดวงเอ๋ยดวงตะวัน
หนึ่งนั้นเยีย่ มฟ้าน่าพิศวง
เป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” และ บทร้อยกรอง
ทาหน้าที่ไม่ลาเอียงแสนเที่ยงตรง เด่นดารงเป็นหลักจักรวาล
“พฤษภกาสร” ได้ถูกต้อง
แยกทิวาราตรีให้มีอยู่
อีกฤดูวนเวียนเปลี่ยนผันผ่าน
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้
ยุติธรรมสุจริตนิจกาล
ใครนึกคร้านดูตะวันเร่งหมั่นเอย
ในชีวิตจริงได้
๓. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนตอบ ดังนี้
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้
- เนื้อหาบทร้อยกรองกล่าวถึงอะไร(ดวงอาทิตย์)
- “ทาหน้าที่ไม่ลาเอียง แสนเที่ยงตรง” นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
(ดวงตะวันทาหน้าที่ของตนทุกวัน ตรงเวลา สม่าเสมอ)
๒. มีวินยั
- ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองนี้คืออะไร (ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา)
๓. มีความ มุ่งมั่นในการทางาน
- เราจะนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร (มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ สม่าเสมอ)
- ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปว่า วิธีการแยกแยะตามขั้นตอนข้างต้นนี้
คือวิธีการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต เมื่อนักเรียนอ่านบทประพันธ์ แล้วต้องรู้จักแยกแยะ
คุณค่าคาประพันธ์นนั้ ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
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วิธีการ
๑. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคาสอน
๒. ประเมินการสรุปความรู้ บอกข้อคิดและอธิบาย
คุณค่าจากการอ่านที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบบันทึกการประเมินการสรุปความรู้
บอกข้อคิดและอธิบายคุณค่าจากการอ่าน
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการสรุปความรู้ บอก
ข้อคิดและอธิบายคุณค่าจากการอ่านที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตจริง
๓. ใบงานที่ ๐๑-๐๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐
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ชั่วโมงที่ ๒
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนการอ่านทานองเสนาะโดยครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงพร้อม ๆ กัน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น โดยการสรุปความรู้ บอกข้อคิด และ
อธิบายคุณค่าจากการอ่าน สามารถนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
เรื่อง งดงามคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มพบครูผู้สอน แล้วปฏิบัติ
ดังนี้
- ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง “พฤษภกาสร”กับครู โดยอ่านเสียง
ธรรมดา ให้ถูกจังหวะตามลักษณะคาประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑ แล้วอ่าน
ทานองเสนาะ โดยอ่านเป็นกลุ่ม
- ฝึกอ่านทานองเสนาะเป็นกลุ่ม จับคู่ฝึก และฝึกเป็นรายบุคคล
- แบ่งกลุ่มทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ อธิบายข้อคิดในการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา :
๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียน ครั้งที่ ๑ โดย
ครูใช้คาถามนาเพื่อเชื่อมโยงความคิดนักเรียน ดังนี้
- คาประพันธ์“พฤษภกาสร” ให้ข้อคิดอะไร เรานาไปใช้ในชีวิต
จริงได้อย่างไรบ้าง

ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม เสนอแนะเพิ่มเติม
และสรุปประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน เช่น เป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ได้ความรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
อาทิ การทาความดี ทาได้อย่างไรบ้าง คนที่ประพฤติตนเช่นไร
จึงจะได้รับคาสรรเสริญ หรือปรากฏคุณงามความดีบนโลกนี้ตลอดไป
เป็นต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ขั้นสอน
๒. สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนอ่านทานองเสนาะบท “พฤษภกาสร”
เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อน ๆ ฟัง
๓. ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างของการอ่านทานองเสนาะ
ของคาประพันธ์กับการอ่านออกเสียงธรรมดา ครูอธิบายเพิ่มเติม
แล้วให้นักเรียนอ่านทานองเสนาะบทที่เพื่อนอ่านให้ฟังนั้นอีกครั้ง
จนถูกต้องคล่องแคล่ว
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- ฝึกอ่านออกเสียงบทประพันธ์ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” โดยอ่านเสียงธรรมดา ให้ถูก
จังหวะตามลักษณะคาประพันธ์กลอนสุภาพ แล้ว ฝึกอ่านทานอง
เสนาะ โดยอ่านเป็นกลุ่ม จับคู่ฝึกอ่าน และอ่านทีละคน
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๒ วิเคราะห์บทประพันธ์โดยใช้
แผนภาพความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
๕. นักเรียนคนใดที่อ่านไม่คล่อง อ่านไม่ได้ ให้ฝึกอ่านกับครู
เป็นรายบุคคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ชั่วโมงที่ ๒
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
“ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” เป็น
ทานองเสนาะพร้อม ๆ กันเป็นการทบทวน การอ่าน ให้แต่ละ
กลุ่มสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน แล้วปฏิบัติกิจกรรมใบงาน
ที่ ๐๓ โดย
- แต่ละกลุ่มเลือกท่องอาขยานบทที่สนใจ ๑ บท
จาก “พฤษภกาสร” และ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ
เป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”และทาแผนภาพความคิดวิเคราะห์
อาขยานบทที่เลือกนั้น
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้นการวิเคราะห์บทประพันธ์โดยใช้
แผนภาพความคิด และท่องอาขยายบทที่สนใจ ๑ บทเป็น
ทานองเสนาะ
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม เสนอแนะ
เพิ่มเติม และสรุปประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน
๙. ให้นักเรียนทุกคนท่องอาขยานพร้อมกันอีกครั้ง คือ
บท “พฤษภกาสร” และ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๔
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๓๕

เกมจับคู่คาสอนกับความหมาย
๑.“คาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”
(บุคคลใดยึดความซื่อสัตย์เป็นหลักในการดาเนินชีวิต บุคคลนั้นจะ
พบแต่ความสาเร็จ เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป)
๒.“จงเตือนตนด้วยตนเอง”
(ควรสอดส่องดูความผิดพลาด และข้อบกพร่องของตนด้วยตนเอง
อยู่เสมอ ไม่ต้องให้ใครเตือน เมื่อพบแล้วต้องใช้สติปัญญาแก้ไข
ความผิดนั้น โดยไม่ทาความผิดขึ้นอีก)
๓.“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด”
(หากคบคนชั่วหรือคนไม่ดีเป็นมิตร ก็มักชักพาเราไปในทางไม่ดี)
๔.“คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
(หากรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี มีความรู้ ก็จะชักพาให้เรามีความรู้และ
สิ่งดีๆตามมา)
๕.“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
(การจะทาอะไรก็ตาม ควรที่จะใช้ความสามารถของตน ไม่ควรรอ
ความช่วยเหลือจากคนอื่น)
๖.“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”
(มีปัญญา สามารถหาทรัพย์มาได้ รู้จักเก็บรักษาทรัพย์นั้นให้คงอยู่
และเพิ่มพูนขึ้นได้ แต่ทรัพย์ มีวันหมด ปัญญามีติดตัว ใช้ไม่มีวันหมด)

36
6102139L01C.indd 36

6/27/18 10:47 AM

๓๖


ท๕/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
..........................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๓๕

๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด” หมายความว่า..................................................................................
........................................................................................................................................................................
๒. “หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ยามยากแสนแค้นคับไม่อบั จน
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร .............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๓. เติมคาอุทานลงในประโยคที่กาหนดให้ให้เหมาะสม
......................... เจ็บนะ
......................... ดีใจจังเลยได้เกรด ๔
......................... ใครนะใจร้ายเอาเจ้ามาปล่อย
๔. นาคาที่กาหนดให้มาจัดกลุ่มให้ถูกต้อง
ลูก ๆ
ราดหน้า
คาซ้า

ลูกเสือ
รวบรวม

เด็ก ๆ
บ้านเรือน
คาซ้อน

พูดจา
ชาวนา

ผีเสื้อ
ท้อแท้

สวยๆ
เล็ก ๆ น้อย ๆ
คาประสม

๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ แล้วแต่งประโยค
ประโยคบอกเล่า ..................................................................................................................................
ประโยคคาถาม ..................................................................................................................................
ประโยคปฏิเสธ ..................................................................................................................................
37
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๓๗

๖.

ท๕/ผ.๑

ประกาศ

นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย”
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการโรงเรียน สวัสดีวิทยา
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
คุณสมบัติ ขาดทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี
(ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ มาก่อน)
งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านประกาศข้างต้น แล้วตอบคาถาม
๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
...........................................................................................................................................................
๖.๒ เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด
..........................................................................................................................................................
๖.๓ ผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครตามประกาศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

38
6102139L01C.indd 38

6/27/18 10:47 AM

๓๘



ท๕/ผ.๑

แนวคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
..............................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด” หมายความว่า...คบกับคนไม่ดี ย่อมจะนาพาเราไปในทางที่ไม่ดีไปด้วย....
๒. “หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ยามยากแสนแค้นคับไม่อบั จน
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ....การเรียนเป็นสิง่ สาคัญ อย่างไรก็ไม่มีทางอับจน เพราะใช้ความรู้ใน
การหาทรัพย์เลี้ยงชีพได้...............
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ....เห็นด้วย เพราะการเรียนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น.........
๓. เติมคาอุทานลงในประโยคที่กาหนดให้ให้เหมาะสม
.............โอ๊ย!....... เจ็บนะ
.............ไชโย!..... ดีใจจังเลยได้เกรด ๔
.............โธ่!.......... ใครนะใจร้ายเอาเจ้ามาปล่อย
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
ลูกๆ
ลูกเสือ
เด็กๆ
พูดจา
ผีเสื้อ
สวยๆ
ราดหน้า รวบรวม บ้านเรือน ชาวนา
ท้อแท้
เล็ก ๆ น้อย ๆ
คาซ้า

ลูก ๆ
เด็ก ๆ
สวย ๆ
เล็ก ๆ น้อย ๆ

พูดจา
รวบรวม
บ้านเรือน
ท้อแท้

คาซ้อน

ลูกเสือ
ผีเสื้อ
ราดหน้า
ชาวนา

คาประสม

แนวคาตอบ
๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ แล้วแต่งประโยค
ประโยคบอกเล่า เด็ก ๆ พูดจาอ่อนหวาน
ประโยคคาถาม ใครชอบรับประทานราดหน้าบ้าง
ประโยคปฏิเสธ ชาวนาไม่ท้อแท้ทานา
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๓๙


๖.

ท๕/ผ.๑

ประกาศ

นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย”
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการโรงเรียน สวัสดีวิทยา
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
คุณสมบัติ ขาดทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี
(ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใด ๆ มาก่อน)
งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านประกาศข้างต้น แล้วตอบคาถาม
๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
.....งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา.................
๖.๒ เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด
.....ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย”.......
๖.๓ ผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครตามประกาศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
......เป็นนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี และไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใด ๆ มาก่อน....
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ท๕/ผ.๑-๐๑

ใบความรู้
อาขยานบทหลัก
“พฤษภกาสร”
พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย
สถิตทั่วแต่ชั่วดี

อีกกุญชรอันปลดปลง
สาคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ผู้แต่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุิ ชิตชิโนรส
ประวัติผู้แต่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าวาสุกรี เป็น
พระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจุ้ย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๓๓ ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ณ พระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จไปประทับ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงศึกษาอยู่ในสานักของ
สมเด็จพระพนรัตน อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ในขณะนั้น แล้วทรงผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕ ต่อมา
ได้รับการสถาปนาให้ดารงตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย นับเป็นเจ้านายพระองค์
แรกที่ดารงตาแหน่งนี้ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์และกวีผู้มีพระปรีชาสามารถทั้งทางโลกและทาง
ธรรม ทรงพระนิพนธ์ตาราและวรรณคดีทั้งร้อยแก้ว-ร้อยกรองอันทรงคุณค่าไว้เป็นจานวนมาก องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของโลก ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี ๑๑
คุณค่า ให้คติสอนใจแก่เราว่า บรรดาช้างม้าวัวควาย เมื่อตายไปแล้วยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์
แต่คนเราเมื่อตายไปสิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกถึงก็คือความดีและความชั่วเท่านั้น
คาศัพท์น่ารู้
กาสร - ควาย
ตรี
- สาม
ทนต์ - งาช้าง ฟัน
โท
- สอง ชั้นที่ ๒
นรชาติ - คน หมู่คน
สถิต - อยู่ ยืนอยู่ ตั้งอยู่
เวี่ย - คล้อง ทัดไว้ ฟัง
เสน่ง (สะ-เหน่ง) - เขาสัตว์
สังวร - ความระวัง
วิโยค - การจากไป การพลัดพราก
อินทรีย์ - ร่างกายและจิตใจ
พฤษภ (พรึ - สบ , พรึด - สบ) - วัว
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ท๕/ผ.๑-๐๒

ใบความรู้
อาขยานบทเลือก
“ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”
ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ
จะกล่าวถ้อยร้อยคาไม่ราคาญ
เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน
การคานวณควรชานาญคูณหารเป็น
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน
เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลาเค็ญ
เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น
ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี
คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

ผู้แต่ง ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ที่มาของเรื่อง เป็นบทประพันธ์พิมพ์รวมในหนังสือ “บทประพันธ์อธิบายสุภาษิต” ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวบรวมบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตประจาเดือนของวรรณคดีสมาคมแห่ง
ประเทศไทย และกาหนดเป็นหนังสืออ่านกวีนิพนธ์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖
ฉันทลักษณ์ กลอนแปด หรือ กลอนสุภาพ
คุณค่า ชี้ให้เห็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จในชีวิต ได้แก่ การพูดการคิดคานวณ การเรียน
หนังสือ และความดีความชั่ว ว่าสิ่งใดสาคัญสูงสุด สิ่งใดสาคัญรองลงมา และสิ่งใดที่ทาให้คนจดจา
ซึ่งสิ่งที่ทาให้คนจดจาก็คือ “ความดี” นั่นเอง เพราะความดีที่คนเราสร้างไว้ จะไม่มีวันสิ้นสูญ
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ท๕/ผ.๑-๐๑

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง อ่านบทอาขยานเรื่องพฤษภกาสร แล้วสรุปเรื่องและข้อคิด การนาไปใช้ในชีวิตจริง (๑๒ คะแนน)

พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย
สถิตทั่วแต่ชั่วดี

อีกกุญชรอันปลดปลง
สาคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา

๑. ค้นคว้าคาศัพท์น่ารู้
พฤษภ หมายถึง.....วัว...
กุญชร
หมายถึง.....ช้าง...
ปลดปลง หมายถึง.....ตาย...
นรชาติ หมายถึง.....คน...
มลาย
หมายถึง.....สูญสิ้นไป...

กาสร
โททนต์
เสน่ง
อินทรีย์
สถิต

หมายถึง.....ควาย...
หมายถึง.....ฟัน/งา ๒ ข้าง
หมายถึง.....เขาสัตว์...
หมายถึง.....ร่างกาย...
หมายถึง.....อยู่...ตั้งอยู.่ ..

๒. ความหมายคาประพันธ์
วัว ควาย ช้าง เมื่อตายไปแล้ว ยังคงเหลือ งา เขา ไว้เป็นสาคัญ แต่มนุษย์เมื่อสิ้นชีวิต
ร่างกายย่อมสลายไป แต่สิ่งที่ยังคงไว้ให้ราลึกถึงคือความดีและความชั่วเท่านั้น
๓. ข้อคิดที่นาไปใช้ในชีวิตจริงได้ คือ
เราควรทาความดี ละเว้นความชั่ว เพราะความดีและความชั่ว เป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไป
แม้ว่าผู้นั้นจะสิ้นชีวิตไปแล้ว
๔. บทอาขยานนีเ้ ป็นคาประพันธ์ชนิดใด
กาพย์ยานี ๑๑
๕. คาที่สัมผัสในบทอาขยาน
สร – ชร
มี – อินทรีย์
วาย – มลาย อินทรีย์ – ดี
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ท๕/ผ.๑- ๐๒

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๒
ตอนที่ ๑

อ่านบทอาขยานเรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
แล้วเขียนแผนภาพความคิดวิเคราะห์คุณค่าคาประพันธ์ (๑๒ คะแนน)
ความสาคัญของการคิด
คานวณ

ความสาคัญของการพูด
คาพูดที่ดีทาให้คนเชื่อถือ แสดงถึงความ
ฉลาดหลักแหลม เราพูดดีย่อมทาให้คน
เมตตา คนที่พูดดีจะช่วยเชิดชูตนเอง
ไม่ให้ลาบาก

คนที่คิดคานวณเก่ง บวก ลบ คูณหาร
เป็น จะเป็นคนที่เฉลียวฉลาด ทันคน

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
ความสาคัญของการเรียน
หนังสือ
การศึกษาจะช่วยให้เรามีความรู้ อ่านออก
เขียนได้ เพิ่มพูนสติปัญญา สามารถใช้
วิชาความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้
ในภายหน้า

ความสำาคัญของการทำาความดีและความชั่ว
ชั่ว
ความดีและความชั่วเป็นสิ่งที่จะคงอยู่
ตลอดไป แม้ว่าผู้นั้นจะสิ้นชีวิตไปแล้ว

การนาไปใช้ในชีวิต
สิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จในชีวิต คือ การพูด การคิดคานวณ การศึกษาเรียนรู้
และความดีงาม
เราควรทาความดี ละเว้นความชั่ว เพราะความดีและความชั่วเป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไป
แม้ว่าผู้นั้นจะสิ้นชีวิตไปแล้ว

44
6102139L01C.indd 44

6/27/18 10:47 AM

๔๔


ท๕/ผ.๑- ๐๒

ตอนที่ ๒ อธิบายคุณค่าบทอาขยานเรื่องปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
(๑๒ คะแนน)

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี
คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน

๑. คาประพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้ว่าอย่างไร
ถ้าเราเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ เราก็จะฉลาดเฉลียวสามารถใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวในภายหน้าได้ หรือใช้วิชาความรู้เพิ่มพูนทรัพย์สินของเราได้
๒. คาประพันธ์บทแรกกล่าวถึงเรื่องอะไร
ลาดับที่สามคือการเรียนหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนปัญญา จงตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ใช้วิชาความรู้
ในการทางานเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคต
๓. คาประพันธ์บทที่ ๒ กล่าวถึงเรื่องอะไร
ความดีและความชั่วจะเป็นตราประทับไว้บนโลก ถึงแม้เราจะตายไปแล้ว แต่ความดีความชั่ว
จะยังคงปรากฏอยู่
๔. คาสัมผัสในบทอาขยาน
เลิศ – เถิด
ผล – จน
โลก – โยค
หนี – ดี

จน – ตน
ดี – ที่

ทวี – หนี

นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันนะคะ
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ท๕/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓ ท่องจาบทร้อยกรองทีม่ คี ณ
ุ ค่า
คาชี้แจง เลือกท่องจาบทร้อยกรองที่มีคุณค่า จากใบงานที่ ๐๑ และ ๐๒ (๑๖ คะแนน)
ท่องจาบทร้อยกรองที่มคี ณ
ุ ค่า
นักเรียนเลือกท่องจาบทอาขยานตามความถนัดและความสนใจ ระหว่าง “พฤษภกาสร”
และ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” โดยปฏิบัติดังนี้
๑. ท่องเป็นกลุ่ม/จับคู่
๒. ท่องรายบุคคล
๓. เพื่อน ๆ ในกลุ่มให้คาแนะนา แก้ไขปรับปรุงน้าเสียง การออกเสียงคาถูกต้อง
การเว้นวรรคตอน ท่องได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์คาประพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
๔. ท่องกับครู

การท่องอาขยานเป็นการฝึกความจาที่ดี
ผู้ท่องจะเกิดความภาคภูมิใจและร่วมสืบสาน
ภูมิปัญญาทางภาษาของไทยนะคะ
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๔๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
สร้างคานามาใช้
เวลา ๒ ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค (คาอุทาน)การสร้างคาในภาษาไทย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาอุทานและการสร้างคา (คาประสม คาซ้า คาซ้อน)
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อต้องการให้ใช้คาได้ถูกต้องเหมาะสม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้
เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
โดยเฉพาะเพลงควรซ้อมร้องก่อนหรือเปลี่ยนเพลงได้ตามความเหมาะสม เกม ควรทดลองเล่นก่อนนาไปทา
การสอน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ขั้นสรุป

- การปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๔

๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ การใช้คาแสดงอารมณ์ในประโยคสื่อสาร ครูแนะนาเพิ่มเติม

ขั้นสอน

การวัดและประเมินผล

๒. สนทนาเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด เช่น สงสัย ดีใจ ตกใจ โกรธ ประหลาดใจ ผิดหวัง เจ็บปวด สงสาร
คาแสดงอารมณ์มักจะอยู่หน้าประโยค และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ กากับคาอุทานนั้น
๓. ครูแจกบัตรคาแสดงอารมณ์ให้นักเรียนคนละ ๑ บัตร
๔. นักเรียนแต่งประโยคให้สัมพันธ์กับคาแสดงอารมณ์นั้น คนละ ๑ ประโยค
แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรมดังนี้
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาอุทานสื่ออารมณ์
๑) เติมคาแสดงอารมณ์ในประโยคให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน
๒) สารวจคาแสดงอารมณ์จากนิทานเรื่อง พ่อไก่กับไข่มุก
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑. นักเรียนแสดงอารมณ์ของผู้พูดตามสลากคาสั่ง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย

ขั้นนา

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

๔๗
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ การสร้างคาในภาษาไทย ครูแนะนาเพิ่มเติม
๘. สรุปด้วยเพลงคาซ้า คาซ้อน
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคาในภาษาไทย
- การสรุปความรู้การสร้างคาในภาษาไทย

๓. กิจกรรมกลุ่มย่อย ฝึกสร้างคาในกระดาษปรู๊ฟ คาประสม คาซ้อน และคาซ้า นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คามูล คาประสม คาซ้อนและคาซ้า
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาประสม คาซ้า แล้วทากิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคาในภาษาไทย โดยปฏิบัติ ดังนี้
๑) สร้างชุดคาจากคาที่กาหนดให้ แล้วนาคามาแต่งประโยค
๒) แต่งเรื่องจากจินตนาการโดยใช้คาซ้า ปรากฏในเรื่องไม่น้อยกว่า ๕ คา
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน สรุปความรู้ที่ได้จากการสร้างคาในภาษาไทย

๑. เล่นเกมจับคู่ประสมคา
๒. ครูสนทนาเกี่ยวกับคาประสม และความจาเป็นในการสร้างคา

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

๔๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนือ้ หา
๑. ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๒. การสร้างคาในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายของคาอุทานและหน้าที่ใน
ประโยคได้
๒. บอกวิธีการสร้างคาในภาษาไทยได้
ทักษะ
๑. จาแนกชนิดและหน้าที่ของคาในประโยคได้ถูกต้อง
(คาอุทาน)
๒. รู้หลักการสร้างคาในภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝุเรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุ่งมั่น ใน การทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูขออาสาสมัครตัวแทนนักเรียนมาแสดงบทบาทสมมุติ
โดยปฏิบัติดังนี้
- จับสลากคาสั่ง
- ใครจับได้คาสั่งใดให้แสดงท่าทาง อารมณ์ความรู้สึก
ตามคาสั่งนั้น เช่น
คาสั่ง “ดีใจที่ทีมฟุตบอลโรงเรียนชนะเลิศ”
คาสั่ง “เสียใจที่สัตว์เลี้ยงถูกรถชนเสียชีวิต”
คาสั่ง “สงสัยว่าใครขโมยดินสอแท่งใหม่ไป”
คาสั่ง “ถูกคนร้ายฉกสร้อยคอทองคาไป”
คาสั่ง “ตกใจเห็นตุ๊กแกอยู่ในห้องน้า”
- ระหว่างที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมุตินั้น ครูซักถาม
นักเรียนในชั้นว่าที่เพื่อนแสดงไปนัน้ เป็นการแสดงอารมณ์
ชนิดใด (ดีใจ เสียใจ สงสัย ตกใจ สงสาร ฯลฯ)
ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายว่าที่เพื่อน ๆ แสดงบทบาทสมมุตินั้นเป็น
คาพูดที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดเรียกว่า
“คาแสดงอารมณ์” เป็นคาชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด เช่น สงสัย ดีใจ ตกใจ โกรธ
ประหลาดใจ ผิดหวัง เจ็บปวด สงสาร ซึ่งคาแสดงอารมณ์
มักจะอยู่หน้าประโยค และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. นิทานอีสป “พ่อไก่กับไข่มุก”
๒. ใบความรู้คาแสดงความรู้สึก
๓. ใบความรู้คาประสม คาซ้า
๔. การแสดงบทบาทสมมุติ “คาแสดงอารมณ์”
๕. เกมจับคู่คาประสม
๖. เพลงคาซ้าคาซ้อน
๗. กระดาษบรู๊ฟ
๘. สีเมจิก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาสื่ออารมณ์
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคาใน
ภาษาไทย
การประเมิน
๑. ประเมินการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคา
ในประโยค (คาอุทาน)
๒. ประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. ประเมินผลงาน/ใบงาน

๔๙
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อ๋อ! เด็กคนนั้นเป็นน้องฉันเอง
ไชโย! คุณแม่จะพาไปเที่ยวทะเล

อ๋อ!
ไชโย!

๔. ร่วมกันสรุปหน้าที่ของคาแสดงอารมณ์
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วปฏิบัติดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาสื่ออารมณ์ โดยเติมคาสื่อ
อารมณ์ในประโยคให้สัมพันธ์กับเนื้อหาในประโยคนั้น
จากนั้นอ่านนิทานอีสปเรื่อง “พ่อไก่กับไข่มุก” สารวจ
คาแสดงอารมณ์ในนิทาน แล้วนาเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

อุ๊ยตาย! ลืมส่งการบ้าน

อุ๊ยตาย!

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
กากับหลังคาแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั้น
๓. ครูแจกบัตรคาแสดงอารมณ์ให้นักเรียนคนละ ๑
บัตร แล้วปฏิบัติดังนี้
- นักเรียนแต่ละคนแต่งประโยคให้สัมพันธ์กับคาอุทาน
นั้น คนละ ๑ ประโยค
- เมื่อครูชี้ไปที่ใคร ให้พูดประโยคที่เตรียมไว้
- เพื่อน ๆ ตรวจสอบว่าประโยคถูกต้องสัมพันธ์กับ
คาที่กาหนดให้นั้นหรือไม่
ตัวอย่าง

วิธีการ
๑. ประเมินการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค
๒. ประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑ แบบบันทึกการประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคาในประโยค(คาแสดงอารมณ์)
๒. แบบประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคาในประโยค(คาแสดดงอารมณ์)
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. ใบงานที่ ๐๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕๐
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เป็ด
บิน

ซัก
เย็น

เครื่อง ซัก

รวมเป็นคาได้

ไข่

ตัวอย่าง

ไข่
ผ้า

ดาว

ลูก

พัด

เครื่อง

ลูก

เสือ

พัด

ตู้

เสือ

ดาว

เป็นต้น

ลม

ตุ๋น

ลม

ผ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
โดยสรุปความรู้ที่ได้จากการสารวจคาแสดงอารมณ์จาก
นิทาน
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม เสนอแนะ
เพิ่มเติม สรุปการใช้คาแสดงอารมณ์ในประโยคสื่อสาร
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒ ) เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ชุดคา โดยปฏิบัติดังนี้
- นาบัตรคาที่ครูกาหนด มารวมกัน ให้ได้คาใหม่ที่มี
ความหมาย
- ใครจับคู่คาได้มากที่สุด ในเวลา ๑ นาที เป็นผู้ชนะ
- นักเรียนฝึกอ่านคาที่ได้ใหม่นั้น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕๑
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ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าวิธีการนาคา มารวมกันเกิดเป็น
คาใหม่ เป็นการสร้างคาใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ให้เพียงพอ
ตัวอย่าง ไข่+ดาว = ไข่ดาว รถ+ไฟฟูา = รถไฟฟูา
เตา = เตารีด เตาถ่าน เตาไฟฟูา เตาอบ เตาเผาขยะ
ของ = ของขวัญ ของฝาก ของกิน ของใช้ ของดี
คาซ้อน : คาที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน เช่น
ขัดขวาง บ้านเรือน กีดกัน คัดเลือก รวบรวม
คาซ้า : การนาคาเดิมมากล่าวซ้าโดยใช้ไม้ยมก (ๆ) เช่น
ดี ๆ สูง ๆ ต่า ๆ ใกล้ ๆ ดา ๆ แดง ๆ
๓. ให้นักเรียนดูตัวอย่างการสร้างคาประเภทต่าง ๆ แล้ว
ฝึกสร้างคาจากคาที่กาหนด ดังนี้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย
- ฝึกสร้างคาโดยเขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ
- นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕๒
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ทุกวันๆ เร็วๆ

น้องๆ

ทีละน้อยๆ ไปๆ มาๆ

คาซ้า

พี่ ๆ

ขัดข้อง
ขัดแย้ง
ขัดเกลา

๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้
- ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การสร้างคาให้มีความหมาย คาซ้า แล้วทา
กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคาในภาษาไทย

ไวๆ

ขัด
ขัดอกขัดใจ

เพื่อนๆ

เด็กๆ ดาๆ แดงๆ

ต่าง ๆ

ขัดขวาง
ขัดใจ
ขัดแข้งขัดขา

ขัดขืน

นัก
นักการเมือง
นักลงทุน
นักแสดงตลก นักธุรกิจ

นักเรียน

นักร้อง นักกีฬา นักมวย
นักแสดง นักเลง นักกรีฑา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
โดยนักเรียนสร้างชุดคาจากคาที่กาหนดให้ แล้วนาคาที่
สร้างใหม่นั้นมาแต่งประโยค จากนั้นแต่งเรื่องจาก
จินตนาการโดยใช้คาซ้าปรากฏในเรื่องไม่น้อยกว่า ๕ คา
นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
โดยสรุปความรู้ที่ได้จากการสร้างคาในภาษาไทย
ขั้นสรุป
๖. ให้นักเรียนร้องเพลงคาซ้าคาซ้อน เป็นการสรุปเพื่อ
ความเข้าใจการสร้างคาในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔

๕๔
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๕๕

เพลง คาซ้า-คาซ้อน
คาร้อง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
ทานองเพลงเต้ยโขง (แคนลาโขง)
พวกเรามาเรียน
ขับร้องบรรเลง
คาซ้อนคือการนา
มารวมกันไว้
กักขัง กลั่นแกล้ง
เพาะปลูก ฟื้นฟู
ติดต่อ เพิ่มเติม
ผิดชอบ ชั่วดี
คาซ้า ที่เราใช้นั่น
มีสองคา สี่คาก็ได้
เพื่อเน้นความ ย้าความ
ขาว ๆ ดา ๆ แดง ๆ นั่นเอย

มาอ่านเขียน กันเป็นเพลง
เรื่องคาซ้า คาซ้อน ของไทย
เอาคาสองคา มาซ้อนความหมาย
มีอยู่มากมาย จงจา
อีก ขัดแย้ง ข่มขู่
อีก ฟูอนรา จาให้ดี
ท้วงติง ทุบตี
แนะนา เกรงกลัว
เหมือนทั้งเสียง และความหมาย
เสียงคาท้าย ใช้ไม้ยมกตาม
เร็ว ๆ ด้อม ๆ มอง ๆ
อย่ามัวเฉยมาเรียนคาซ้า
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๕๖

เกมจับคูป่ ระสมคา

รถ

ยา

เสือ

ไฟ

รีด

รูป

ลูก

ฟ้า

ช่าง

หาง

เรียน

นัก

ภาพ

ของ

ต้ม

ชาว

หวาน

ดู

หมอ

๕๕

เตา

ความ

บ้าน
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๕๗

แนวคาตอบ เกมจับคู่
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)

เตารีด
ไฟฟูา
หางเสือ
หมอความ

เตาไฟ
ช่างไฟ
ลูกเสือ
ชาวบ้าน

รถไฟ
ช่างภาพ
หมอดู
ของหวาน

ต้มยา
รูปภาพ
ดูหมอ
นักเรียน
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ท ๕/ผ.๒-๐๔

ใบความรู้ คาแสดงอารมณ์
ความรู้สกึ ต่าง ๆ
คาแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ

คือค้าที่พูดออกมาด้วยน้้าเสียงแตกต่างจากเสียงของค้าธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ
ของผู้พูด ค้าอุทานมักปรากฏอยู่หน้าประโยค ในการเขียนนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ก้ากับหลัง
ค้าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
๕๗

๑.แสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว
เช่น แน่ะ! นี่แน่ะ! เฮ้!
 แน่ะ! แอบมานั่งอยู่ที่นี่เอง

๒.แสดงความตกใจ เช่น ว๊าย! โอ๊ะ!
ช่วยด้วย! คุณพระช่วย!
 ช่วยด้วย! เด็กตกน้้า

๓.แสดงความเสียดาย ผิดหวัง
สงสาร เช่น โธ่! โถ! อนิจจัง! พุทโธ่
เอ๋ย!
 โถ! สุนัขตัวนี้ช่างน่าสงสาร

๔.แสดงความไม่พอใจ โกรธเคือง
เช่น ฮึ่ม! อุเหม่! ชิชะ! ดูดู๋!
 ฮึ่ม! ใครมาตัดกุหลาบของฉัน

๕.แสดงความประหลาดใจ เช่น ฮ้า!
เอ๊ะ! โอ้โฮ! ว้าว! อื้อฮือ!
 โอ้โฮ! เสื้อขาวสะอาดดีจัง

๖.แสดงความเข้าใจหรือรับรู้ เช่น
อ๋อ! อ้อ! อือ!
 อ๋อ! เด็กนั่นเป็นน้องเธอนี่เอง

๗.แสดงความเจ็บปวด เช่น โอย!
โอ๊ย! อูย!
 โอ๊ย! เจ็บจังเลย
๙.แสดงความโล่งใจ เช่น เฮอ!
 เฮอ! สอบเสร็จแล้ว

ชนิดของคาแสดง
อารมณ์ ความรู้สึก
ต่าง ๆ

๘.แสดงความท้อใจ ราคาญ เบื่อ
หน่าย เช่น เฮ่อ! ฮื้อ!
 ฮื้อ! เสื้อเลอะเทอะอีกแล้ว
๑๐.แสดงความดีใจ เช่น ไชโย! เย้!
 ไชโย! เราชนะแล้ว

สรุปความรู้ ค้าอุทานใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด ท้าให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่พูดชัดเจนยิ่งขึ้น
เฮ้! ไปท้าแบบฝึกกันเถอะ

อ๋อ! เข้าใจแล้ว
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๕๙


ท ๕/ผ.๒-๐๔

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๔ ตอนที่ ๑

๑. ไชโย! เราสอบได้ที่ ๑
๒. โอ! ฉันชอบจังเลยเสื้อตัวนี้
๓. นั่นแน่ะ! อยู่นี่เอง หนังสือของเธอ
๔. เอ๊ะ! ใครเตะบอลมาถูกฉัน
๕. โถ! เธอไม่น่าโชคร้ายมากับฉันเลย
๖. เย้! ดีใจจังจะได้ไปเที่ยวทะเล
๗. เฮอ! โล่งอกไปที
๘. เฮ้! อย่าเดินไปทางนั้นนะ มันอันตราย
๙. พุทโธ่! ฉันนึกว่าของ ๆ เธอเสียอีกนะนี่
๑๐. อ้อ! มาแล้วเหรอ ก้าลังรออยู่เชียว

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๔ ตอนที่ ๒

๑. ว้าว! (ประหลาดใจ)
๒. นั่นน่ะ! (ร้องเรียก/บอกให้รู้)
๓. โธ่เอ๋ย! (สงสาร/เสียใจ)
๔. ว้า! (เสียดาย)
๕. ฮึ่ม! (โกรธ)

60
6102139L01C.indd 60

6/27/18 10:47 AM

๖๐


ท ๕/ผ.๒-๐๕

ใบความรู้สาหรับครู-นักเรียน (ป.๔)
คาซ้า
คาซ้า คือ ค้าค้าเดิมที่ออกเสียงซ้้าค้าให้ต่อเนื่องกัน โดยใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) เติมหลังค้า
ค้าที่ซ้าเสียงอาจมีความหมายคงเดิมหรือแตกต่างไปจากเดิม ขึ้นอยู่กับความหมายของค้าหรือ
บริบทที่ประกอบ เช่น เด็ก ๆ สูง ๆ ต่้า ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ช้า ๆ ดี ๆ เร็ว ๆ ไปๆ มาๆ
หนาว ๆ ร้อน ๆ หรือเล่นเสียงวรรณยุกต์ค้าแรกให้สูงขึ้น เช่น ดี๊ดี ซ้วยสวย เจ็บใจ๊เจ็บใจ
เบื๊อเบื่อ แก๊แก่ เป็นต้น
การใช้ไม้ยมก (ๆ) ใช้ดังนี้
๑. ใช้ซ้าคา เช่น
เด็ก ๆ วิ่งเล่นกันสนุกสนาน
อ่านว่า เด็ก - เด็ก
แก้วน้้าวางอยู่ใกล้ ๆ กับแปรงสีฟัน
อ่านว่า ใกล้ - ใกล้
ทรายท้าใจกล้าทั้ง ๆ ที่กลัวมาก
อ่านว่า ทั้ง - ทั้ง
๒. ใช้ซ้าความ เช่น
เขามาสายทุกวัน ๆ
อ่านว่า ทุกวัน - ทุกวัน
สุดาเก็บเงินทีละน้อย ๆ จนซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ อ่านว่า ทีละน้อย - ทีละน้อย
วันหนึง่ ๆ ฉันไม่เห็นเธอท้าอะไรเลย
อ่านว่า วันหนึ่ง - วันหนึ่ง
๓. ใช้ซ้าประโยค เช่น
เด็ก ๆ ร้องอย่างตื่นเต้นว่า “เราชนะแล้ว ๆ” อ่านว่า เราชนะแล้ว - เราชนะแล้ว
“คุณพ่อมาแล้วๆ” ลูกๆ ร้องด้วยความดีใจ อ่านว่า คุณพ่อมาแล้ว – คุณพ่อ
มาแล้ว
หมายเหตุ
๑. การใช้ไม้ยมก (ๆ) จะไม่ใช้เกิน ๑ ครั้ง ถ้าต้องการใช้เกิน ๑ ครั้ง ให้ท้าดังนี้ เร็วๆ เร็วๆ
เร็วๆ
๒. ไม่ใช้ไม้ยมก (ๆ) ซ้้าค้าที่ท้าหน้าที่ต่างกัน เช่น
คุณแม่ไปซื้อที่ ๆ จังหวัดนครนายก (ผิด)
คุณแม่ไปซื้อที่ที่จังหวัดนครนายก (ถูก)
๓. ค้าว่า นานา เป็นค้าเดียวที่ไม่ใช้ไม้ยมก เพราะเป็นค้าที่มาจากภาษาบาลีี
๔. ไม่นิยมใช้ไม้ยมก (ๆ) ในค้าประพันธ์
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๖๑


ท ๕/ผ.๒-๐๕

คาประสม
คาประสม คือ การน้าค้ามูล ๒ ค้าขึ้นไปมารวมกัน ได้ความหมายใหม่ แต่ยังคง
มีเค้าของความหมายเดิมอยู่ เช่น
ดอก + ไม้ - ดอกไม้
แม่ + น้้า
- แม่น้า
พ่อ + ครัว - พ่อครัว
แม่ + ค้า
- แม่ค้า
ผี + เสื้อ
- ผีเสื้อ
รถ + ยนต์ - รถยนต์
ชาว + เขา - ชาวเขา
น้้า + ใจ
- น้้าใจ
นัก + กีฬา - นักกีฬา
บท + ละคร - บทละคร
ตัวอย่างคาประสม
ชาวบ้าน
ช่างยนต์
การค้า
ที่นอน
หมอดู

ชาววัง
ช่างภาพ
การเรือน
ที่อยู่
หมอล้า

ชาวนา
ช่างไม้
นักเรียน
ที่พัก
ของกิน

ชาวสวน
ช่างไฟฟ้า
นักข่าว
เครื่องเขียน
ของใช้

ชาวประมง
ช่างเสริมสวย
นักการเมือง
เครื่องใช้
ผู้ดี
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๖๒


ท ๕/ผ.๒-๐๕

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๕
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ สร้างค้าจากค้าที่ก้าหนดให้ แล้วเลือกค้ามาแต่งประโยค (๑๐ คะแนน)
(คาตอบอยูใ่ นดุลยพินิจของครู)

แม่

แม่น้า แม่ค้า แม่เลี้ยง แม่บุญธรรม แม่พระ แม่ทัพ
แม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสายส้าคัญของภาคกลาง

นัก

นักเรียน นักกีฬา นักธุรกิจ นักการเมือง นักเลง
นักเรียนที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

เครื่อง

เครื่องคิดเลข เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้
คุณแม่ซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่

หมอ

หมอดู หมอเดา หมอความ หมอภาษา หมอรักษาโรค
คุณแม่บอกว่าหมอดูคู่กับหมอเดา ไม่ควรเชื่อค้าท้านายที่งมงาย
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ตอนที่ ๒ แต่งเรื่องจากจินตนาการโดยใช้ค้าซ้้า ไม่น้อยกว่า ๕ ค้า ปรากฏในเรื่อง
(๒๐ คะแนน)
(ตัวอย่าง)
เรื่อง ทะเลแสนงาม
เช้าวันอาทิตย์ หนุงหนิงไปเที่ยวทะเลที่บางแสนกับเพื่อนๆ เด็กๆสนุกสนานกับการชม
ทิวทัศน์ที่สวยงาม และเล่นน้้าทะเลกัน บางแสนเป็นสถานที่ที่ชาวต่
วต่างชาติมาท่องเที่ยวเพราะมีปะการัง
สวยๆ อาหารอร่อยๆ หนุงหนิงบอกกับเพื่อนๆว่าเราจะมาเที่ยวกันอีกบ่อยๆนะ
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๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
เวลา ๓ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยค และประโยคเพื่อการสื่อสาร
๒. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ประโยคสามัญ ส่วนประกอบของประโยคและประโยคเพื่อการสื่อสาร
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อน้าไปใช้สื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน
ใบความรู้ แถบประโยค บัตรภาพ เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจ้านวนนักเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- การปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๖

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน ครูแนะนาเพิ่มเติม

ขั้นสอน

- ๑. นักเรียนแยกประเภทของกลุ่มคาและประโยค สนทนาซักถามการใช้หลักเกณฑ์ใดในการแยกประเภทแถบประโยคเหล่านั้น

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย

๒. จากขั้นนา ให้นักเรียนสังเกตแถบประโยค ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนช่วยกันอธิบายการจาแนกประโยค กลุ่มคาและส่วนประกอบ
ของประโยค
๓. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคสามัญ
๔. นักเรียนฝึกวิเคราะห์ตารางส่วนประกอบประโยคมีกริยาอกรรม และประโยคมีกริยาสกรรม
แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ ประโยคสามัญ โดยปฏิบัติดังนี้
๑) จับคู่ประโยคให้สัมพันธ์กัน แล้วนามาเขียนประโยคที่สมบูรณ์
๒) เติมส่วนขยายของประโยคให้สมบูรณ์
๓) แต่งประโยคมีกริยาอกรรม และประโยคมีกริยาสกรรม
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

ขั้นนา

กิจกรรม (ครั้งที่๑) เวลา ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๖๕
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
- สรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร ครูแนะนาเพิ่มเติม

๒. จากขัน้ นา ให้นักเรียนสังเกตประโยคเพื่อการสื่อสาร ครูตั้งคาถามแต่ละประโยคนั้นเป็นประโยคชนิดใด
๓. ฝึกแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคาถาม ประโยคคาสั่ง ประโยคขอร้อง ประโยคแสดงความต้องการ
๔. สนทนาเกี่ยวกับชนิดของประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร สรุปเกณฑ์ในการสังเกตลักษณะประโยค
แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนสังเกตภาพแล้วแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

๑. ครูแจกสิ่งของ หรือ บัตรภาพ ให้นักเรียนคนละ ๑ ชิ้น แล้วแต่งประโยคคนละ ๑ ประโยคเกี่ยวกับสิ่งของหรือบัตรภาพที่ได้รับ

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒ ) เวลา ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๖๖
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ขอบเขตเนือ้ หา
๑. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
๒. ชนิดของประโยค
๒.๑ ประโยคสามัญ
๒.๒ ส่วนประกอบของประโยค
(ภาคประธาน และภาคแสดง)
๒.๓ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
ระบุและจาแนกชนิดของประโยค
- ประโยคสามัญ
- ส่วนประกอบของประโยค
(ประธาน และภาคแสดง)
ทักษะ
๑. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุ่งมั่น ใน การทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พ่ออ่านหนังสือพิมพ์ แมวจับหนู สุชาเล่นฟุตบอล

ฉันร้องเพลง คุณยายนอนพักผ่อน

เด็กคนนั้น เมฆก้อนใหญ่ น้องของฉัน

๒. สำารวจความถูกต้องการแยกประเภทกลุ่มคำาและ
ประโยคได้ดังนี้ ี้

เด็กคนนั้น

น้องของฉัน

สุชาเล่นฟุตบอล
คุณยายนอนพักผ่อน

พ่ออ่านหนังสือพิมพ์

เมฆก้อนใหญ่

ขั้นนา
๑. ครูติดแถบประโยค กลุ่มคา และประโยค ให้คละกัน
บนกระดานแล้วให้ตัวแทนนักเรียนแยกกลุ่มคาและ
ประโยค เช่น
ฉันร้องเพลง
แมวจับหนู

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ประโยค ส่วนประกอบของประโยค
๒. ใบความรู้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. บัตรภาพ
๔. แถบประโยค กลุ่มคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ ประโยคสามัญ
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
การประเมิน
๑. การวิเคราะห์ชนิดและส่วนประกอบของประโยค
๒. การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. ประเมินจากผลงาน/ใบงาน
วิธีการ
๑. ประเมินการวิเคราะห์ชนิดและส่วนประกอบของ
ประโยค
๒. ประเมินการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ภาคประธาน
ประธาน ส่วนขยาย
เด็ก
คนนั้น
เมฆ
ก้อนใหญ่
น้อง
ของฉัน
ฉัน
คุณยาย
พ่อ
แมว
สีดา
สุชา
-

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
ร้องเพลง นอนพักผ่อน อ่าน
หนังสือพิมพ์
จับ
หนูสีขาว
เล่น
ฟุตบอล

๓. ครูซักถามนักเรียนว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการแยก
กลุ่มคาและประโยคเหล่านั้น
ขั้นสอน
๔. ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนช่วยกันอธิบายดังนี้
- จาแนกแถบประโยคได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
- ประโยคประกอบด้วยส่วนสาคัญกี่ส่วน
- ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคาและประโยคต่างกัน
อย่างไร
๕. นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคาและ
ประโยค โดยวิเคราะห์ลงในตาราง ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
ส่วนประกอบของประโยค
๒. แบบบันทึกการประเมินการใช้ประโยคเพื่อการ
สื่อสาร
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
ส่วนประกอบของประโยค
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการใช้ประโยคเพื่อการ
สื่อสาร
๓. ใบงานที่ ๐๖-๐๗ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
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ของฉัน ซ่อม

ของผม ขับรถ

คุณปู่
พ่อ

พักผ่อน

ของฉัน นอน

ยาย

จับ

สีดา
ตัวใหญ่

-

-

ขยาย
กริยา

-

สีขาว

-

ตาม
กฎ
จราจร

-

ใน
บ้าน
อยู่ใน
บ้าน

ตัวใหญ่
� -

รถ
คันเก่า
กระบะ

-

หนู

หมี

-

ขยาย
กรรม

ภาคแสดง

กรรม

คนนั้น หกล้ม ก้อน
ลอยต่า ใหญ่
ตุ๊กตา
ของฉัน ซื้อ

แมว

น้อง

เด็ก
เมฆ

ประธาน ขยาย
กริยา
ประธาน

ภาคประธาน

ว่าประกอบด้วยกริยา ๒ ชนิดคือ กริยาอกรรม คือกริยาไม่
ต้องมีกรรม และกริยาสกรรม คือกริยาที่ต้องการกรรม
๗. ครูอธิบายเพิ่มเติมบางประโยคอาจมีส่วนขยายประธาน
ขยายกริยา หรือขยายกรรม ด้วย แล้วให้นักเรียนเติมคา
ขยายลงในตารางส่วนประกอบของประโยค เช่น

๖. เมื่อวิเคราะห์ในข้อ ๕ แล้ว ให้นักเรียนสังเกตภาคแสดง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖๙
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ขั้นสรุป
๑1. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม
เสนอแนะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญ

๘. ตรวจสอบความถูกต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของประโยค สรุปความรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญ
(ประโยคพื้นฐาน) และส่วนประกอบของประโยค
๙. แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๖ ประโยคสามัญ และ
ส่วนประกอบของประโยค โดยปฏิบัติดังนี้
๑) จับคู่ประโยคให้สัมพันธ์กัน แล้วนามาเขียน
ประโยคที่สมบูรณ์
๒) เติมส่วนขยายของประโยคให้สมบูรณ์
๓) แต่งประโยคที่มีกริยาอกรรม และประโยคที่มี
กริยาสกรรม
๑0. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น สรุปความรู้ที่ได้จากการ
แต่งประโยคสามัญถูกต้องตามหลักภาษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนนัง่ เป็นรูปตัวยู U หันหน้าเข้าหาครู
๒. ครูแจกสิ่งของ หรือ บัตรภาพ ให้นักเรียนคนละ
๑ ชิ้น แล้วให้นักเรียนแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร
คนละ ๑ ประโยค โดยเลือกแต่งประโยค ดังนี้
- ประโยคบอกเล่า เพื่อบอกเรื่องราวต่าง ๆ
ให้ผู้อื่นรู้เรื่อง
- ประโยคปฏิเสธ เพื่อบอกว่าเรื่องราวนั้นๆ ไม่ใช่
ไม่ต้องการ หรือไม่จริง
- ประโยคคาถาม ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคาตอบ
- ประโยคขอร้อง ใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทาอย่างหนึ่ง
อย่างใด
- ประโยคแสดงความต้องการ ใช้บอกความต้องการ
ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
- ประโยคคาสั่ง ใช้สั่งให้ผู้อื่นทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจให้ทาหรือไม่ให้ทาก็ได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๑
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ วรรณกรรมคาสอน
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ขั้นสอน
๓. ครูเขียนตัวอย่างประโยคที่นักเรียนแต่งบนกระดาน
สนทนาเกี่ยวกับชนิดของประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
โดยตั้งคาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าประโยคใดเป็นประโยคบอกเล่า ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคาถาม ประโยคขอร้อง ประโยคแสดง
ความต้องการ และประโยคคาสั่ง
- นักเรียนจาแนกชนิดของประโยคโดยใช้เกณฑ์ใด (เจตนา
ของการส่งสาร) ฯลฯ

ม้า
ลายาลาย
ประโยคที่ ๑ ฉันชอบม้
ประโยคที่ ๒ ม้าลายอาศัยอยู่ที่ไหน
ประโยคที่ ๓ ฉันไม่เคยเห็นม้าลาย
ประโยคที่ ๔ ห้ามทาร้ายม้าลาย
ประโยคที่ ๕ โปรดข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ประโยคที่ ๖ ฉันอยากได้เสื้อลายเหมือนม้าลาย

ตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการสังเกตประโยค ้
ที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนี้
- ประโยคบอกเล่า เพื่อบอกเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่น
รู้เรื่อง
- ประโยคปฏิเสธ เพื่อบอกว่าเรื่องราวนั้นๆ ไม่ใช่
ไม่ต้องการ หรือไม่จริง มักมีคาว่า ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้ อยู่ด้วย
- ประโยคคาถาม ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคาตอบ
มักมีคาแสดงคาถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม ไหม
ฯลฯ
- ประโยคขอร้อง ใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทาอย่างหนึ่งอย่างใด
มักมีคาว่า กรุณา โปรด ช่วย ฯลฯ อยู่ด้วย
- ประโยคแสดงความต้องการ ใช้บอกความต้องการ
ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ มักมีคาว่า อยาก ต้องการ
ประสงค์อยู่ด้วย
- ประโยคคาสั่ง ใช้สั่งให้ผู้อื่นทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจให้ทาหรือห้ามมิให้ทาก็ได้ มักมีคาว่า ห้าม จง อย่า
อยู่ด้วย
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วปฏิบัติดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
นักเรียนดูภาพแล้วแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร
ให้เหมาะสมตรงกับภาพที่กาหนด
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น สรุปความรู้เกี่ยวกับการแต่ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม
เสนอแนะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับประโยคเพื่อ
การสื่อสาร
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๔

75
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๗๕


ท ๕/ผ.๓-๐๖

ใบความรู้ ป.๔
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
ประโยค คือ คา หรือกลุ่มคาที่นามาเรียงกันสามารถสื่อความได้ โดยทั่วไปประโยคประกอบด้วย

ส่วนสาคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประธาน กับ ส่วนที่เป็นภาคแสดง
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
คานาม
พ่อ
แทน
-

ประธาน

ภาคแสดง
คากริยา
หัวเราะ
วิ่ง
ดีใจ

คาสรรพนาม
เขา

ประโยคข้างต้นนี้เรียกว่า ประโยคสามัญ ที่ประกอบด้วย ประธาน และภาคแสดง ประธานอาจเป็น
คานามหรือคาสรรพนามก็ได้
คานาม
พ่อ
แม่
-

ประธาน

คาสรรพนาม
เขา

คากริยา
อ่าน
ดู
เล่น

ภาคแสดง
คานาม
หนังสือ
ลูกข่าง

คาสรรพนาม
ฉัน
-

ประโยคข้างต้นนี้เป็นประโยคสามัญที่ภาคแสดงมีคานาม หรือคาสรรพนาม ตามหลังคากริยาบางคา
ได้แก่ อ่าน ดู เล่น
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๗๖


คานาม
พ่อ
นก
-

ประธาน
คาสรรพนาม
เธอ

ส่วนขยาย
ของฉัน
สีเหลือง
คนนั้น

คากริยา
หัวเราะ
บิน
ตกใจ

ท ๕/ผ.๓-๐๖

ภาคแสดง

ส่วนขยาย
เสียงดัง
เร็ว
มาก

ประโยคสามัญข้างต้นนี้ มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น คือ มีส่วนขยายคานาม หรือคาสรรพนาม และส่วน
ขยายคากริยาเพิ่มเข้ามาอีก ได้แก่ ของฉัน สีเหลือง คนนั้น เสียงดัง เร็ว มาก
ประธาน
คานาม
คาสรรพนาม
เขา
พ่อ
แม่
-

คากริยา
เล่น
อ่าน
ดูแล

ภาคแสดง
คานาม
คาสรรพนาม
ลูกข่าง
หนังสือ
ฉัน

ส่วนขยายคากริยา
สนุกมาก
อย่างตั้งใจ
ด้วยความรัก

ประโยคสามัญข้างต้นนี้ ส่วนขยายคากริยาบางคา อาจอยู่หลังคานาม หรือคาสรรพนามที่ตามหลัง
คากริยานั้น ๆ ก็ได้ ได้แก่ สนุกมาก อย่างตั้งใจ ด้วยความรัก

ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๖.
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๗๗


ท ๕/ผ.๓-๐๖

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๖
ตอนที่ ๑ เรียงคาหรือกลุ่มคาให้เป็นประโยคมีใจความสัมพันธ์กัน แล้วนามาเขียนประโยค

ที่สมบูรณ์ถูกต้อง พร้อมทั้งสังเกตส่วนประกอบของประโยคเหล่านั้น (๑๐ คะแนน)
จระเข้

น้า

ปลาหมึก

ตลาด

จาก

คุณป้า

ตัวอ้วน

หนอน

จิก

นกกางเขน

นิลมังกร

ขี่

สุดสาคร

ม้า

โพรงไม้

ใน

ตุ๊กแก

อยู่

เร็วมาก

ว่าย
มา

ซื้อ

แนวคาตอบ
จระเข้
คุณป้า

ว่าย

นกกางเขน

ตุ๊กแก

มา

ปลาหมึก

ซื้อ
จิก

สุดสาคร

เร็วมาก

น้า

หนอน

ขี่
อยู่

ม้า
ใน

จาก

ตลาด

ตัวอ้วน
นิลมังกร

โพรงไม้

นามาเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์
๑.จระเข้ว่ายน้าเร็วมาก

๒.คุณป้าซื้อปลาหมึกมาจากตลาด

.......
๓.นกกางเขนจิกหนอนตัวอ้วน

........
๔.สุดสาครขี่ม้านิลมังกร

........๊กแกอยู่ในโพรงไม้
๕.ตุ

........

........
78
6102139L01C.indd 78

6/27/18 10:48 AM

ตอนที่ ๒ เติมส่วนขยายของประโยคที่กาหนดให้ (๕ คะแนน)
๑. คุณพ่อ

ของฉัน

อ่านหนังสือ

พิมพ์

๒. คุณยาย

บ้านโน้น

เล่านิทาน

เก่งมาก

๓. ตารวจ

กองปราบ

จับ

ผู้ร้ายคาหนังคาเขา

๔. น้อง

ของแก้ว

ออกกาลังกาย ทุกวัน

๕. คุณครู

คนใหม่

สอนวิชา

ภาษาไทย

สนุกมาก

ตอนที่ ๓ แต่งประโยคมีกริยาอกรรม และประโยคมีกริยาสกรรม (๕ คะแนน)
ประโยคมีกริยาอกรรม
๑. คุณพ่อออกกาลังกาย
๒. กล้าร้องเพลงไพเราะ

ประโยคมีกริยาสกรรม
๔. พี่เล่นฟุตบอล
๕. คุณแม่ทากับข้าว

79
6102139L01C.indd 79

6/27/18 10:48 AM

๗๙


ท ๕/ผ.๓-๐๗

ใบความรู้
การแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคที่ใช้เพื่อการสื่อสาร มีหลายชนิด ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ เช่น

๑. ประโยคบอกเล่า ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรู้เรื่อง เช่น
- วันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละคร
- จุดรวมความสนใจอยู่ที่เวทีการแสดง
- ผมจะฝึกตีกลองมโนราห์

๒. ประโยคปฏิเสธ ใช้บอกว่าเรื่องราวนั้น ๆ ไม่ใช่ ไม่ต้องการ หรือไม่จริง มักมีคาว่า ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้
อยู่ด้วย เช่น
- ฉันไม่ชอบชมการแสดง
- นี่ไม่ใช่นิสัยของโอม
- ผมไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะพาคุณยายไปชมละคร
๓. ประโยคคาถาม ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคาตอบ มักมีคาแสดงคาถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
ทาไม ไหม ฯลฯ เช่น
- ใครแสดงเป็นนางมโนราห์
- โอมประทับใจอะไรจากการชมการแสดง
- หิวไหม เข้าห้องน้าไหม

เช่น

๔. ประโยคขอร้อง ใช้ขอร้องให้ผู้อื่นทาอย่างหนึ่งอย่างใด มักมีคาว่า กรุณา โปรด ช่วย ฯลฯ อยู่ด้วย

- กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างชมการแสดง
- โปรดร่วมมือกับโรงละครแห่งชาติในการรักษาความสะอาด
- ช่วยรักษาสมบัติของชาติด้านนาฏศิลป์ด้วย
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๘๐


ท ๕/ผ.๓-๐๗

๕. ประโยคแสดงความต้องการ ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ มักมีคาว่า อยาก ต้องการ
ประสงค์ อยู่ด้วย เช่น
- ฉันอยากไปขี่จักรยานร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
- ผมต้องการไปโรงละครแห่งชาติเพื่อเป็นเพื่อนคุณยาย
- เราทุกคนประสงค์จะมีคอนเสิร์ตทานองกลองไทยที่มีชื่อเสียง
๖. ประโยคคาสั่ง ใช้สั่งให้ผู้อื่นทาอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจให้ทาหรือห้ามมิให้ทาก็ได้ เช่น
- ห้ามถ่ายภาพ
- ห้ามนาอาหารเข้ามารับประทาน
- จงปฏิบัติตามระเบียบการเข้าชมโรงละครแห่งชาติ
- อย่าลืมไปเป็นเพื่อนคุณยายนะลูก

ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๖.
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ท ๕/ผ.๓-๐๗

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๗

๑. ประโยคบอกเล่า
เราช่วยกันกาจัดลูกน้ายุงลายทุกวันศุกร์
๒. ประโยคปฏิเสธ
ฉันจะไม่ใช้โทรศัพท์ใกล้ปั๊มน้ามัน
๓. ประโยคขอร้อง
กรุณาทิ้งขยะลงถังด้วยนะคะ
๔. ประโยคคำาสั่ง
ห้ามกลับรถทางขวา
๕. ประโยคคคาถาม
ยุงชนิดใดเป็นพาหะนาโรคไข้เลือดออก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ
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๘๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ประกาศน่ารู้
เวลา ๑ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและเขียนประกาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ประกาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อจาแนกประเภทของประกาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นาความรู้มาใช้
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน สื่อ เครื่องมือ
วัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

เรื่อง ประกาศน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๘ การอ่าน-เขียนประกาศ
ทดสอบหลังเรียน

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน-เขียนประกาศ ครูแนะนาเพิ่มเติม

๒. ฝึกอ่านประกาศต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย ป้ายร้านค้า ป้ายโฆษณา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม แล้วนาเสนอหน้าชั้น ว่าป้ายดังกล่าวต้องการสื่อความหมายใด เรื่องที่ประกาศคืออะไร ใครเป็นผู้ออกประกาศ
ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร
๓. ให้นักเรียนดูประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย/ของหาย แล้วให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
- หน่วยงานที่ออกประกาศคือหน่วยงานใด
- เรื่องที่ประกาศคืออะไร
- ทาไมจึงต้องประกาศ
- จุดประสงค์ต้องการอะไร
- เงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติคืออย่างไร
- ประกาศนี้มีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร
๔. ครูกาหนดสถานการณ์ว่าโรงเรียนกาลังประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนประกาศหาเสียงเลือกตั้ง
๕. นาเสนอผลงาน ครู-เพื่อน วิจารณ์ แนะนา แก้ไขผลงาน ติดป้ายนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๘ การอ่าน-เขียนประกาศโดยอ่านประกาศสภานักเรียน ตอบคาถามแล้วเขียนประกาศคนละ ๑ ฉบับ
- แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. นักเรียนดูป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ฯลฯ แล้ว
- จับใจความจากสื่อที่อ่าน - บอกเจตนาของผู้ส่งสาร - ตั้งคาถามตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
- สรุปถึงเหตุผลและความจาเป็นในการอ่านป้ายสัญลักษณ์และประกาศต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

๘๓
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ขอบเขตเนือ้ หา
การอ่านและเขียนประกาศ
- ประกาศที่เป็นทางการ
- ประกาศที่ไม่เป็นทางการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
อธิบาย เขียน ประกาศอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้
ทักษะ
อ่านและเขียนประกาศ ได้ถูกต้อง
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุ่งมั่น ในการทางาน

ขั้นนา
๑. นักเรียนดูป้ายสัญลักษณ์ ป้ายจราจร ป้ายประกาศ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฯลฯ แล้วปฏิบัติดังนี้
- จับใจความจากสื่อที่อ่าน
- บอกเจตนาของผู้ส่งสาร
- ตั้งคาถามตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
ดังตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ประกาศน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้การอ่านและเขียนประกาศ
๒. ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ ป้ายจราจร ประกาศ
ของทางราชการ/หน่วยงานเอกชน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรมใบงานที่ ๐๘ อ่านและเขียนประกาศ
การประเมิน
๑. ประเมินการอ่านและเขียนประกาศ
๒. ประเมินผลงาน/ใบงาน
วิธีการ
๑. ทดสอบหลังเรียน
๒. ประเมินการอ่านและเขียนประกาศ
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบบันทึกประเมินการอ่านและเขียนประกาศ
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๘๔
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- ร่วมกันสรุปเหตุผลและความจาเป็นในการอ่านป้ายสัญลักษณ์
และประกาศต่าง ๆ
ขั้นสอน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ฝึกอ่านประกาศต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจร
ป้ายรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย ป้าย
ร้านค้า ป้ายโฆษณา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม แล้วนาเสนอ
หน้าชั้น ว่าป้ายที่นักเรียนศึกษานั้น เรื่องที่ประกาศคือเรื่องอะไร
ใครเป็นผู้ออกประกาศ ต้องการบอกอะไรให้เราทราบ ต้องการ
สื่อความหมายใด เราต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ประกาศน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการอ่านและเขียน
ประกาศ
๓. ใบงานที่ ๐๘ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

๘๕
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๓. ครูให้นักเรียนดูประกาศของทางราชการ ประกาศ
รับสมัครงาน ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย/ของหาย แล้วให้
นักเรียนตอบคาถามดังนี้
- หน่วยงานที่ออกประกาศคือหน่วยงานใด
- เรื่องที่ประกาศคืออะไร
- ทาไมจึงต้องประกาศ
- จุดประสงค์ต้องการอะไร
- เงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติคืออะไร
- ประกาศนี้มีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร
ฯลฯ
๔. กาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกเขียนประกาศ
โดยกาหนดสถานการณ์ว่าโรงเรียนกาลังประกาศรับ
สมัครประธานนักเรียน ให้แต่ละกลุ่มสมมติว่าตนเป็น
ผู้สมัคร ช่วยกันคิดแล้วเขียนประกาศหาเสียงเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ
๕. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ
วิจารณ์ให้คาแนะนาเพิ่มเติม แก้ไขผลงาน ติดป้ายนิเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๘ อ่านและเขียนประกาศ โดย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ประกาศน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๘๖
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ตอนที่ ๑ อ่านประกาศสภานักเรียน แล้วตอบคาถาม
ตอนที่ ๒ เขียนประกาศคนละ ๑ ฉบับ
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรื่อง การอ่านและเขียนประกาศ
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม
สรุปความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน ประกาศ
ทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ประกาศน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๘๗
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๘๘

ตัวอย่าง ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประกาศไม่เป็นทางการ
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๘๙


ท ๕/ผ.๔-๐๘

ใบความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
การอ่านและเขียนประกาศ
การอ่านข่าวสารของทางราชการ
การอ่านข่าวสารของทางราชการ เป็นการสื่อสารข้อความจากหน่วยงานราชการถึงประชาชน

บุคคลทั่วไป อาจจัดทาในรูปแบบต่าง ๆ
จุดมุ่งหมายของการอ่านข่าวสารของทางราชการ มีดังนี้
๑. อ่านเพื่อรับทราบ
๒. อ่านเพื่อนาไปปฏิบัติ
ประกาศ เป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบ เช่น ประกาศทางราชการ ประกาศบริษัท
ห้างร้าน
การเขียนประกาศ เป็นการบอกความต้องการ หรือข้อเท็จจริงของหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อให้
ทราบ ทั่วกันอย่างกว้างขวาง มี ๒ ประเภท คือ ประกาศที่ไม่เป็นทางการ และประกาศที่เป็นทางการ

๑. ประกาศที่ไม่เป็นทางการ
เป็นการเขียนแจ้งเรื่องให้ผู้อื่นทราบและให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ประกาศ โดยจะ
บอกความต้องการและหรือจุดประสงค์ และให้รายละเอียดประกอบตามความจาเป็น ภาพ หรือคุณลักษณะที่
เด่นชัด
ตัวอย่าง
การประกาศสัตว์เลี้ยงหาย

ใครพบมีรางวัล

แมวพันธุ์..........................อายุ.................ปี
ลักษณะพิเศษ.....................................................................................
............................................................................................................
ผู้พบเห็นกรุณาติดต่อที่
บ้านเลขที่...........................................................................................
โทรศัพท์............................................................
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๙๐


ท ๕/ผ.๔-๐๘

๒. ประกาศที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นประกาศทางราชการ มีหลักการเขียนที่ สาคัญคือ
๑. บอกใจความสาคัญให้ครบว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม ตามจุดประสงค์
๒. ลาดับความจากบอกเหตุไปหาผล หรือบอกความต้องการ แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
๓. ใช้ถ้อยคาที่กระชับ ชัดเจน ภาษาที่เป็นแบบแผนหรือกึ่งแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพูด
๔. การเขียนตามรูปแบบของประกาศ
ตัวอย่าง

ประกาศ...(ชื่อหน่วยงานราชการที่ออกประกาศ)
เรื่อง...(ชือ่ เรื่องที่ประกาศ)
(ย่อหน้า)...........อ้างเรื่องที่ประกาศ...........................................................................................
................................................................................................................................................................
(ย่อหน้า)............จุดประสงค์สาคัญ รายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ
................................................................................................................................................................
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ......

ลายมือชื่อผู้ประกาศ
(ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ)
ตาแหน่งของผู้ออกประกาศ

ตัวอย่าง
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
____________________

ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ชินภัทร ภูมิรัตน์
(นายชินภัทร ภูมิรัตน์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๙๒


ท ๕/ผ.๔-๐๘

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๘
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ อ่านประกาศสภานักเรียนที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม ( ๑๐ คะแนน)

ประกาศสภาน ักเรีย น
ประกาศ : สาหรับนักเรียนคนใดที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ
To be number 1 ประเภทต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าห้องสภานักเรียน
และสามารถสมัคร โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ความสามารถพิเศษ ประเภทที่สมัคร
ส่งได้ที่ ห้องสภานักเรียน, คณะกรรมการนักเรียนทุกคน หรือจะสมัครผ่านทางแฟนเพจ
ของทาง สภานักเรียนก็ได้ครับ กาหนดการแข่งขัน ดังนี้
20 ก.ค.๒๕๖๐ ประกวดร้องเพลง
๒๑ ก.ค.๒๕๖๐ ประกวดเต้นแอโรบิค (ประเภททีม)
27 ก.ค.๒๕๖๐ ประกวดเต้น cover dance ณ ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
***หมดเขตรับสมัครภายในวันอังคารที่ 16 ก.ค.๒๕๖๐ เท่านั้น น้อง ๆ คนใดสนใจ
หรือมีเพื่อน ๆ ที่สนใจให้บอกต่อด้วยนะครับ***

๑. ผู้ออกประกาศคือใคร.........สภานักเรียน........
๒. เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด...สมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ To be number 1...
๓. จุดประสงค์สาคัญของประกาศนี้คืออะไร..เพื่อให้นักเรียนสมัครประกวดร้องเพลง
ประกวดเต้นแอโรบิค และประกวดเต้นcover dance ในโครงการTo be number 1
๔. ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้คือใคร นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่มีความสามารถและ
สนใจ
๕. เงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติคืออย่างไร
- ยื่นใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชั้น ความสามารถพิเศษ ประเภทที่สมัคร
- ส่งใบสมัครที่ห้องสภานักเรียน, คณะกรรมการนักเรียนทุกคน
- สมัครผ่านทางแฟนเพจของทางสภานักเรียน
-หมดเขตรับสมัครภายในวันอังคารที่ 16 ก.ค.๒๕๕๖
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๙๓


ท ๕/ผ.๔-๐๘

ตอนที่ ๒ เขียนประกาศแจ้งของหาย ๑ ฉบับ โดยออกแบบการเขียน พร้อมเขียนรายละเอียดในประกาศ
ให้ชัดเจน (๒๐ คะแนน)
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

สุนัขไทยสีน้าตาลพันธุ์ผสมหลังอาน
อายุ ๒ ปี ชื่อ “ยุนยุน” หายออกจากบ้าน เวลา
๓ ทุ่ม วันที่ ๙ มีนาคม บริเวณหมู่บ้านสวนไทย
ใกล้เซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า รอบคอ และขาเป็น
สีขาว หูตก
จุดเด่น คือ ใส่สายรัดสีดาที่ลาตัว และมีปลอกคอ
สีน้าตาลติดกระพรวน
พบเห็นโปรดแจ้ง ๐๘๙- ๗๒๓๕๑๕๑
มีรางวัลให้สาหรับผู้พบเบาะแสหรือนามาคืน
ค่ะ
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๙๔
ท ๕/ผ.๑



แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
..........................................................................................................................................................

คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“คบคนพาลพาลพาไปหาผิด” หมายความว่า.....................................................................
.......................................................................................................................................................
๒. “หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ยามยากแสนแค้นคับไม่อบั จน
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ..............................................................................
......................................................................................................................................................
๓. เติมคาอุทานลงในประโยคที่กาหนดให้ให้เหมาะสม
......................... เจ็บนะ
......................... ดีใจจังเลยได้เกรด ๔
......................... ใครนะใจร้ายเอาเจ้ามาปล่อย
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
ลูกๆ
เด็กๆ
ราดหน้า รวบรวม
คาซ้า

ลูกเสือ
บ้านเรือน

พูดจา
ชาวนา
คาซ้อน

ผีเสื้อ
ท้อแท้

สวยๆ
เล็ก ๆ น้อย ๆ
คาประสม

๕. ให้นักเรียนเลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ มาแต่งประโยค
ประโยคบอกเล่า ................................................................................................................
ประโยคคาถาม ...............................................................................................................
ประโยคปฏิเสธ ..............................................................................................................
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๙๕


ท ๕/ผ.๑

๖.

ประกาศ

นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย”
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการโรงเรียน สวัสดีวิทยา
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
คุณสมบัติ ขาดทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี
(ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ มาก่อน)
งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านประกาศข้างต้น แล้วตอบคาถาม
๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
...........................................................................................................................................................
๖.๒ เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด
..........................................................................................................................................................
๖.๓ ผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครตามประกาศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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๙๖
ท ๕/ผ.๑



แนวคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
..............................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด” หมายความว่า...คบกับคนไม่ดี ย่อมจะนาพาเราไปในทางที่ไม่ดีไปด้วย....
๒. “หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ยามยากแสนแค้นคับไม่อบั จน
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ....การเรียนเป็นสิง่ สาคัญ อย่างไรก็ไม่มีทางอับจน เพราะใช้ความรู้ใน
การหาทรัพย์เลี้ยงชีพได้...............
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ....เห็นด้วย เพราะการเรียนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น.........
๓. เติมคาอุทานลงในประโยคที่กาหนดให้ให้เหมาะสม
.............โอ๊ย!....... เจ็บนะ
.............ไชโย!...... ดีใจจังเลยได้เกรด ๔
.............โธ่!.......... ใครนะใจร้ายเอาเจ้ามาปล่อย
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
ลูกๆ
ลูกเสือ
เด็กๆ
พูดจา
ผีเสื้อ
สวยๆ
ราดหน้า รวบรวม บ้านเรือน ชาวนา
ท้อแท้
เล็กๆน้อยๆ
คาซ้า

ลูก ๆ
เด็ก ๆ
สวย ๆ
เล็ก ๆ น้อย ๆ

พูดจา
รวบรวม
บ้านเรือน
ท้อแท้

คาซ้อน

ลูกเสือ
ผีเสื้อ
ราดหน้า
ชาวนา

คาประสม

๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ แล้วแต่งประโยค (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ประโยคบอกเล่า ....................เด็กๆพูดจาอ่อนหวาน........................................
ประโยคคาถาม ....................ใครชอบรับประทานราดหน้าบ้าง......................
ประโยคปฏิเสธ .....................ชาวนาไม่ท้อแท้ในการทานา.............................

97
6102139L01C.indd 97

6/27/18 10:48 AM

๙๗

๖.

ท ๕/ผ.๑

ประกาศ

นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย”
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการโรงเรียน สวัสดีวิทยา
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
คุณสมบัติ ขาดทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี
(ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ มาก่อน)
งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
งานวิชาการโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านประกาศข้างต้น แล้วตอบคาถาม
๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
.....งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา.................
๖.๒ เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด
.....ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย”.......
๖.๓ ผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครตามประกาศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
......เป็นนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี และไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ
มาก่อน....
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๑๐๐

เครื่องมือประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ “วรรณกรรมคาสอน”
เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

2. อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

3. บุคลิกภาพ
ในการอ่าน

ท่าทางในการอ่านและ
การจับหนังสือถูกต้อง

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
ท่าทางในการอ่านและ
การจับหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคา
ประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
ท่าทางในการอ่านและ
การจับหนังสือไม่
ถูกต้อง

1. อักขรวิธี

4. น้าเสียงในการอ่าน น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟัง

ท่าทางในการอ่าน
ถูกต้องแต่การจับ
หนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
น่าฟังเป็นส่วนน้อย

น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมัน่ ใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๑

เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการประเมิน

๔
1. การเตรียมการพูด เขียนแผนผัง
ความคิดได้
ครบถ้วน
ตรงประเด็น
2. การนาเสนอเนื้อหา การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง
ชัดเจนใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่วกวนนาเสียง
ชัดเจน ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
3. บุคลิกภาพ

4. มารยาท
ในการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เขียนแผนผังความคิดได้
ครบถ้วน
ตรงประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่วกวน นาเสียงชัดเจน
ถูกต้องตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง

๒
๑
เขียนแผนผัง ความคิด เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น เป็นส่วนน้อย ประเด็น

การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วน
ใหญ่
แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรง
ในท่าสบาย ไม่เอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
มีความมั่นใจ
มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูดใช้ถ้อยคา เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลา
สุภาพรักษาเวลา
สุภาพรักษาเวลาใน
ในการพูด ให้เกียรติผู้ฟัง การพูด ให้เกียรติผู้ฟัง
ในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน

การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา
พูดไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
ไม่มีความมั่นใจ
ในการพูดใช้ถ้อยคา
ไม่สุภาพไม่รักษาเวลา
ในการพูด ไม่ให้เกียรติ
ผู้ฟัง

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

102
6102139L01C.indd 102

6/27/18 10:48 AM

๑๐๒

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสร้างสรรค์ / การเขียนประกาศ
ประเด็น
การประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดงความสัมพันธ์
ความคิด
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
เนื้อหาสาระขาด ๑
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดงความสัมพันธ์
ที่แสดง
เชื่อมโยงกันอย่าง
ความสัมพันธ์
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน 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 สร้างสรรค์คล้ายคลึง
สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
กับสิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
มีความตั้งใจ
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
พอสมควร พูด คุย
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
ผลงานความสะอาด
ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา เสร็จตามเวลาที่กาหนด เป็นบางแห่ง เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษา
ในการสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๓

เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
๓
แบ่งงานกันชัดเจน
ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
ดีมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
เป็นส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
เป็นส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

๕. กระบวนการทางาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

ประเด็นการประเมิน
๑. การแบ่งงาน
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ความร่วมมือ
๔. ความตั้งใจ

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคี
กันน้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงาน
น้อยมาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
น้อยมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๔

เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราว
แสดงความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ที่แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องค่อนข้าง
เชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจน
ชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไป
สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา กลมกลืน สื่อ
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี ได้
ความหมายได้ชัดเจน
เหตุผล
เป็นบางส่วน
ประเด็นการประเมิน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
ใช้ถ้อยคาภาษา
ในการเขียนไม่
ถูกต้องสรุปข้อคิด
ไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๕

เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
ประเด็นการประเมิน
๑. ประเด็นหัวข้อ
ชัดเจน

๒. ความสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผล

๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า
การนาไปใช้ในชีวิต

๔
การเขียนแผนภาพ
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
ชัดเจนมีรายละเอียด
ของแต่ละประเด็น
ครบถ้วน รูปแบบและ
การใช้คาเข้าใจง่าย
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
มีการยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบได้
สอดคล้อง
สรุป บอกข้อคิด
อธิบายคุณค่าของเรื่อง
ที่อ่านได้ ถูกต้อง
ครบถ้วนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เขียนแผนภาพโดย
แยกประเด็นหัวข้อ
ชัดเจนมีรายละเอียด
ของแต่ละประเด็น
พอสมควร รูปแบบ
และใช้คาเข้าใจง่าย
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
มีการยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบได้
ค่อนข้างสอดคล้อง
สรุป บอกข้อคิด
อธิบายคุณค่าของเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน

๒
เขียนแผนภาพโดย
แยกรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
เข้าใจได้

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ

เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุน ซึ่งกันและ
กัน มีการยกตัวอย่าง
หรืออ้างอิงประกอบ
แต่ไม่สอดคล้อง
บอกข้อคิด และ
ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
อ่านได้

เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุ
เป็นผลและไม่มี
การยกตัวอย่าง
หรืออ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

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

106
6102139L01C.indd 106

6/27/18 10:48 AM

๑๐๖

ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ชื่อ-สกุล

ใบงานที่

ที่

ใบงานที่

ใบงานที่
รวม

สรุป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐
หมายถึง ดีมาก
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙
หมายถึง ดี
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙
หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ร้อยละ ๕๙ ลงมา หมายถึง ปรับปรุง
การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”

ลงชื่อ .......................................................................ผู้ประเมิน
(.............................................................)
................/............................./..............
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๑๐๙

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวน ๑๐ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ป.๔ /๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ป.๔ /๒ อธิบายความหมาย ของคา ประโยค และสานวนจากเรือ่ งที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๔/๓ การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน
ตัวชี้วดั ป.๔/๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ตัวชี้วดั ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
ตัวชี้วดั ป.๔/๘ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมปิ ัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๔/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วดั ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วดั
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๑๑๐

ลำดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
การอ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องรูป
การบอกความหมายของคา
และข้อความที่มีคาพ้องรูป

การอ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องเสียง
การบอกความหมายของคา
และข้อความที่มีคาพ้องเสียง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิด
การสรุปความรู้ความคิดจากนิทาน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน
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- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
- การเขียนแสดงความรูส้ ึก

๕ สร้างจินตนาการ
ด้วยการเขียน
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของประโยคและข้อความ
ที่มีคาพ้องรูป

๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การสรุปความรู้ ความคิด จากวรรณกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๔ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
จานวน ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่๖
เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

- การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง

๓ ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของประโยคและ
ข้อความที่มีคาพ้องเสียง

๒ บทสรุปคาพ้องเสียง
จานวน ๒ ชั่วโมง

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑๒


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

ชื่อหน่วย สร้างสรรค์งานเขียน
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

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

สาระสาคัญของหน่วย

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของประโยคและข้อความที่มีคาพ้องรูป คาพ้องเสียง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนแสดงความรู้สึก การสรุป
ความรู้ ความคิด จากวรรณกรรมและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

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.๔/๓ ป.๔/ ป.๔/๖ ป.๔/๘
ตัวชีว้ ัด ตัวชีว้ ัด ป.๔/๒ ป.๔/๔
ตัวชีว้ ัด -

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

อ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องรูป การบอกความหมายของคาและข้อความที่มีคาพ้องรูป
อ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องเสียง การบอกความหมายของคาและข้อความที่มีคาพ้องเสียง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด การสรุปความรู้ความคิดจากนิทานการเขียน
เรื่องตามจินตนาการใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

โครงสร้างหน่วย
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๖ สร้างสรรค์งานเขียน

จานวน
ชื่อแผน
แผน
๕
เรียนรู้คาพ้องรูป
บทสรุปคาพ้องเสียง
ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
สร้างจินตนาการด้วยการเขียน

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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๑๑๓


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรียนรู้คาพ้องรูป
เวลา ๒ ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
เพลง “คาพ้องรูป” การอ่านใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป” การอ่านบทร้อยกรอง “คาพ้องรูป”
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และ คาพ้องรูป
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง บอกความหมายของคาพ้องรูป
จากเรื่องที่อา่ นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การทดสอบก่อนเรียน ร้องเพลงคาพ้องรูป
- นักเรียน อ่านใบความรู้ เรือ่ ง คาพ้องรูป และทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
ใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมายคาพ้องรูป ใบงานที่ ๐๓ เรียนรูค้ าอ่านและความหมายคาพ้องรูป
- ครูตรวจผลงานนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

- ประเมินผลงาน

และการทาแบบฝึกจากใบงาน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป”

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๓ เรียนรู้คาอ่านและความหมายคาพ้องรูป

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมายคาพ้องรูป

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป”

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ร้องเพลงคาพ้องรูป

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เรียนรู้คาพ้องรูป
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑๔
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คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

ทักษะ
๑. อ่านและเขียนคาพ้องรูปได้
๒. จาแนกลักษณะของคาพ้องรูปได้
๓. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายความหมายและลักษณะของ
คาพ้องรูปได้
๒. แบ่งวรรคการอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้
อย่างถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การร้องเพลง “คาพ้องรูป”
๒. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “คาพ้องรูป”
๓. การอ่านบทร้อยกรอง “คาพ้องรูป”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เรียนรู้คาพ้องรูป
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละชั้น
จานวน ๑๐ ข้อ
๒. ครูแจกใบงานขั้นนาแผนที่ ๑ ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง
คาพ้องรูป ฝึกร้องเพลง แล้วให้นักเรียนส่งตัวแทนมาร้องเพลง
หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม
ขั้นสอน
๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป” ให้นักเรียนศึกษา
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. ครูแจกใบงานที่ ๐๑ เรื่อง “เรียนรู้คาพ้องรูป”
ให้นักเรียนทาใบงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมาย
ของบทร้อยกรองคาพ้องรูป จากใบความรู้ที่ครูแจกให้
๖. ให้นักเรียนจดบันทึกความหมายจากใบความรู้นั้น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง “คาพ้องรูป”
๒. ใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมาย
คาพ้องรูป
๔. กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ เรียนรู้คาอ่าน
และความหมายคาพ้องรูป
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน

๑๑๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้คาพ้องรูป
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่องคาพ้องรูป
ที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมายคาพ้องรูป
ให้นักเรียนทากิจกรรมจากใบงาน ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง คาพ้องรูป
๔. ให้นักเรียนถามคาถามเรื่อง คาพ้องรูปที่ยังไม่เข้าใจ
จากนั้น แจกใบงานที่ ๐๓ เรียนรู้คาอ่านและความหมาย
คาพ้องรูป ถ้าทาใบงานไม่เสร็จในชั่วโมงเรียนให้ทาต่อ
เป็นการบ้าน
วิธีการประเมิน
๑. ประเมินก่อนเรียน
๒. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๓. ใบงาน
๔. แบบบันทึกคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑๖
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๑๑๗







หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

ท๖/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องสร้างสรรค์งานเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. ประโยคต่อไปนี้มีคาพ้องรูปกี่คา “ในเพลาเย็นใกล้สระน้าเพลารถหักฉันได้ยินเสียง
เพลงสระเอาะ”
ก. ๒ คา
ข. ๓ คา
ค. ๔ คา
ง. ๕ คา
๒. ประโยคใดมีคาพ้องรูป
ก. ฉันเก็บดอกพุดไปบูชาพระในวันพุธ
ข. ฉันหวงแหนที่คนไปช้อนแหนในสระ
ค. ผมถอนหญ้าที่หน้าบ้านคุณย่า
ง. ผู้เฒ่ากาลังเขี่ยขี้เถ้าออกจากเตา
๓. คาในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
ก. วันศุกร์
ค. ขนุนสุก

ข. ผาสุข
ง. ความสุข

๔. ประโยคต่อไปนี้มีคาพ้องเสียงกี่คา
“ฉันรู้สึกสับสนเรื่องราคาค่าเช่าร้านโทรศัพท์จึงไปถามที่ห้างสรรพสินค้า”
ก. ๒ คา
ข. ๓ คา
ค. ๔ คา
ง. ๕ คา
๕. คาในข้อใดไม่ใช่คาพ้องเสียงและคาพ้องรูป
ก. สระอะ สระว่ายน้า
ค. ฉันใช้พกู่ ันระบายสีหอยแมลงภู่

ข. สร้างสรรค์ สุขสันต์
ง. อนุบาล ฤดูกาล

๖. เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน
ก. ก้านกล้วยผจญภัย
ข. ชีวิตช้างไทยในต่างแดน
ค. “ห้วยขาแข้ง” แหล่งมรดกโลก
ง. ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อน
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๑๑๘




ท๖/ผ.๑

๗. ลักษณะของคานาที่ดคี วรเป็นอย่างไร
ก. ให้รายละเอียดของเนือ้ เรื่อง
ข. บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้
ค. ทาให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในตัวผู้เขียน
ง. มีความน่าสนใจชวนให้อยากอ่านเนือ้ เรื่องจนจบ
๘. “ หมาลักเนื้อ ทิ้งก้อนเนื้อในปาก หมายเอาก้อนเนื้อในน้าซึ่งเป็นเงาดูใหญ่กว่า
จึงอดได้กินเนือ้ ” นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องใด
ก. ความซื่อสัตย์
ข. ความกตัญญู
ค. ความโลภ
ง. ความอดทน
๙. ข้อคิดจากเรื่องหมากับเงา ควรนาไปปฏิบัติในเรื่องใด จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด
ก. การเดินทาง
ข. ความพอเพียง พอประมาณ
ค. การรักษาพยาบาล
ง. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
๑๐. ข้อใดคือข้อคิดของข้อความต่อไปนี้
วิชาความรู้เป็นสิ่งมีค่า

เราต้องรู้จักขวนขวาย

ถึงแม้จะยากลาบากก็ต้องเพียรพยายาม
ก. ความรู้คือทรัพย์สมบัติ
ค. ความรู้ได้มาจากความพยายาม

ข. ความรู้เป็นเรือ่ งยากลาบาก
ง. ความลาบากนาไปสู่ความสาเร็จ
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๑๑๙




ท๖/ผ.๑





เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔



ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เฉลย
ก
ข
ข
ข
ง
ก
ง
ค
ข
ก
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๑๒๐





ท๖/ผ.๑

ใบความรู้
คาพ้อง



คาพ้อง หมายถึง คาที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือซ้ากัน เช่น เขียนเหมือนกัน หรือ
ออกเสียงเหมือนกัน หรือเหมือนกันทั้งรูปและเสียง แต่มีความหมายต่างกัน ซึ่งจะพิจารณา
ตามเนื้อความของคาที่เกี่ยวข้องกับคาพ้อง หรือคาที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมาย
เหมือนกัน
คาพ้องรูป คือ คาที่เขียนเหมือนกัน ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกัน
การอ่านคาพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่น ๆ ประกอบด้วยว่าคาพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไร
เเล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง ในเพลานี้ฉันว่าควรจะเพลา ๆ เรื่องการทะเลาะกันได้แล้ว ประเทศชาติจะได้
สงบสุขเสียที
เพลา
เพลา
ปักเป้า
ปักเป้า
สมาธิ
สมาธิ
สระ
สระ

อ่านว่า เพ-ลา
อ่านว่า เพลา
อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า
อ่านว่า ปัก-เป้า
อ่านว่า สะ-มา-ทิ
อ่านว่า สะ-หมาด
อ่านว่า สะ
อ่านว่า สะ-หระ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กาล , คราว
เบาลง
ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง
การสารวมใจให้เเน่วเเน่
ท่านั่งขัดสมาธิ
แอ่งน้าขนาดใหญ่
อักษรเเทนเสียงสระ
ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com



เพลงคาพ้องรูป



ค าร้อง : ปิตินันธ์ สุทธสาร





คาพ้องรูป เขียนรูปเหมือนกัน
มีหลายคา สาเนียงเสียงใด
เพลารถยนต์ พักเพลาเย็น
สระบัวใช่ สระอา สระอี
ลา ลา ลา………..(ซ้า ๔ ครั้ง)

ทานองเพลง ชวา
ความหมายมัน ผันเปลี่ยนเพี้ยนไป
อ่านแล้วไม่เหมือนกัน ขันดี
เสลา เป็น เสลา ทันที
จอกแหน มี แหน มาเร็วไว
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๑๒๑




ท๖/ผ.๑

ตัวอย่าง
คาพ้องรูป
กระบวนหนึง่ ตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลก
วัดเขมาโกศเขมาเพลาก็มี
ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่
หัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็น

แต่อ่านแยกสองความตามวิถี
แต่ที่นี้ไปถึงป่าเพลาเย็น
ล้วนกอไผ่ลาสล้างเสลาเห็น
หน้าโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพราตา

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ความหมายของคาพ้องรูป

เขมา
เขมา
เพลา
เพลา
เสลา
เสลา
เสมา
เสมา

อ่านว่า เข-มา
อ่านว่า ขะ-เหมา
อ่านว่า เพ-ลา
อ่านว่า เพลา
อ่านว่า เส-ลา
อ่านว่า สะ-เหลา
อ่านว่า เส-มา
อ่านว่า สะ-เหมา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกษม ความสบายใจ ความพ้นภัย
ดา
กาล , คราว
เบาลง
ภูเขา
สวยงาม
สีมา เครือ่ งหมายบอกเขตโบสถ์
หญ้า

ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com
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๑๒๒







ท๖/ผ.๑-๐๑

เฉลยคาตอบ ใบงานที่ ๐๑
เรียนรู้คาพ้องรูป

คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้อง



ปรัก พลี มน ครุ

เพลา เสลา เสมา



๑. ฉันไปทัศนศึกษาพบซากปรักหักพัง และเจอปรักซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
๒. งานบวงสรวงพลี กรรม แก่ผู้พลี ชีพเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง
๓. ใน เพลานี้ รถของน้าเพลาหักจะต้องไปซ่อมก่อนจึงจะขับได้
๔. ที่ริมเชิงเสลา มีต้นไม้ที่แลดูเสลาสล้างชวนมอง
๕. ต้นเสมา ขึ้นใกล้ๆ โบสถ์ที่มเี สมา
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๑๒๓







ท๖/ผ.๑-๐๒

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๒
ค้นหาความหมายคาพ้องรูป



คาชี้แจง หาคาพ้องรูปที่นักเรียนสนใจ ๑๐ คา พร้อมทั้งบอกความหมาย
๑…………เขมา………… ความหมาย เกษม ความสบายใจ ความพ้นภัย
๒…………เขมา………… ความหมาย ดา
๓…………เสลา………… ความหมาย ภูเขา
๔…………เสลา………… ความหมาย สวยงาม
๕…………เพลา………… ความหมาย เบาลง
๖…………เพลา………… ความหมาย กาล , คราว
๗……… เสมา………… ความหมาย สีมา เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์
๘…………เสมา………… ความหมาย หญ้า
๙…………แหน ……..… ความหมาย วัชพืชน้าชนิดหนึ่งมีใบบางเล็ก ๆ ลอยอยู่ในน้า
๑๐………แหน ….....… ความหมาย หวง
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๑๒๔




ท๖/ผ.๑-๐๓




เฉลยคาตอบ ใบงานที่ ๐๓
เรียนรู้คาอ่านและความหมาย




คาชี้แจง อ่านประโยคที่กาหนดให้ แล้วสังเกตคาพ้องรูปพร้อมทั้งเขียนคาอ่าน
และความหมาย
๑. ชาวนาพาโคลงเรือ เรือจึงโคลง
โคลง (๑) อ่านว่า โค - ลง ความหมาย วัวลงเรือ
โคลง (๒) อ่านว่า โคลง
ความหมาย เอียงไปเอียงมา
๒. จอกแหนในสระนีเ้ ขาหวงแหนจริงๆ
แหน (๑) อ่านว่า แหน
ความหมาย วัชพืชน้าชนิดหนึ่งมีใบบางเล็ก ๆ ลอยอยู่ในน้า
แหน (๒) อ่านว่า แหน
ความหมาย หวง
๓. เดินทางเพลาค่า ใจชอกช้าเพลารถหัก
เพลา (๑) อ่านว่า เพ - ลา ความหมาย กาล , คราว
เพลา (๒) อ่านว่า เพลา
ความหมาย แกนซึ่งอยู่ตรงกลางของล้อรถ
๔. กาแพงใหญ่ใบเสมาไม่น่าเก่า มีเสมาขึ้นอยู่ดูไม่งาม
เสมา (๑) อ่านว่า เสมา
ความหมาย เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์
เสมา (๒) อ่านว่า สะ – เหมา ความหมาย หญ้า
๕. แนวป่านี้มีเสลาน่าดูนัก เหมือนสลักเสลาไว้ให้คนเห็น
เสลา (๑) อ่านว่า เส - ลา ความหมาย ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
เสลา (๒) อ่านว่า สะ - เหลา ความหมาย งาม เกลี้ยงเกลา
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๑๒๕


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
บทสรุปคาพ้องเสียง
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของประโยคและข้อความที่มีคาพ้องเสียง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และคาพ้องเสียง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง บอกความหมายของ
คาพ้องเสียงจากเรื่องที่อา่ นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ร้องเพลงคาพ้องเสียง และอ่านใบความรู้เรื่อง“คาพ้องเสียง”
- นักเรียนทาใบงานที่ ๐๔ เรียนรู้คาพ้องเสียง ใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมาย
คาพ้องเสียง ใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง
- ครูตรวจผลงานนักเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

- ประเมินผลงาน

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “คาพ้องเสียง” และการทาแบบฝึก
จากใบงาน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมายคาพ้องเสียง

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๔ เรียนรู้คาพ้องเสียง

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “คาพ้องเสียง”

ร้องเพลงคาพ้องเสียง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทสรุปคาพ้องเสียง
รายวิชาภาษาไทย

๑๒๖
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และเข้าใจคาพ้องเสียงและใช้คาพ้องเสียงได้
๒. อธิบายความหมายและลักษณะของคา
พ้องเสียงได้
๓. แบ่งวรรคการอ่านบทร้อยแก้ว และบทร้อย
กรองได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง
๒. อ่านและเขียนคาพ้องเสียงได้ถูกต้อง
๓. จาแนกลักษณะของคาพ้องเสียงได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การร้องเพลง“คาพ้องเสียง”
๒. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “คาพ้องเสียง”
๓. การอ่านบทร้อยกรอง “คาพ้องเสียง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทสรุปคาพ้องเสียง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงคาพ้องเสียง ฝึกร้องเพลง
แล้วให้สมาชิกส่งตัวแทนมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียน
ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่อง คาพ้องเสียง ให้นักเรียน
แต่ละชั้นศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๓. ครูแจกใบงานที่ ๐๔ เรื่อง “เรียนรู้คาพ้องเสียง”
ให้นักเรียนทาใบงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของ
บทร้อยกรองคาพ้องรูป จากใบความรู้ทคี่ รูแจกให้
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกความหมายจากใบความรู้นั้น

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง “คาพ้องเสียง”
๒. ใบความรู้เรื่อง “คาพ้องเสียง”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ เรียนรู้คาพ้องเสียง
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมายคา
พ้องเสียง
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน

๑๒๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง บทสรุปคาพ้องเสียง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่อง คาพ้องเสียง
ที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมายคาพ้องเสียง
ให้นักเรียนทากิจกรรมจากใบงาน ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง คาพ้องเสียง
๔. ให้นักเรียนถามคาถามเรื่อง คาพ้องเสียงที่ยังไม่เข้าใจ
จากนั้น แจกใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง

6102139L01C.indd 130

วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒๘
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๑๒๙






ท๖/ผ.๒

ใบควำมรู้
คำพ้องเสียง





คำพ้องเสียง คือคาที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วย
ตัวอย่ำง เขาเอาน้าที่ใช้ล้างรถไปรดน้าต้นไม้
รถ
รด
เขี้ยวงู
เคี่ยวน้าแกง
ซ่อมเเซม
ช้อนส้อม
คุณค่ำ
ถูกฆ่ำ
ข้ำทาส
สัตว์เลี้ยง
ซื่อสัตย์
กรรณ
กัณฐ์
กัน
ควำน
ควำญ
สี
ศรี

อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า
อ่านว่า

รด
รด
เขี้ยว
เขี้ยว
ส้อม
ส้อม
ข้า
ข้า
ข้า
สัด
สัด
กัน
กัน
กัน
ควาน
ควาน
สี
สี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ยานพาหนะ
เท ราด หรือสาดน้า
ฟันแหลมคมสาหรับฉีกเนื้อและอาหาร
ต้มให้เดือดนานๆ เพื่อให้งวด ข้น
ทาสิ่งที่ชารุดให้คืนดี
เครื่องใช้จิ้มอาหารการกิน
หมายถึง คุณประโยชน์
ทาให้ตาย
คนรับใช้
สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้
ความจริง
หู
คอ
ตัด,โกน
เอามือค้นหาของ
ผู้เลี้ยงและขี่ช้าง
สิ่งที่ทาให้เป็นสีต่างๆ
สิริมงคล

ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com
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๑๓๐




ท๖/ผ.๒

ใบควำมรู้
คำพ้องเสียง

เพลงคำพ้องเสียง

คาร้อง : ปิตินันธ์ สุทธสาร
ทานอง : พม่าแทงกบ








เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้า)
สุขสันต์ สร้างสรรค์ เลือกสรร นั่นหนา
ออกเสียง สัน ทุกคา
เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้า)
แต่ต่างความหมาย
รูปร่างก็ต่างกัน
ที่เปล่งเสียงมานั้น
ช่างเหมือนกันนะเธอ
เรียกคาพ้องเสียง
เพราะเป็นเสียงเดียวกัน (ซ้า)
เด็กเด็กนั้นใช้กันระวังเอย (ซ้า)
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๑๓๑







ท๖/ผ.๒

ตัวอย่ำง
คำพ้องเสียง




หญิงชราดันรถเข็นไปขายของ
ฉันเฝ้ามองความยากเข็ญแล้วใจหาย
ข่าวฆ่ำฟันทุกวันชีพวางวาย
ดุจมารร้ายไร้คุณค่ำไม่น่าจา
เสียงขับขำนบทเพลงคนปีขำล
คนข้ำงบ้านเลี้ยงลิงค่ำงช่างน่าขา
แม่คั่วถั่วบนเตาใส่ส้มตา
มะนาวช้าหลุดจากขั้วริมรั้วเอย
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ควำมหมำยของคำพ้องเสียง
เข็น
เข็ญ
ฆ่า
คุณค่า
ขาน
ขาล
ข้าง
ค่าง
คั่ว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนที่ไปโดยปรกติให้เคลือ่ นที่
ยาก ยากจน
ทาให้ตาย
สิ่งที่มีประโยชน์
ออกเสียงพูดหรือตอบ
ปีที่ ๓ ของรอบนักษัตรมีเสือเป็นเครื่องหมาย
ที่อยู่ใกล้ๆ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายลิง
เอาสิ่งของใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วคนไปจนสุก
ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com
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๑๓๒






ท๖/ผ.๒-๐๔

เฉลยคำตอบ ใบงำนที่ ๐๔
เรียนรู้คำพ้องเสียง



คำชี้แจง เติมคาพ้องเสียง (คาที่ขีดเส้นใต้) ให้ถูกต้อง
๑. จักตอก

เครื่องจักร

ประจักษ์

๒. สะบัด

สมบัติ

นามบัตร

๓. ผูกพัน

สัมพันธ์

ผิวพรรณ

๔. ผักกาด

ประกาศ

เก่งกาจ

๕. ประสาน

สงสาร

มหาศาล

๖. กานพลู

ประสบการณ์ เทศกาล

๗. สีสัน

จัดสรร

สร้างสรรค์

๘. ข้าวสุก

วันศุกร์

ความสุข

๙. คุณค่า

ข้าทาส

ยาฆ่าแมลง

๑๐. ดอกพุด

วันพุธ

พระพุทธ
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๑๓๓






ท๖/ผ.๒-๐๕




แนวคำตอบ ใบงำนที่ ๐๕
ค้นหำควำมหมำยคำพ้องเสียง

คำชี้แจง หาคาพ้องเสียงที่นักเรียนสนใจ ๑๐ คา พร้อมทั้งบอกความหมาย
๑………เข็น…………ความหมาย ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลือ่ นที่ไปโดยปรกติให้เคลื่อนที่
๒………เข็ญ…………ความหมาย ยาก, ยากจน
๓………ฆ่า…………..ความหมาย ทาให้ตาย
๔………คุณค่า………ความหมาย สิ่งที่มีประโยชน์
๕………ขาน…………ความหมาย ออกเสียงพูดหรือตอบ
๖………ขาล…………ความหมาย ปีที่ ๓ ของรอบนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
๗………ข้าง…………ความหมาย ที่อยู่ใกล้ๆ
๘………ค่าง…………ความหมาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายลิง
๙………คั่ว………..…ความหมาย เอาสิ่งของใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วคนไปจนสุก
๑๐……ขั้ว………..…ความหมาย ก้านที่ติดกับผลไม้, ต้นเค้า, ส่วนสุดทางเหนือ
และใต้ของโลก
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๑๓๔






ท๖/ผ.๒-๐๖

เฉลยคำตอบ ใบงำนที่ ๐๖
กำรใช้คำพ้องเสียง





คำชี้แจง เติมคาพ้องเสียง โดยใช้คาจากคาอ่านในวงเล็บ


๑. ดาหวันถูกกักบริ..เวณ..............เพราะไม่ยอมทา…เวร…… (เวน)
๒. เด็ก ๆ ชาวเวียงจันทน์..............นั่งดูฟุตบอลอยู่บนอัฒจันทร์...... (จัน)
๓. ควาญ..ช้างกาลังใช้มือ...ควาน....หาของ (ควาน)
๔. พระสงฆ์อุ้มบาตร................ออกบิณฑบาต....ทุกเช้า (บาด)
๕. ....พรรคการเมืองกาลังกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์..............ในหลวง (พัก)
๖. อาจารย์........................กาลังวิจารณ์......................รายงานของนักเรียน (จาน)
๗. .....กานัน......ปรีดาไม่ชอบรับของ..กานัล..........จากใคร (กา-นัน)
๘. ประชาสัมพันธ์...........กล่าวชื่นชมนางสาวไทยว่ามีผิวพรรณ.................ดี (พัน)
๙. ป้าช้อยเด็ด…ขั้ว..พริกก่อนเอาไป…..คั่ว.....(คั่ว)
๑๐. สุชาติ......มั่น...ใจ ว่าคู่..หมั้น.....ของเขาเป็นคนดี (มั่น)
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๑๓๕


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
เวลา ๒ ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง” และการอ่านแผนภาพโครงเรื่อง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
นาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียนได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูสนทนาเรื่องนิทานทีน่ ักเรียนเคยฟัง
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง“แผนภาพโครงเรื่อง”
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด ใบงานที่ ๐๙ เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทาน
ใบงานที่ ๑๐ ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน ใบงานที่ ๑๑ ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรือ่ ง แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อนาไป
พัฒนางานเขียน ครูตรวจผลงานจากใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

- ประเมินผลงาน

และการทาแบบฝึกจากใบงาน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด”

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๙ - ๑๑ ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง”

ครูซักถามถึงเรื่องนิทานที่นักเรียนเคยฟัง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
รายวิชาภาษาไทย

๑๓๖
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “แผนภาพโครงเรื่อง”
๒. การอ่านแผนภาพโครงเรื่องจากนิทาน
เรื่อง “กากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และอธิบายแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด
ทักษะ
๑. เขียนแผนภาพโครงเรือ่ งและแผนภาพ
ความคิดจากเรือ่ งที่กาหนดได้
๒. เปรียบเทียบวิธีเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดได้
๓. นาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูซักถามถึงเรื่องนิทานที่นักเรียนเคยฟังมาก่อน
และให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่านิทานที่เคยฟังให้เพื่อนๆฟัง
ครูและเพื่อนร่วมอภิปรายถึงตัวละคร สถานทีใ่ นเรื่อง เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ผลของเหตุการณ์นั้น รวมถึงข้อคิดที่สอดแทรกอยู่
ในนิทาน
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
ให้นักเรียนศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๓. ครูแจกใบงานที่ ๐๗ เรื่อง “เขียนแผนภาพโครงเรื่อง”
ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนิทานและทาใบงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
จากนิทาน เรื่องลุงเต่าใจอารี
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด
จากนิทาน เรื่องค้างคาวเลือกพวก
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๙ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
จากนิทาน เรื่อง ช้างเกเร
๔. กิจกรรมใบงานที่ ๑๐ ข้อคิดจากนิทานพัฒนา
งานเขียนเรื่อง ช้างเกเร
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๑๑ ข้อคิดจากนิทานพัฒนา
งานเขียน เรื่อง ลูกกวางน้อย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๓๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
ขั้นสรุป
๑. ใฝ่เรียนรู้
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจาก
๒. มีความรับผิดชอบ
ใบความรู้ทคี่ รูแจกให้
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากใบความรู้นั้น
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ที่เรียน
มาแล้ว เพื่อเปรียบเทียบกับการเขียนแผนภาพความคิด
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด
โดยให้นักเรียนอ่านนิทาน แล้วทากิจกรรมจากใบงาน ส่งตัวแทนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อนาไปพัฒนางานเขียน
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๙ – ๑๑ เขียนข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
จากนิทาน ถ้าไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
รายวิชาภาษาไทย
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การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๓๘
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๑๓๙


 ท๖/ผ.๓

ใบความรู้
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทาให้จับใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรือ่ งต้องอาศัยการตั้งคาถามและตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง สถานที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหน มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น ผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไร
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่อง
๑. กาหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอด
๒. ระดมสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอดสาคัญนั้น
แล้วจดบันทึกไว้เป็นคาหรือกลุ่มคาสั้นๆ
๓. นาคาหรือกลุ่มคาที่จดบันทึกไว้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มคา
เป็นหัวข้อย่อย แล้วเรียงลาดับกลุ่มคาตามความสาคัญ
๔. เลือกรูปแบบแผนภาพความคิดให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์และเนื้อหา
ของเรื่อง
ปรับปรุงมาจาก http://dlit.ac.th
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๑๔๐




ท๖/ผ.๓

ตัวอย่าง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เรื่อง กากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์
อีกาตัวหนึ่งกาลังหิว มันจึงบินออกหาอาหาร มันเหลือบไปเห็นเนือ้ ชิ้นหนึ่งหล่นอยู่
มันจึงใช้ปากคาบเนือ้ ชิ้นนั้นขึ้นมา แล้วบินไปเกาะที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง
เดินผ่านมาเห็นอีกาคาบเนื้ออยู่ในปาก มันอยากกินเนื้อชิ้นนั้นมันจึงเอ่ยปากทักอีกาว่า
“สวัสดีครับคุณกา คุณช่างสง่างามอะไรอย่างนี้ ขนของคุณก็ดูสวยงามมาก”
อีการู้สึกชอบใจมาก มันมองดูขนของตัวเองอย่างภูมิใจ สุนัขจิ้งจอกจึงพูดต่อไปว่า
“คุณคงมีเสียงที่ไพเราะมาก คุณคงร้องเพลงเพราะด้วยใช่ไหม” อีการีบผงกหัวรับ
“ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยร้องเพลงให้ผมฟังสักหน่อยเถิดครับ” อีกาจึงอ้าปาก
จะร้องเพลง พอมันอ้าปาก เนื้อก็หลุดจากปากตกลงที่พื้น สุนัขจิง้ จอกจึงรีบคาบเนื้อชิน้ นั้น
แล้ววิ่งหนีไป
แผนภาพโครงเรื่อง :
ตัวละครในเรื่อง :
สถานที่
:
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น :

กากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์
อีกา และสุนัขจิ้งจอก
ต้นไม้ต้นหนึ่ง
อีกาซึ่งกาลังคาบเนือ้ อยู่ในปาก หลงเชื่อคาพูดของสุนัขจิ้งจอกที่ชมว่า
อีกามีเสียงไพเราะ จึงอ้าปากจะร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟัง
ผลของเหตุการณ์ : ทาให้ชิ้นเนือ้ ที่อีกาคาบมาหล่นจากปาก สุนัขจิ้งจอกจึงมาคาบเนือ้
ไปกินแทน
ข้อคิดเห็น/ข้อสรุป : อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง คือ หากไว้ใจคนอื่นมาก
จนเกินไป อาจจะทาให้ได้รับเคราะห์หรือผลเสียได้
นิทานอีสป
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๑๔๑




ท๖/ผ.๓-๐๗

ใบงานที่ ๐๗
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
คาชี้แจง อ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง ลุงเต่าใจอารี แล้วเขียนแผนภาพโครงเรือ่ ง
ลุงเต่าใจอารี
ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีความสงบเงียบและสวยงาม ใกล้ ๆ กันนั้นมีหนองน้า
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้า ไม้น้านานาชนิดขึ้นอยู่เรียงรายชื่นฉ่าใจ และยังเป็น
แหล่งที่อยู่ของสัตว์น้าหลายชนิด เช่น กุ้งน้อย ปลา ปู หอย และลุงเต่าผู้ใจอารีและ
เป็นที่รักของบรรดาสัตว์ทุกตัว สัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
ฤดูกาลเปลี่ยนผันไป ปีนี้ความแห้งแล้งมาเร็วกว่าที่คิด น้าในหนองน้าเริ่ม
เหือดแห้งลง สัตว์น้าทุกตัวเริ่มกังวลใจ ลุงเต่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าอาวุโสที่สุดจึง
เรียกประชุมสัตว์น้าทุกตัวเพื่อหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สัตว์ทุกตัวร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราควรหาที่อยู่แห่งใหม่ให้เร็วที่สุด ก่อนที่น้า
จะแห้งจนหมดหนองน้า ลุงเต่าจึงบอกกับสัตว์ทุกตัวว่าพวกเราต้องรีบอพยพไปยัง
ฝั่งอีกด้านของหนองน้า เพราะเคยไปบริเวณนั้นมาก่อน เคยเห็นว่ามีหนองน้า
อีกแห่งหนึ่งน่าจะเป็นที่อยู่ใหม่ของพวกเราได้ กุ้งน้อย ปลา ปู และหอยต่างตื่น
ตระหนกว่าพวกตนจะไปได้อย่างไร ลุงเต่าจึงพูดขึ้นว่า “ไม่ต้องกลัวพวกเราต้องไป
ด้วยกัน ฉันจะเป็นผู้พาไปเอง”
ลุงเต่าออกนาหน้า ตามมาด้วยปู หอย ส่วนปลาตะเกียกตะกายตามมา
ดูแล้วช่างเป็นภาพที่ทรมานใจเหลือเกิน ในที่สุดลุงเต่าตัดสินใจให้ปลาคาบหาง
ของตน ส่วนปูก็หนีบหางของลุงเต่าด้วย เจ้ากุ้งน้อยนั้นลุงเต่าใช้ปากคาบเอาไว้ และ
คลานต้วมเตี้ยมไปด้วยกัน โดยมีเจ้าหอยตามมาติด ๆ
ในที่สุดความหวังก็เป็นจริง ลุงเต่าสามารถนาสัตว์ทั้งหลายเดินข้ามฝั่งได้
สาเร็จ และได้พบหนองน้าแห่งใหม่ที่สมบูรณ์จริง ๆ สัตว์ทุกตัวต่างเริงร่ามีความสุข
เพราะลุงเต่าผู้มีใจอารีช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวเอาไว้นั่นเอง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๑๔๒




ท๖/ผ.๓-๐๗

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๗
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ลุงเต่าใจอารี
ตัวละคร
กุ้งน้อย ปลา ปู หอย ลุงเต่า
สถานที่
หนองน้าแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กุ้งน้อย ปลา ปู หอย และลุงเต่า อาศัยอยู่ในหนองน้าที่อุดมสมบูรณ์
อย่างมีความสุข แต่วันหนึ่งเกิดความแห้งแล้งน้าในหนองน้าแห้งลง
ผลของเหตุการณ์
สัตว์ทุกตัวได้รับความเดือดร้อน ลุงเต่าจึงคิดว่าควรจะไปหาที่อยู่แห่งใหม่ ซึ่งเป็น
หนองน้าในบริเวณใกล้เคียง โดยลุงเต่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือการการย้ายที่อยู่ในครั้งนี้ ด้วยความ
มีน้าใจ 
ข้อคิดเห็น/ข้อสรุป
การมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทาให้สังคมมีความสงบสุข

144
6102139L01C.indd 144

6/27/18 10:50 AM

๑๔๓




ท๖/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
เขียนแผนภาพความคิด
คาชี้แจง อ่านนิทานเรื่อง ค้างคาวเลือกพวก แล้วนาข้อคิดที่ได้ไปเขียน
แผนภาพความคิดจากนิทาน
ค้างคาวเลือกพวก
ค้างคาวนั้นถือว่าตนมีปีกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตว์ อื่นทั่ว ๆ ไป
ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใด โดยทาตัวเป็นกลาง
เเต่เมื่อพวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัวไปเข้ากับฝ่ายนก
ต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสียทีเเก่สัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ผละจากนกไปเข้าพวก
กับสัตว์อื่น ๆ ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัยชนะ ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวกนกอีก
เมื่อนกสัตว์อื่น ๆ ทาสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน ทั้งสองต่างก็ขับไล่ค้างคาว ไม่ยอมให้
เข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้า จะออกจากถ้าไปหาอาหารในเวลา
กลางคืนเท่านัน้
นิทานอีสป
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ท๖/ผ.๓-๐๘

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๘
เขียนแผนภาพความคิด
การวางตัวเป็นกลาง

การยึดถือคาสัตย์

ควรมีความละอายแก่ใจ


ข้อคิดที่ได้จากนิทาน
เรื่องค้างคาวเลือกพวก

การเลือกคบมิตรควรเลือกมิตรที่มีความจริงใจ


หรืออยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
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ท๖/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐๙
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง ช้างเกเร แล้วเขียนแผนภาพโครงเรือ่ ง
ช้างเกเร
ช้างโทนตัวหนึ่ง มีนสิ ัยเป็นพาลเกเรมาตั้งแต่เล็ก พระยาช้างสารซึ่งเป็นใหญ่
ในโขลงจะว่ากล่าวสั่งสอนสักเท่าใด ช้างโทนตัวนั้นก็ไม่ยอมเชื่อฟัง ยังเที่ยวข่มเหง
อาละวาดแก่สัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เนือง ๆ วันหนึ่งถึงคราวเคราะห์
กรรมมีนางนกเอี้ยง ซึง่ เป็นสหายรักของพระยากา พระยากบ และพระยาแมลงวัน
นางนกเอี้ยงกกลูกอยู่ที่รังบนกิ่งไม้ เผอิญช้างโทนตัวนั้นเดินอาละวาดเกะกะ ๆ ไปทางนั้น
ใช้งวงและงาฟาดไปตามกิ่งไม้ตามนิสัยช้างพาล จนรังนกเอี้ยงตกลงพื้น ลูกนกถึงแก่
ความตาย นางนกเอี้ยงบินวนดูลูกด้วยความเสียใจ จึงบินหนีไปหาสหายทั้งสาม
แล้วเล่าความทุกข์ของนางให้ฟัง
พระยาสัตว์ทั้งสามโกรธมาก จึงคิดหากลอุบายที่จะฆ่าช้างโทน พระยากา
ออกความคิดว่าจะไปบอกฝูงกา ให้ช่วยกันรุมจิกลูกตาของช้างโทนเสียให้บอด
พระยาแมลงวันก็ไปป่าวร้องแก่พวกของตนว่า ถ้าใครเจอช้างโทนที่ถูกจิกลูกตาจนบอด
ให้ช่วยกันเจาะแผลที่ลูกตาให้เน่า ฝ่ายพระยากบก็เป่าร้องแก่บริวารของตนว่า ถ้าวันใด
พบเจอช้างตาบอดเดินโซเซกระหายน้าไปข้างเหว ก็จงพากันร้องขึ้นที่ปากเหวเพื่อให้
ช้างเข้าใจผิดว่าเป็นหนองน้าจะได้ตกเหวตาย นางนกเอี้ยงซาบซึง้ ในไมตรีของเพื่อน
ที่ห่วงใยต้องการช่วยเหลือเพื่อน แต่นางไม่ต้องการให้เพื่อนแก้แค้นแทน เพราะผิด
ศีลธรรม และกล่าวว่า สักวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจและไม่คิดทาร้ายผู้อื่นต่อไป
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๑๔๖




ท๖/ผ.๓-๐๙

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๙
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ช้างเกเร
ตัวละคร
ช้างเกเร พระยาช้างสาร นางนกเอี้ยง พระยากา พระยากบ พระยาแมลงวัน
สถานที่
ในป่าใกล้เหว
เหตุการณ์ที่ ๑
มีช้างเกเรตัวหนึ่ง พระยาช้างสารช้างซึ่งเป็นใหญ่ตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง
เหตุการณ์ที่ ๒
มีช้างเกเรทาลายรังของนางนกเอี้ยง จนลูกของนางนกเอีย้ งหล่นจากรัง
ถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์ที่ ๓
นางนกเอี้ยงบินหนีไปเล่าความทุกข์ให้เพื่อน คือพระยากา พระยากบ
พระยาแมลงวันได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเอง
เหตุการณ์ที่ ๔
พระยากา พระยากบ พระยาแมลงวันคิดหาทางแก้แค้นช้างเกเร
เหตุการณ์ที่ ๕
นางนกเอี้ยงซาบซึ้งในน้าใจเพื่อน แต่ไม่ต้องการให้เพื่อนแก้แค้นแทน
ผลของเหตุการณ์
นางนกเอี้ยงให้อภัยแก่ช้างเกเร เพราะการแก้แค้นเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม
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๑๔๗




ท๖/ผ.๓-๑๐

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๐
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน





คาชี้แจง อ่านนิทานเรือ่ ง ช้างเกเร แล้ววิเคราะห์นิทานโดยเขียนแผนภาพ
ของนิทาน ตามที่กาหนด
ใคร
ช้างเกเร พระยาช้างสาร นางนกเอี้ยง พระยากา พระยากบ พระยาแมลงวัน








ทาอะไร
ช้างเกเรทาลายรังของนางนกเอี้ยง จนลูกของนางนกเอี้ยงหล่นจากรัง
ถึงแก่ความตาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
…

ที่ไหน ที่รังของนางนกเอี้ยงในป่าใกล้เหว




เมื่อไร ในวันหนึ่ง










อย่างไร

มีช้างเกเรตัวหนึ่ง พระยาช้างสารช้างซึ่งเป็นใหญ่ตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง
ช้างเกเรทาลายรังของนางนกเอี้ยง จนลูกของนางนกเอี้ยงหล่นจากรังถึงแก่ความตาย
นางนกเอี้ยงบินหนีไปเล่าความทุกข์ให้เพื่อน คือ พระยากา พระยากบ พระยาแมลงวัน
ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองพระยากา พระยากบ พระยาแมลงวันคิดหาทาง
แก้แค้นช้างเกเร นางนกเอี้ยงซาบซึ้งในน้าใจเพื่อน แต่ไม่ต้องการให้เพื่อนแก้แค้น
แทนนางนกเอี้ยงให้อภัยแก่ช้างเกเร เพราะการแก้แค้นเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม
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ท๖/ผ.๓-๑๑

ใบงานที่ ๑๑
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่องลูกกวางน้อย และเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องลงในแผนภาพความคิด
ที่กาหนดให้
ลูกกวางนอยตัวหนึ่งอาศัยอยูในปา มีเพื่อนสนิทเปนทากสามตัว นกเล็ก ๆ และนกเคาแมว
ที่เฉลียวฉลาด กวางนอยตองประสบปญหาอยางมากในการสรางมิตรภาพกับนกเคาแมว ซึ่งเจาอารมณ
แตแลวในที่สุดกวางนอยสามารถเอาชนะนกเคาแมวไดดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผและสุภาพออนนอม
นกเคาแมวมีนทิ านมาเลาใหฟง มากมาย กวางนอยชอบนิทานของนกเคาแมว กวางนอยอยากอยู
กับนกเคาแมว แตก็มีปญหามากเพราะในตอนกลางคืนนกเคาแมวไมนอนเหมือนกวางนอย นกเคาแมว
จะทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ เวลากลางวันกวางนอยไมนอนแตนกเคาแมวจะเปนฝายนอน กวางนอยไมเคย
พูดถึงเรื่องปญหานี้กับนกเคาแมว แตก็พยายามที่จะพบนกเคาแมวบอยขึ้น เพื่อฟงเรื่องสนุก ๆ
วันหนึ่งกวางนอยตื่นแตเชา เพื่อไปหานกเคาแมวใหเลานิทานสนุก ๆ ใหฟงสักสองสามเรื่อง
นกเคาแมวแลเห็นกวางนอยแตไกล จึงรีบเขาไปแอบทีห่ ลังตนไมและรีบบินกลับทีพ่ กั เพราะรูส กึ เหน็ดเหนือ่ ย
และอยากจะนอน เย็นแลวกวางนอยรีบกลับที่พัก แมกําลังคอยกวางนอยอยู เมื่อแมลูกจัดที่นอน
เรียบรอยแลว กวางนอยก็ซุกตัวลงนอนขาง ๆ แม กวางนอยแสรงทําเปนหลับเพื่อรอใหแมหลับเสียกอน
เพื่อจะไดหนีออกมาขางนอกไดสะดวก กวางนอยจะไปหานกเคาแมว
คํ่าคืนนี้กวางนอยออกไปหานกเคาแมวอีกเพราะคิดถึงจนทําใหหลงปา กวางนอยวิ่งมาถึงสระ
แหงหนึ่ง เพราะจําไดวาที่พักของนกเคาแมวอยูใกลสระ กวางนอยเริ่มคิดถึงแม ความกลัวทําใหกวางนอย
รองไห นํ้าตาก็หยดลงไปในสระเสียงดังปอม ๆ ทามกลางความเงียบ เสียงดังไปถึงหูของนกเคาแมว
นกเคาแมวจึงตามเสียงนั้นมา นกเคาแมวประหลาดใจมากที่เห็นกวางนอยตามลําพังในปายามคํ่าคืนเชนนี้
กวางนอยไดเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงวาไดพยายามหานกเคาแมวหลายครั้งแลว และตั้งใจวาจะมาหาใหพบ
ใหไดในตอนกลางคืน นกเคาแมวสงสารที่รูวากวางนอยชอบนิทานของตน นกเคาแมวไดสั่งสอนกวางนอย
วาไมควรออกมาโดยไมขออนุญาตแมและไมควรจะไมทําเชนนี้อีก นกเคาแมวบอกวาถาทําตัวดีและ
ไมออกมาตามหาตนในปาอีก นกเคาแมวจะขอรองใหผเู นรมิตความฝนสรางความฝนประหลาดใหกวางนอย
ทุกคืน นับจากนั้นเปนตนมากวางนอยจะกลับบานทุกเย็น และรีบเขานอนแตหัวคํ่าเพราะในความฝนของ
กวางนอย นกเคาแมวจะปรากฏตัว และเลานิทานสนุก ๆ ใหฟง ทําใหกวางนอยมีความสุขมาก
นิทานชาดก
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๑๔๙




ท๖/ผ.๓-๑๑

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๑
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน



การเอาชนะใจเพื่อนโดยใช้ความเอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่
และสุภาพอ่อนน้อม

รู้จักเกรงใจผู้อื่น

ควรเชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่

ข้อคิดที ่ได้จากนิทาน
เรื่อง ลูกกวางน้อย

ยึดมั่นในคาสัญญา
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๑๕๐


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คำชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เวลา ๒ ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน และสรุปข้อคิดจากการอ่านนิทาน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่าน และสรุปข้อคิดจากการอ่าน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริง ระบุความรู้หรือข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนออกมาเล่านิทานให้เพื่อน ๆ ฟัง
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากการอ่าน”
และทากิจกรรมใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน ใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานและการนาข้อคิดนั้นไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง ครูตรวจผลงานจากใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

- ประเมินผลงาน

และการทาแบบฝึกจากใบงาน

- ครูและนักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากการอ่าน”

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน เรื่อง ค้างคาวเลือกพวก

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน เรื่อง ลุงเต่าใจอารี

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง“การหาข้อคิดจากการอ่าน”

นักเรียนออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
รายวิชาภาษาไทย

๑๕๑
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การหาข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน”
๒. การอ่านและสรุปข้อคิดจากการอ่านนิทาน
เรื่อง “ไก่ฟา้ กับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และเข้าใจการหาข้อคิดจากนิทานและการนา
ข้อคิดจากนิทานไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อเป็นแนวทาง
ในการนาไปใช้ในชีวติ จริง
ทักษะ
๑. เขียนสรุปข้อคิดจากการอ่านนิทานตามขั้นตอน
ของวิธีเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนออกมาเล่านิทานที่หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องข้อคิดที่สอดแทรกอยู่
ในนิทาน
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากการอ่าน”
ให้นักเรียนแต่ละชั้นศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เพิ่มเติม
๓. ครูแจกใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง ลุงเต่าใจอารี ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนิทานและทาใบงาน
ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
ขัน้ สรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวการเขียนข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านนิทานจากใบความรู้ที่ครูแจกให้
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกขั้นตอนการสรุปข้อคิดจากนิทาน
จากใบความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากการอ่าน”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจาก
นิทาน เรื่อง ลุงเต่าใจอารี
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจาก
นิทาน เรื่อง ค้างคาวเลือกพวก

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
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ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่อง การสรุปข้อคิด
จากนิทานที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง ค้างคาวเลือกพวก โดยให้นักเรียนอ่านนิทาน
แล้วทากิจกรรมจากใบงาน และนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานและการนา
ข้อคิดนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
รายวิชาภาษาไทย
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕๓
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๑๕๔


ใบความรู้
การหาข้อคิดจากการอ่าน



ท๖/ผ.๔




การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
คือการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรือ่ งที่อ่านว่าเรื่องนั้นๆ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์
อะไรบ้าง แล้วจึงนาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือ
ต่างๆ เช่น การอ่านนิทาน บทความ สารคดี ควรอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วทาความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง และจับใจความสาคัญ หรือประเด็นสาคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน
ตัวอย่าง การหาข้อคิดจากการอ่านนิทาน
เรื่อง ไก่ฟ้ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์
มีสนุ ัขจิง้ จอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่ง เดินผ่านมาเห็นไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงข้างทาง
และมันก็อยากจะกินไก่ฟ้าเป็นยิ่งนัก จึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า “ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็น
สัตว์ที่งดงามนัก ปีกของท่านมีสีสนั สดใสหลายสี ปากก็งดงามไม่เหมือนใคร อยากรู้จังว่าถ้า
ท่านหลับตา เเล้วยังจะงามอยู่หรือไม่” ไก่ฟ้าได้ฟังคายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวด
ทันทีสุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับตัวไก่ฟ้าไว้ได้ เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่ก็ยังมีสติ
จึงเอ่ยขึ้นว่า “จิ้งจอกเอ๋ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่านอีกครั้งได้ไหม”
สุนัขจิ้งจอกได้ฟังคาป้อยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าคาราม ไก่ฟ้าจึงรีบบินหนีจากไปทันที
นิทานอีสป

สรุปใจความสาคัญของเรื่อง
สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่หอ์ อกอุบายจะกินไก่ฟ้า โดยพูดจาหลอกล่อให้ไก้ฟ้าหลงเชื่อ
เมื่อไก่ฟ้าหลงเชื่อจึงจับเพื่อจะได้กินเป็นอาหาร แต่ไก้ฟ้ามีสติคิดหาทางแก้ไข จนหลุดพ้นจาก
การเป็นเหยื่อของสุนขั จิ้งจอกไปได้
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
คายกยอปอปั้นทาให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ
ปรับปรุงมาจาก www.trueplookpanya.com
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๑๕๕




ท๖/ผ.๔-๑๒












ใบงานที่ ๑๒
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน

คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง ลุงเต่าใจอารี แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน




















ลุงเต่าใจอารี
ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีความสงบเงียบและสวยงาม ใกล้ ๆ กันนั้นมีหนองน้า
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้า ไม้น้านานาชนิดขึ้นอยู่เรียงรายชื่นฉ่าใจ และยังเป็นแหล่ง
ที่อยู่ของสัตว์น้าหลายชนิด เช่น กุ้งน้อย ปลา ปู หอย และลุงเต่าผูใ้ จอารีและเป็นที่รัก
ของบรรดาสัตว์ทุกตัว สัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ฤดูกาลเปลี่ยนผันไป ปีนี้ความแห้งแล้งมาเร็วกว่าที่คิด น้าในหนองน้า
เริ่มเหือดแห้งลง สัตว์น้าทุกตัวเริ่มกังวลใจ ลุงเต่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าอาวุโสที่สุด
จึงเรียกประชุมสัตว์น้าทุกตัว เพื่อหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สัตว์ทุกตัวร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราควรหาที่อยู่แห่งใหม่ให้เร็วที่สุด ก่อนที่น้าจะแห้งจนหมด
หนองน้า ลุงเต่าจึงบอกกับสัตว์ทุกตัวว่าพวกเราต้องรีบอพยพไปยังฝั่งอีกด้าน
ของหนองน้า เพราะเคยไปบริเวณนั้นมาก่อน เคยเห็นว่ามีหนองน้าอีกแห่งหนึ่งน่าจะเป็น
ที่อยู่ใหม่ของพวกเราได้ กุ้งน้อย ปลา ปู และหอยต่างตื่นตระหนกว่าพวกตนจะไปได้อย่างไร
ลุงเต่าจึงพูดขึ้นว่า “ไม่ต้องกลัวพวกเราต้องไปด้วยกัน ฉันจะเป็นผู้พาไปเอง”
ลุงเต่าออกนาหน้า ตามมาด้วยปู หอย ส่วนปลาตะเกียกตะกายตามมา ดูแล้วช่าง
เป็นภาพที่ทรมานใจเหลือเกิน ในที่สุดลุงเต่าตัดสินใจให้ปลาคาบหางของตน ส่วนปูกห็ นีบหาง
ของลุงเต่าด้วย ส่วนกุ้งน้อยนั้นลุงเต่าใช้ปากคาบเอาไว้ และคลานต้วมเตี้ยมไปด้วยกัน โดยมี
เจ้าหอยตามมาติด ๆ
ในที่สุดความหวังก็เป็นจริง ลุงเต่าสามารถนาสัตว์ทั้งหลายเดินข้ามมายังอีกฝั่ง
ได้สาเร็จ และได้พบหนองน้าแห่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์จริง ๆ สัตว์ทุกตัวต่างเริงร่ามีความสุข
เพราะลุงเต่าผู้มีใจอารีช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวเอาไว้นั่นเอง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๑๕๖







ท๖/ผ.๔-๑๒

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๒
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน




ลุงเต่าใจอารี

สรุปใจความสาคัญของเรื่อง
หนองน้าแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์นานาชนิด ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา และเต่า สัตว์
ทุกตัวอยู่ด้วยความรักสามัคคี รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่มนี ้าใจ วันหนึ่งเกิดความแห้งแล้ง
น้าในหนองลดลง สัตว์ต่างได้รับความเดือดร้อน และต้องหาที่อยู่แห่งใหม่ ลุงเต่าจึงชักชวน
และช่วยเหลือในการพากุ้ง หอย ปู ปลา ไปยังหนองน้าแห่งใหม่ ด้วยจิตใจที่อารีมีน้าใจ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน คือ
การอยู่ร่วมกันต้องมีความจริงใจและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ข้อคิดนี้จะนาไปใช้ในเรื่องใด 
การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องมีความจริงใจและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน
.
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๑๕๗




ท๖/ผ.๔-๑๓




ใบงานที่ ๑๓
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน




คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง ค้างคาวเลือกพวก แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน


ค้างคาวเลือกพวก











ค้างคาวนัน้ ถือว่าตนมีปีกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตว์อื่นทั่ว ๆ ไป
ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใด โดยทาตัว
เป็นกลาง เเต่เมือ่ พวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัวไปเข้ากับฝ่ายนก
ต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสียทีเเก่สัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ผละจากนกไปเข้าพวก
กับสัตว์อื่น ๆ ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัยชนะ ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวกนกอีก
เมื่อนกกับสัตว์อื่น ๆ ทาสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน ทั้งสองต่างก็ขับไล่ค้างคาว
ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้า จะออกจากถ้าไปหาอาหาร
ในเวลากลางคืนเท่านัน้





โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๑๕๘







ท๖/ผ.๔-๑๓

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๓
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน



ค้างคาวเลือกพวก









สรุปใจความสาคัญของเรื่อง
ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ไม่มีคาสัตย์ โลเลจะเลือกคบพวกที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตน
เท่านั้น สุดท้ายทั้งนกและสัตว์อื่นก็ไม่คบค้างคาวเป็นพวก
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน คือ
การวางตัวเป็นกลางการยึดถือคาสัตย์ ผู้ที่ขาดความจริงใจไม่มีใครคบหาด้วย
ข้อคิดนี้จะนาไปใช้ในเรื่องใด .
การเลือกคบมิตรควรเลือกมิตรที่มีความจริงใจ
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๑๕๙


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการ เขียนเรียงความได้ มีมารยาทในการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นาภาพครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก มาให้นักเรียนดูและช่วยกัน
บอกสิ่งที่เห็นจากภาพ
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรื่องตามจินตนาการ” และอ่านใบความรู้เรื่อง
“การเขียนเรียงความ” ทากิจกรรมใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้มีความหมาย ใบงานที่ ๑๕ พินิจภาพสร้างเรื่อง
ใบงานที่ ๑๖ จินตนาการสานความคิด
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรือ่ ง การเขียนเรื่องตามจินตนาการและการเขียนเรียงความ
ครูตรวจผลงานจากใบงาน
๒.๔ การทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ทดสอบหลังเรียน
- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๕ พินิจภาพสร้างเรื่อง
- ครูตรวจผลงานนักเรียน
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๖ จินตนาการสานความคิด
ครูและนักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และการเขียนเรียงความ” และการทาแบบฝึกจากใบงาน

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรื่องตามจินตนาการ”
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้มีความหมาย

นาภาพครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกมาให้นักเรียนดู และช่วยกันบอกสิ่งที่เห็นจากภาพนั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
รายวิชาภาษาไทย

๑๖๐
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายหลักการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
ทักษะ
๑. เขียนเรียงความได้
๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
๓. เขียนสรุปหลักการเขียนเรียงความ
และการเขียนจินตนาการได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียน
ช่วยกันบอกสิ่งที่เห็นจากภาพนั้น
๒. ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพที่เห็นให้เพื่อน ๆ ฟัง ครูและเพื่อนร่วม
อภิปรายการเล่าเรื่องและการลาดับเหตุการณ์ของเรื่องว่ามีความสมบูรณ์หรือ
ขาดตกบกพร่องเรื่องใดบ้าง และช่วยกันสรุป
ขั้นสอน
๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการให้นักเรียน และใบความรู้
เรื่องการเขียนเรียงความ ให้นักเรียนศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. ครูแจกใบงานที่ ๑๔ เรื่อง “ภาพนี้มีความหมาย” ให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงาน
ครูชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวการเขียนเรื่องตามจินตนาการและการเขียน
เรียงความจากใบความรูท้ ี่ครูแจกให้
๖. ให้นักเรียนจดบันทึกแนวทางการเขียนจากใบความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ”
๒. ใบความรู้เรื่อง “การเขียน
เรียงความ”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้
มีความหมาย
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๕ พินิจภาพ
สร้างเรื่อง
๓. กิจกรรมใบงานที่๑๖ จินตนาการ
สานความคิด
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๖๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน
เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการและการเขียน
เรียงความที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๑๕ เรื่อง “พินิจภาพสร้างเรื่อง”
ให้นักเรียน โดยให้นักเรียนทาใบงาน แล้วนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการและการเขียนเรียงความ
๔. ให้นักเรียนถามสิ่งที่ยงั ไม่เข้าใจ จากนั้นแจกใบงาน
ที่ ๑๖ จินตนาการสานความคิดให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน
๕. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนจานวน ๑๐ ข้อ
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๖๒
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๑๖๓


 ท๖/ผ.๕



ใบความรู้
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จินตนาการ หมายถึง ความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีต
ไปสู่อนาคต หรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยผูกเป็นเรื่องราวขึน้ มา
จากความคิดของนักเรียน
การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ
เป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคน โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ
จากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการ เขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน การเขียนเรื่องจากภาพต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ จากภาพให้มีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
หลักการเขียนเรื่องจากภาพ
๑. ดูภาพ พิจารณาภาพรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
๒. จินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีต คิดไปในอนาคต หรือเชือ่ มโยงเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน
๓. สร้างความคิดคานึงโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน
๔. ลาดับเรื่องราวให้ต่อเนือ่ งตั้งแต่ต้นจนจบ
๕. เขียนเล่าความให้ตอ่ เนือ่ ง
๖. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
๗. เขียนลายมือให้อ่านง่าย จบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
ปรับปรุงมาจาก www.kroobannok.com
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๑๖๔











ท๖/ผ.๕-๑๔

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๔
ภาพนี้มีความหมาย

คาชี้แจง ดูภาพและเขียนบรรยายภาพ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาพ









เรื่อง วันแสนสุข


ฤดูหนาวผ่านมาอีกครั้ง นทีกับลดารู้สึกดีใจที่คุณพ่อ คุณแม่พาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น นทีและ
ลดารู้สกึ ตื่นเต้นมาก
หิมะขาวโพนที่อยู่บนพื้น ทาให้นทีกับลดาตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่พบเห็นเป็นครั้งแรก
ในชีวิต แม่บอกว่าบ้านเราฤดูหนาวเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ทาให้เกิดหิมะ นทีกับลดาขออนุญาตแม่ปั้น
ตุ๊กตาหิมะเหมือนที่เห็นเด็ก ๆ ปั้นจากภาพทางโทรทัศน์ เขาช่วยกันปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่ ช่วยกัน
ตกแต่งด้วยผ้าพันคอและหมวก ทาให้ตุ๊กตาหิมะคล้ายคนที่มีชีวติ
ความประทับใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทาให้หัวใจของนทีกับลดาพองโตอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน
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๑๖๕






ท๖/ผ.๕-๑๕

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๕
พินิจภาพสร้างเรื่อง

คาชี้แจง เขียนเล่าเรือ่ งจากภาพข่าว พร้อมตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับภาพ

เรื่อง ภัยธรรมชาติ


อุทกภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากน้าท่วมฉับพลัน อันตรายเกิดจากสภาวะน้าไหลเอ่อ
ล้นฝั่งแม่น้าลาคลอง
ประเทศไทยเกิดเหตุน้าท่วมบ่อยครั้งทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่
ราบลุ่มบริเวณจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่รับน้าเกือบทุกพื้นที่
ที่สาคัญ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถานของจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ติดแม่น้า จึงได้รบั
ผลกระทบต่อโครงสร้างสถาปัตยกรรม เกิดการกัดเซาะของน้า การทรุดตัวของฐานดิน
ดังนั้น อุทกภัยจึงเป็นปัญหาที่สาคัญที่เราทุกคนควรรู้ไว้ เพื่อตระหนักป้องกัน และเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติทจี่ ะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างจริงจัง
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๑๖๖




ท๖/ผ.๕-๑๖



แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๖
จินตนาการสานความคิด






คาชี้แจง เขียนเล่าเรื่องจากภาพ พร้อมตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับภาพ











เรื่อง วิถีชีวิตแบบไทย






การทาบุญตักบาตร เป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทากันในเวลาเช้า
สุดาตื่นแต่เช้าเพือ่ หาสิ่งของที่จะนามาทาบุญ ได้แก่ ข้าวสวย กับข้าว น้าดื่ม และดอกไม้
นามาวางที่โต๊ะหน้าบ้าน เมื่อพระท่านมาถึง สุดาจะยกขันข้าวขึ้นจบเหนือศีรษะ พร้อมกล่าวอนุโมทนา
แล้วลุกขึ้นใส่บาตรด้วยอาการสารวม หลังจากใส่บาตรเสร็จ เขาจะอุทิศบุญกุศลด้วยการกรวดน้าทุกวัน
การใส่บาตรนี้เป็นความดีที่เราทุกคนสามารถทาได้ง่าย ๆ ทาแล้วเกิดความสบายใจ สุขใจ และ
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีในพระพุทธศาสนาของคนไทยสืบไป
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๑๖๗




ท๖/ผ.๕




แบบทดสอบหลังเรียน



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

สร้างสรรค์งานเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. คาในข้อใดไม่ใช่คาพ้องเสียงและคาพ้องรูป
ก. สระอะ สระว่ายน้า
ข. สร้างสรรค์ สุขสันต์
ค. ฉันใช้พกู่ ันระบายสีหอยแมลงภู่
ง. อนุบาล ฤดูกาล
๒. ประโยคต่อไปนี้มีคาพ้องเสียงกี่คา
“ฉันรู้สึกสับสนเรื่องราคาค่าเช่าร้านโทรศัพท์จึงไปถามที่ห้างสรรพสินค้า”
ก. ๒ คา
ข. ๓ คา
ค. ๔ คา
ง. ๕ คา
๓. เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน
ก. ก้านกล้วยผจญภัย
ข. ชีวิตช้างไทยในต่างแดน
ค. “ห้วยขาแข้ง” แหล่งมรดกโลก
ง. ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อน
๔. คาในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
ก. วันศุกร์
ค. ขนุนสุก

ข. ผาสุข
ง. ความสุข

๕. ประโยคต่อไปนี้มีคาพ้องรูปกี่คา “ในเพลาเย็นใกล้สระน้าเพลารถหักฉันได้ยินเสียงเพลง
สระเอาะ”
ก. ๒ คา
ข. ๓ คา
ค. ๔ คา
ง. ๕ คา
๖. ประโยคใดมีคาพ้องรูป
ก. ฉันเก็บดอกพุดไปบูชาพระในวันพุธ
ข. ฉันหวงแหนที่คนไปช้อนแหนในสระ
ค. ผมถอนหญ้าที่หน้าบ้านคุณย่า
ง. ผู้เฒ่ากาลังเขี่ยขี้เถ้าออกจากเตา
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๑๖๘




ท๖/ผ.๕

๗. ข้อใดคือข้อคิดของข้อความต่อไปนี้
วิชาความรู้เป็นสิ่งมีค่า เราต้องรู้จักขวนขวาย
ถึงแม้จะยากลาบาก ก็ต้องเพียรพยายาม
ก. ความรู้คือทรัพย์สมบัติ
ค. ความรู้ได้มาจากความพยายาม

ข. ความรู้เป็นเรื่องยากลาบาก
ง. ความลาบากนาไปสู่ความสาเร็จ

๘. “หมาลักเนื้อ ทิ้งก้อนเนื้อในปาก หมาเอาก้อนเนื้อในน้า ซึ่งเป็นเงาดูใหญ่กว่า
จึงอดได้กินเนื้อ” นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องใด
ก. ความซื่อสัตย์
ข. ความกตัญญู
ค. ความโลภ
ง. ความอดทน
๙. ข้อคิดจากเรื่องหมากับเงา ควรนาไปปฏิบัติในเรื่องใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด
ก. การเดินทาง
ข. ความพอเพียง พอประมาณ
ค. การรักษาพยาบาล
ง. การให้ความช่วยเหลือผู้อนื่
๑๐. ลักษณะของคานาที่ดีควรเป็นอย่างไร
ก. ให้รายละเอียดของเนื้อเรื่อง
ข. บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้
ค. มีความน่าสนใจชวนให้อยากอ่านเนื้อเรื่องจนจบ
ง. ทาให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในตัวผู้เขียน


ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ
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๑๖๙





ท๖/ผ.๕






เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔





ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เฉลย
ง
ข
ก
ข
ก
ก
ก
ค
ข
ค
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๑๗๒

เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน



เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
อ่านถูกต้องทุกคา
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน ออกเสียง ร ล ชัดเจน ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง แบ่งวรรคตอนผิด
แบ่งวรรคตอนผิด
ทุกวรรค
๑-๒แห่ง
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่
ใช้สายตามองกวาด ใช้สายตามองกวาด ไม่เหมาะสมใช้สายตา
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ ตัวหนังสือ ถูกต้อง
มองกวาดส่ายหน้าตาม
ส่ายหน้าตาม
เป็นส่วนใหญ่
ตัวหนังสือถูกต้อง
ตัวอักษร
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
นุ่มนวลน่าฟัง
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
น่าฟังเป็นส่วนน้อย
ส่วนใหญ่

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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๑๗๓

เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การ
เตรียมการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนผัง ความคิดได้
ได้ครบถ้วน ตรง
ได้ครบถ้วนตรง
ครบถ้วน ตรงประเด็น
ประเด็น
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนน้อย
๒. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ใช้
ชัดเจนใช้ภาษา
ใช้ภาษากะทัดรัด
ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
กะทัดรัด เข้าใจง่าย เข้าใจง่าย เรียงลาดับ ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
เรียงลาดับเรื่องราวไม่ เรื่องราวไม่วกวน นา ไม่วกวน น้าเสียงไม่
วกวนนาเสียงชัดเจน เสียงชัดเจน ถูกต้อง ชัดเจน ตามอักขรวิธี พบ
ถูกต้องตามอักขรวิธี ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วน
ข้อผิดพลาดบ้าง
ใหญ่
๓. บุคลิกภาพ แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรง
ในท่าสบาย ไม่เอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
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 พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
ไม่มคี วามมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๗๔

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
ความคิด
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้อง
สละสลวยร้อยรัด
กลมกลืน สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ตลอดเรื่อง
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่ซ้าใคร
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียน
ในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
เนื้อหาสาระขาด ๑
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราว
แสดงความสัมพันธ์
ที่แสดง
เชื่อมโยงกันอย่าง
ความสัมพันธ์
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
กลมกลืน สื่อ
สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน
กลมกลืน สื่อ
เป็นส่วนใหญ่
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่ เป็นบางครั้งผลงาน
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
ตามเวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๗๕

เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ พูดนาเสนอได้
เหมาะสม น่าสนใจ
เนื้อหาตรงประเด็น
ชวนติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้
ข้อคิดไปใช้ได้
ข้อคิดเห็น และการ
จริงใน
นาไปใช้ได้จริง
ชีวิตประจาวัน
อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
ในการพูด
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม เนื้อหาตรง
ประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิก
ท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก
พูดนาเสนอได้ เนื้อหา พูดนาเสนอได้เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น 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
สุภาพไม่รักษาเวลา
ในการพูด ไม่ให้
เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๗๖

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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๑๗๗

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
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
การนาไปใช้ในชีวิต
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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๑๗๘

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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๑๗๙

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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๑๘๐

เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน

๔
๑. การเขียนหรือพูด พูดแสดงแสดงความ
แสดงความคิดเห็น
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
๒. การนาเสนอเนื้อหา การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง
ชัดเจนใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่วกวนน้าเสียง
ชัดเจน ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

ระดับคะแนน

๓
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
พอสมควร
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้ำเสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
พบข้อผิดพลาดบ้าง

-

-

๒
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี
พบข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสาร
กับผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/
ยืนตัวตรงในท่าสบาย
ไม่เอามือล้วงแคะแกะ
เกาหรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม
เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อผิดพลาดมาก
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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๑๘๑

เกณฑ์ประเมิน มารยาทในการอ่าน

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 ควรปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง
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๑๘๒

ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๔

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๖

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม
สรุป
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๗

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
จานวน ๑๐ ชั่วโมง
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เฉลี่ย
ร้อยละ
(๑๐๐)

สรุป
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”
(................................................) ผูป้ ระเมิน
........../...................../...........
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
งดงามสำ�นวน
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๑๙๐


มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง งดงามสานวน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จานวน ๑๐ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ป.๔/๑
ตัวชี้วดั ป.๔/๒
ตัวชี้วดั ป.๔/๘

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
อธิบายความหมายของคา ประโยค และสานวนจากเรือ่ งที่อ่าน
มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๔/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตัวชี้วดั ป.๔/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม
ตัวชี้วดั ป.๔/๘ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สกึ ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ป.๔/๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
ตัวชี้วดั ป.๔/๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สกึ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ตัวชี้วดั ป.๔/๖ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๔/๕ แต่งบทร้อยกรองและคาขวัญ
ตัวชี้วดั ป.๔/๖ บอกความหมายของสานวน
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วดั ป.๔/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มคี ุณค่าตามความสนใจ




--------------------------------------------------------------------------
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๑๙๑


ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง งดงามสานวน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


อ่าน – เขียนคาสัมผัส คาคล้องจอง



หลักการเขียนค าขวัญ วิธีการเขียนคาขวัญ
ในโอกาสต่าง ๆ เรียนรูค้ วามหมายของคาคม



เรียนรู ้ความหมายโดยนัย
รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย



192

เปรียบเที ยบความแตกต่างของ
สานวน สุภาษิต คาพังเพย




รวบรวมสานวน
สุภาษิต คาพังเพย

และความหมาย



ท่องจาบทอาขยาน

“ปากเป็นเอก เลขเป็นโท”



ใฝ่เรียนรู
้ มีความรับผิดชอบ

วินัยในการอยูร่ ่วมกัน
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ชั้นป. ๖
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- หลักการอ่านบทอาขยาน
- การท่องจาบทอาขยาน
- การสรุปหลักการวิเคราะห์และการแสดง
ความคิดเห็น ข้อคิดจากบทอาขยานที่อ่าน
- การรวบรวมอาขยานทีม่ ีคุณค่า
นามาจัดทาหนังสือเล่มเล็ก

๕ ท่องจาอาขยาน
จานวน ๒ ชั่วโมง

-การใช้คาสัมผัส คาคล้องจองได้ถูกต้อง

-.การเรียนรู้เรื่องคาคล้องจอง
- การรู้ความหมายของคาคล้องจอง
- บอกความหมายของคาคล้องจอง
- การยกตัวอย่างคาสัมผัส คาคล้องจอง

- อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- หลักการใช้สานวน สุภาษิต คาพังเพย
- การเปรียบเทียบความแตกต่างของคาพังเพย
และสุภาษิต
- การรวบรวม สานวน คาพังเพย สุภาษิตจาก
แหล่งเรียนรู้ จัดทาสมุดพกพาสานวน สุภาษิต

๔ สานวน
คาพังเพย สุภาษิต
จานวน ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง “งดงามสานวน”
(๑๐ ชั่วโมง)

- การอ่านคา ข้อความทีม่ ีความหมาย
โดยนัย
- การวิเคราะห์ คา ข้อความที่มี
ความหมายโดยนัย
- การแต่งประโยค คา ข้อความที่มี
ความหมายโดยนัย
-การรวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย
จากแหล่งเรียนรู้

๓ ความหมายโดยนัย
จานวน ๒ ชั่วโมง

- หลักการเขียนคาขวัญ
- ความหมายของคาคม
- การเขียนคาขวัญตามหัวข้อที่กาหนดให้
- การใช้คาคมได้ถูกต้อง
- การแต่งประโยคโดยใช้คาคม

๒ คาขวัญ คาคม
จานวน ๒ ชั่วโมง

ชั้นป. ๖

๑ คาสัมผัส คาคล้องจอง
จานวน ๒ ชั่วโมง

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง “งดงามสานวน” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 



๑๙๒
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๑๙๓


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

ชื่อหน่วย งดงามสานวน
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

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

สาระสาคัญของหน่วย

การเรียนรู้ รู้ความหมาย บอกความหมาย และยกตัวอย่างเรื่องคาคล้องจอง หลักการเขียน
คาขวัญ ความหมายของคาคม การใช้และแต่งประโยคโดยคาคมได้ถูกต้อง การอ่าน การวิเคราะห์
แต่งประโยค รวบรวมคา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย หลักการใช้ อธิบายความหมาย รวบรวม
เปรียบเทียบความแตกต่างสานวน สุภาษิตและคาพังเพย หลักการอ่าน การท่องจา รวบรวม
บทอาขยาน สรุปหลักการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นข้อคิดจากบทอาขยานที่อ่าน การอ่านหนังสือ
เล่มเล็ก

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

ป.๔/๒ ป.๔/๘
ป.๔/๒ ป.๔/๘
ป.๔/๓ ป.๔/๖
ป.๔/๖

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย

อ่าน – เขียนคาสัมผัส คาคล้อง หลักการเขียนคาขวัญ วิธีการเขียนคาขวัญ ในโอกาสต่าง ๆ
เรียนรู้ความหมายของคาคม เรียนรู้ความหมายโดยนัย รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของสานวน สุภาษิต คาพังเพย รวบรวมสานวน สุภาษิต คาพังเพยและความหมาย
ท่องจาบทอาขยาน “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท” ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ วินัยในการอยู่รว่ มกัน

โครงสร้างหน่วย
หน่วยที่
๗

ชื่อหน่วย
งดงามสานวน

จานวน
ชื่อแผน
แผน
๕ คาสัมผัส คาคล้องจอง
คาขวัญ คาคม
ความหมายโดยนัย
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
ท่องจาอาขยาน

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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๑๙๔


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง

เวลา ๒ ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การเรียนรู้เรือ่ งคาคล้องจอง รู้ความหมายของคาคล้องจองเพื่อให้ใช้คาได้ไพเราะ สละสลวย และ
ถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาคล้องจอง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาคล้องจอง และสามารถใช้ได้อย่างสละสลวยและถูกต้อง
บอกความหมายของคาคล้องจองได้อย่างถูกต้อง และยกตัวอย่างคาคล้องจอง และใช้คาคล้องจองได้
ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เขียนคาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ ๔
พยางค์ลงบนกระดานดาให้นักเรียนอาสาสมัครอ่าน ให้เพื่อน ๆ ฟัง ศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสัมผัส
คำคล้องจอง แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเล่นเกม “คล้องจอง มองสัมผัส”
- ร่วมกันทบทวนในเรื่องคาสัมผัสคล้องจอง
- นักเรียนทาใบงานเป็นรายบุคคล
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
-------------------------------------------------------------------------
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ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

- สรุปในเรื่อง คาสัมผัส คำคล้องจอง และนาความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ขั้นสอน

- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ประเมินผลการทาใบงาน
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

- ศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง โดยพี่คอยดูแลและให้คาแนะนา
- แบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อเล่นเกมโดมิโน ร้องเพลง “คล้องจอง มองสัมผัส”
- ทาใบงาน
- นักเรียนยกตัวอย่างคาสัมผัส , คาคล้องจอง
- นักเรียนนาเสนอผลงาน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- เขียนคาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ลงบนกระดานดา ให้นักเรียนอาสาสมัครอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง
แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน
- ร้องเพลง “สวัสดี”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การเรียนรู้เรื่องคาคล้องจอง
๒. รู้ความหมายของคาคล้องจองเพื่อให้ใช้คาได้
ไพเราะ สละสลวย และถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และเข้าใจในเรื่องคาสัมผัส คาคล้องจอง
๒. บอกความหมายของคาสัมผัส คาคล้องจอง
ได้อย่างถูกต้อง
๓. บอกวิธีค้นหาคาสัมผัส คาคล้องจองได้
ทักษะ
๑. บอกลักษณะของคาสัมผัส คาคล้องจองได้
อย่างถูกต้อง
๒. บอกวิธีค้นหาความหมายของคาคล้องจองได้
อย่างถูกต้อง
๓. ยกตัวอย่างคาสัมผัส คาคล้องจอง และ
ใช้คาสัมผัส คาคล้องจองได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
๒. ครูเขียนคาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ลงบนกระดานดา
ให้นักเรียนอาสาสมัครอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อม
กันอีกครั้ง ดังนี้
กา ตา มา นา
อีกา ตาดี สีแดง แกงเผ็ด
๓. ครูชี้คาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ บนกระดานดา เช่น กา ตา
ให้นักเรียนดู แล้วอ่านพร้อมกัน และให้นักเรียนสังเกตว่า ๒ คานี้มี
อะไรที่เหมือนกัน ( สระอา)
๔. ครูชี้คาคล้องจอง ชนิด ๒ พยางค์ ให้นันกกเรี
ั เรียน ได้แก่ คาว่า
สีแดง แกงเผ็ด ให้นักเรียนสังเกตแล้วบอกว่า ๒ คานี้มีคาใด
เหมือนกัน และเหมือนกันอย่างไร ( แดง กับ แกง มีสระ และ
ตัวสะกดเหมือนกัน )
ขั้นสอน
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ คน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสัมผัส
คาคล้องจอง โดยครูคอยดูแลและให้คาแนะนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคาเกมโดมิโนต่อคา
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน
๔. เพลงสวัสดี
๕. บัตรคา
๖. บัตรกลุ่มคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
การประเมินผล
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินการวาดภาพระบายสี
๓. ประเมินใบงาน
วิธีการ
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะ
เรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
๒. มีระเบียบวินัย
๓. มีความรับผิดชอบในการทางาน
๔. กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม (ความสามัคคี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยคละนักเรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละเท่า ๆกัน ตัวแทนกลุ่มรับซองบัตรคา
บัตรกลุ่มคา กลุ่มละ ๑ ซอง เพื่อเล่นเกม “คล้องจอง มองสัมผัส”
ครูอธิบายการเล่นให้นักเรียนเข้าใจ โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
เรียงบัตรคา และบัตรกลุม่ คาให้เป็นคา คล้องจองที่มี ๑ พยางค์
คาคล้องจอง ๒ พยางค์ เมื่อกลุ่มใดเรียงได้เสร็จก่อนให้ร้อง
คาว่า ไชโย! พร้อมกัน ซึ่งจะถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะอันดับ ๑
นักเรียน และครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ชมเชย กลุ่มที่
สามารถเรียงได้ถูกต้อง ให้กาลังใจกลุ่มที่ยังเรียงไม่ถูกต้อง
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ คาสัมผัส คาคล้องจองเป็นรายบุคคล
๘. สุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงาน และนาไปเก็บในแฟ้มสะสมงาน
ขั้นสรุป
๙. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปสาระสาคัญเรื่อง ความหมายและ
การใช้คาสัมผัสคล้องจอง
- คาสัมผัส คือ คาที่มีเสียงคล้องจองกัน
- คาคล้องจอง คือ คาที่มีสระเสียงเดียวกัน และตัวสะกดในมาตรา
เดียวกัน แต่พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐
๓. ใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
๔. ใช้เกณฑ์การประเมินระบบกลุ่ม
๑๙๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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อิ่มหมี

หมากแพง
ใจจริง

ข้าวยาก
น้าใส

นอนมุ้ง

ส้มสูก

ใบหญ้า

ต้นไม้

ยุงลาย

พีมัน

ลูกไม้

ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนเล่นเกมโดมิโนต่อคาจาก บัตรคาที่ครูแจกให้
นักเรียนร่วมกันต่อคาคล้องจอง เช่น ต้นไม้ ต่อคาว่า
ใบหญ้า

เพลงสวัสดี
สวัสดีวันนี้มาพบเธอ ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ
เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร ฉันนั้นอยู่สบายกายและใจ
มาร้องรากันไปให้ฤทัยเบิกบาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงสวัสดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนและมีความสนุกสนาน
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๙๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
๓. ครูให้นักเรียนพิจารณาคาคล้องจองในบัตรคาที่นักเรียนต่อว่าเพราะเหตุใด
จึงมีความไพเราะ น่าอ่าน น่าจดจา นักเรียนช่วยกันแสดงความคิด
ในเรื่องคาสัมผัส คาคล้องจอง
๔. ครูและนักเรียน ร่วมกันยกตัวอย่าง คาสัมผัส คาคล้องจอง และ
ทาใบงานที่ ๐๒ , ๐๓ เป็นรายบุคคล
๕. นักเรียนออกมานาเสนอผลงานในเรื่อง คาสัมผัสคล้องจองของตนเอง
และนาผลงาน เก็บในแฟ้มสะสมงาน
ขั้นสรุป
๖. นักเรียน ร่วมกันสรุปในเรื่องคาสัมผัสคล้องจอง ดังนี้
- ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาสัมผัส คาคล้องจอง
- ความหมายของคาสัมผัส คาคล้องจองและการนาไปใช้
- ยกตัวอย่างคาสัมผัส คาคล้องจอง และหลักการใช้คาสัมผัส คาคล้องจอง
- นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๙๙
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๒๐๐




หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง งดงามสานวน

ท๗/ผ.๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. สานวนต่อไปนี้ควรต่อด้วยข้อความใด “ฟื้นฝอย.......................”
ก. หาตะเข็บ
ข. ให้วุ่นวาย
ค. ให้รกบ้าน
ง. หาตะขาบ
๒. “พี่น้องคูน่ ี้ต่างก็แข็งข้อเข้าหากันไม่มใี ครยอมใคร” ควรใช้สานวนไทยในข้อใด
จึงตรงกับข้อความ
ก. ลิ้นกับฟัน
ข. ขมิ้นกับปูน
ค. ขิงก็ราข่าก็แรง
ง. ไม้เบื่อไม้เมา
๓. “น้าไหลไฟดับ” เป็นสานวนเกี่ยวกับอะไร
ก. การฟัง
ข. การพูด
ค. การอ่าน
ง. การเขียน
๔. คาในข้อใด มีความหมายโดยนัย
ก. ตับแข็ง
ค. ขาแข็ง

ข. คอแข็ง
ง. ตาค้าง

๕. ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมากๆ คาที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายโดยนัยว่าอย่างไร
ก. ง่าย
ข. ยาก
ค. แข็ง
ง. แข็งแกร่ง
๖. คาในข้อใดมีเสียงคล้องจองกัน
ก. เคร่ง – ครัด
ค. กระทง – กะทิ

ข. ตลอด - ตลับ
ง. ถนัด - ตัดต่อ
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๒๐๑




๗. ข้อใดเป็นคาคล้องจอง ๓ พยางค์
ก. เนื้อนมดี – เนื้อวัวนุ่ม
ค. ส้มเขียวหวาน – ข้าวต้มมัด

ท๗/ผ.๑

ข. ข้าวสารขาว – หอมชื่นใจ
ง. กรุพระเครื่อง – เมืองคนแกร่ง

๘. “รักษาเวลา ..................... ชีวิตจะดี ถ้าคุณมีวินัย” ควรเติมข้อความใด
จึงจะเป็นคาขวัญที่สมบูรณ์
ก. รู้จักอภัย
ข. รู้รักสามัคคี
ค. รักษาหน้าที่
ง. รักษาสุขภาพ
๙. พูดแล้วต้องรักษาคาพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียคาพูด ตรงกับคาคมในข้อใด
ก. เสียสละในหน้าที่
ข. เสียชีพอย่าเสียสัตย์
ค. เสียชื่ออย่าเสียคาพูด
ง. เสียชีพอย่ากลัวเสียชื่อ
๑๐. ข้อใดคือความหมายของสานวนที่ว่า “ปิดทองหลังพระ”
ก. ซื่อสัตย์สุจริต
ข. เก่งแต่ไม่โอ้อวด
ค. มีความประพฤติดี
ง. ทาดีโดยไม่มีใครเห็น
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๒๐๒






ท๗/ผ.๑

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คาตอบ
ก
ค
ข
ข
ข
ง
ง
ค
ง
ง
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ท๗/ผ.๑

ใบความรู้
คาคล้องจอง

คาคล้องจอง คือ คาที่มีสระเดียวกันและมีคาในมาตราตัวสะกดเดียวกัน แต่
พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้
คาคล้องจองสระ หมายถึง คาที่มีเสียงสระเดียวกัน เช่น
 สระอะ ได้แก่ กะ ขะ จะ ดะ ตะ ปะ อะ
 สระอา ได้แก่ กา ดา นา ยา ขา สา หา
 สระอี ได้แก่ ชี ดี ที ปี ผี มี รี วี สี
 สระอู ได้แก่ งู ดู ปู รู ก็ สู้ หู ขู่
 สระเอา ได้แก่ เก้า เข้า เรา เดา เสา
 สระไอ ได้แก่ ไอ ไป ได้ ไม่ ไว้ ไข่ ไทย ชัย
คาคล้องจองสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน เช่น
คาคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่ กง คือ คา พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย ง ได้แก่
 ลิง คล้องจองกับ ยิง วิ่ง กลิ้ง หญิง จริง
 ดัง คล้องจองกับ วัง นั่ง รัง ครั้ง หลัง
 เมือง คล้องจองกับ เรื่อง เปลือง เคือง เครื่อง เชื่อง
คาคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่ กน คือ คา พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย น ได้แก่
 กลอน คล้องจองกับ ขอน ดอน ก้อน ถอน ช้อน
 กลิ่น คล้องจองกับ กิน ลิน้ อิน หิน ถิ่น
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๒๐๔




ท๗/ผ.๑

คาคล้องจอง ๑ พยางค์
คาคล้องจอง ๑ พยางค์ คือ คาที่ออกเสียงครั้งเดียว มีเสียงสระเดียวกัน
มีมาตราตัวสะกดเดียวกัน ส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ เช่น กลอน ขอน รอน
ช้อน งอน ดอน
คาคล้องจอง ๒ พยางค์
คาคล้องจอง ๒ พยางค์ คือ พยางค์ท้ายของกลุ่มคาหน้า มีเสียงคล้องจองกับ
พยางค์แรกของคาหลังที่อยู่ถัดไป


ตัวอย่าง คาคล้องจอง ๒ พยางค์
ยินดี ปรีดา ปราโมทย์
ไปนา หาของ ลองดู
สวยงาม ยามเช้า เฝ้าดู




แ ผนผังคาคล้องจอง ๒ พยางค์







ปรับปรุงมาจาก http://krunutsara.wordpress.com
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๒๐๕







ท๗/ผ.๑-๐๑

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๑
คาสัมผัส คาคล้องจอง
คาชี้แจง ดูคาแต่ละแถว ถ้าทุกคาเป็นคาคล้องจอง เขียนเครือ่ งหมาย X ทับ

X



X



เขียน

เรียน

เทียน

แจว

แมว

แถว

รถ

มด

นก

ไหล

เหลือ

หลาย

ตาล

หวาน

หาร

ตาก

ยาก

สาว

ลาว




X


X ปาก

Xดาว
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๒๐๖


ท๗/ผ.๑-๐๒





แนวคาตอบใบงานที่ ๐๒
คาสัมผัส คาคล้องจอง




คาชี้แจง เลือกคาใน  ข้างล่าง เติมลงใน

ให้คล้องจองกับคาที่ให้มา

ต้นไม้

ใบบัว

ตัวหนอน

ลูกอม

จมน้า

สาลัก

เกี่ยวข้าว

ดาวตก

นกบิน

หนังสือ

มือขวา

ราศี

วาดเขียน

เรียนเก่ง

เร่งรีบ



เกี่ยวข้าว

ราศี

เรียนเก่ง

ใบบัว

จมน้า
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๒๐๗




ท๗/ผ.๑-๐๓

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๓
คาสัมผัส คาคล้องจอง
คาชี้แจง โยงคาคล้องจองให้ถูกต้อง

นาที

แรงฤทธิ์

มดแดง

ลอยฟ่อง

ผ้าห่ม

มีค่า

ปลาน้อย

ลมหนาว

ตาดา

โตใหญ่

สายลม

น้องรัก

แตงโม

จาดี

นักร้อง

ผมปลิว
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๒๐๘


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาขวัญ คาคม
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสำคัญของแผน
หลักการเขียนคาขวัญ ความหมายของคาคม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาขวัญ คาคม
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกความหมายของคาคมได้ เข้าใจหลักการเขียนคาขวัญ และ.เขียนคาขวัญ
ได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- อ่านแถบประโยคคาขวัญวันเด็ก อ่านแถบประโยคคาคมและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น นาเสนอผลงานและนาผลงานติดที่ป้ายนิเทศ
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องคาขวัญ
- ศึกษาใบความรู้คาขวัญ คาคม หาคาคมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆหรือจากประสบการณ์ของนักเรียนอีกคนละ ๓ คาคมพร้อมบอก
ความหมาย
- นักเรียนทาใบงานเป็นรายบุคคล
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรม
การเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
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- นักเรียนนาเสนอผลงานและนาผลงานติดที่ป้ายนิเทศ
- ร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการเรียนเรื่องคาขวัญ คาคม

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

- เขียนคาขวัญวันสาคัญต่าง ๆ
- ศึกษาใบความรู้คาขวัญ คาคม
- แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
- หาคาคมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือจากประสบการณ์ของนักเรียนอีกคนละ ๓ คาคมพร้อมบอกความหมาย
- ทาใบงาน

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน
- ประเมินการทางานระบบกลุ่ม

- อ่านแถบประโยคคาขวัญวันเด็ก
- อ่านแถบประโยคคาคมและร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. แถบประโยคคาขวัญ
๑. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคาขวัญในวันสาคัญต่าง ๆ แล้วให้
๒. ใบความรู้
นักเรียนช่วยกันบอกคาขวัญวันเด็กในปีนี้ แล้วครูเขียนบนกระดาน
๓. กระดาษ เอ๔
๔. ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สร้างไทยให้เข็มแข็ง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน
๑. สรุปหลักการเขียนคาขวัญ
๒. นักเรียน ศึกษาใบความรู้เรื่องคาขวัญ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
๒. เขียนคาขวัญ
ทักษะ
๓. ใบงาน
- หลักการเขียนคาขวัญ
๑. เขียนคาขวัญได้ถูกต้อง
การประเมินผล
๓. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนว่า วันสาคัญวันใดบ้าง ที่มีการแต่งคาขวัญ
๒. แยกประเภทของคาขวัญแต่ละ
๑. ประเมินใบงาน
ให้นักเรียนช่วยกันตอบ และบอกคาขวัญวันสาคัญที่นักเรียนทราบ
ประเภทได้
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเขียนคาขวัญ ครูอธิบาย
๓. นาคาขวัญไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
วิธีการประเมิน
๔. นาเสนอและทางานระบบกลุ่มได้ ๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคาขวัญ ๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
คุณธรรม
๒. ตรวจใบงาน
สาคัญต่าง ๆ ทาเป็นรายงานส่งครู ตามหัวข้อต่อไปนี้
๑. มีมารยาทในการอ่าน
เครื่องมือประเมิน
- กลุ่มที่ ๑ คาขวัญวันเด็ก
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- กลุ่มที่ ๒ คาขวัญวันแม่
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ขณะเรียน
- กลุ่มที่ ๓ คาขวัญวันพ่อ
๔. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
- กลุ่มที่ ๔ คาขวัญประจาจังหวัดต่าง ๆ
๓. ใบงาน
- กลุ่มที่ ๕ คาขวัญรณรงค์ด้านต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการเขียนคาขวัญ
๒. ความหมายของคาคม
จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกความหมายของคาคมได้
๒. เข้าใจหลักการเขียนคาขวัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย

๒๑๐

213

6102139L01C.indd 213

6/27/18 10:52 AM

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

6102139L01C.indd 214

ให้นักเรียนทุกคนอ่านตามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น
“คนเราต้องมีสติก่อนจึงจะเกิดความคิดทีร่ อบคอบ”

ถ้ าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี

ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ตัวแทนนักเรียน อ่านแถบประโยคที่มีคาคม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย
๖. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของคาขวัญ และประโยชน์ของคาขวัญ
๗. นักเรียนใช้เวลาว่างสืบค้นคาขวัญจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อย
คนละ๑๐ คาขวัญ แล้วคัดคาขวัญลงในสมุดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเองและนาผลงานติดที่ป้ายนิเทศและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- หลักการเขียนคาขวัญ
- การเขียนคาขวัญในโอกาสต่าง ๆ
- การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ใบงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓. ใช้เกณฑ์การประเมินระบบกลุ่ม
๔. ใช้เกณฑ์การประเมินการคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

๒๑๑
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ขั้นสอน
๒. ศึกษาใบความรู้เรือ่ ง คาคม และสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอ
หน้าชั้น ในประเด็นที่ว่า นักเรียนชอบคาคมคาไหนมากที่สุดจาก
ใบความรู้ทอี่ ่าน เหตุผลที่ชอบเพราะอะไร เพื่อนและครูร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
๓. นักเรียนเลือกคาคมจากใบความรู้ที่ชอบคนละ ๑ คาคมและหาคาคม
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือจากประสบการณ์ของนักเรียนอีกคนละ ๓ คาคม
พร้อมบอกความหมายและเขียนในสมุด
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๔
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง คาคม
และนาผลงานมาติดที่ป้ายนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๑๒
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๒๑๓




ท๗/ผ.๒

ใบความรู้
คาขวัญ

คาขวัญ คือ ถ้อยคาที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ เพื่อชักจูงใจ มักเป็นคาปลอบขวัญ
หรือปลุกใจให้เชื่อมั่น ให้เห็นคุณค่า และความสาคัญของสิ่งที่กล่าวถึง มักเป็นถ้อยคาที่สัมผัส
คล้องจอง
ตัวอย่างคาขวัญ

- ดื่มนมทุกวัน สุขภาพแข็งแรง
- สุรา ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม
- ปลอดภัยเพื่อชีวิต ทุกขณะจิตอย่าประมาท
- เลิกสูบ เลิกเสพในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า

- ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คณ
ุ ธรรม
- มีคุณธรรมนาใจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
- รักษาเวลา รักษาหน้าที่ ชีวิตจะดีถ้าคุณมีวินัย
- บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าปราศจากคนมักง่าย
- ประเทศไทยจะรุ่งเรื่อง ถ้าพลเมืองไม่พึ่งยาเสพติด
- หนังสือคือมิตร สื่อความคิดให้ก้าวไกล
- ไม่มีท่านเราอด ไม่มีรถท่านเดิน

- อดทน ขยัน ประหยัด คือ คุณสมบัติของเด็กไทย
- ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
- เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
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๒๑๔





ท๗/ผ.๒

ใบความรู้
คาคม

คาคม หมายถึง ถ้อยคาที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เป็นถ้อยคาที่หลักแหลม ซึ่ง
สามารถเข้ากับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะ
กลายเป็นสานวนไปได้ คาคมส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยคาที่คล้องจองกัน เช่น
ตัวอย่าง
คาคม

ความหมาย

เสียชีพอย่าเสียสัตย์

พูดแล้วต้องรักษาคาพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียคาพูด

อย่าไปติดปีกให้แมว

อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่ มี

คนเราต้องมีสติก่อน จึงจะเกิดความคิดที่รอบคอบ

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ใครทาอย่างไรได้อย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็ว

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

บางครั้งการอยู่เฉยๆ ก็ได้ประโยชน์มากกว่า

ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่ากับเกลือที่
เป็นหนอน

ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอนคือ คนใกล้ตัว
ที่ทาร้ายเราไม่รู้ว่าเป็นใคร มันร้ายแรงกว่า
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๒๑๕




ท๗/ผ.๒

ตัวอย่าง
คาคม

ความหมาย

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้น
ควายให้ลูกท่านเล่น

ถ้าไปอยู่บ้านคนอืน่ อย่ามัวแต่นั่งเฉยๆ ต้องช่วยเจ้าของ
บ้านทางานบ้าง

ไม้คดใช้ทาขอ เหล็กงอใช้ทาเคียว

ไม้คด เหล็กงอก็ยังทาประโยชน์ได้ แต่คนคดหรือคนที่

คนคดเคี้ยวใช้ทาอะไรไม่ได้เลย

ไม่ซื่อสัตย์ทาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย

ความพยายามครั้งที่หนึ่งร้อย ดีกว่า
ท้อถอยก่อนที่จะทา

ถึงแม้จะต้องพยายามหลายครั้งเพื่อที่จะพบกับ
ความสาเร็จ ก็ดีกว่าไม่ได้ลงมือทาเลย

หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวัน การทาตามคนอื่นตลอดเวลา ก็ไม่มีโอกาสได้แสดง
ผลงานของตนเอง หรือเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ
คืนที่จะมีรอยเท้าเป็นของตนเอง
คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด
แต่คนฉลาดก็พลาดให้กับคนที่ฉลาด
แล้วแกล้งโง่


อย่าอวดฉลาด เพราะอาจจะมีคนที่ฉลาดกว่า แต่
ไม่แสดงออกให้เราเห็น
ปรับปรุงมาจาก http://krupivarcrk.wordpress.com
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ท๗/ผ.๒-๐๔

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๔
การแต่งคาขวัญ
คาชี้แจง ถ้าต้องการให้โรงเรียนของเรา เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จะเขียนคาขวัญว่าอย่างไร
(เขียนไม่น้อยกว่า ๓ คาขวัญ ความยาวคาขวัญละไม่เกิน ๑๖ พยางค์ )

แนวคาตอบ

โรงเรียนของเราน่าอยู่ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจเทคโนโลยี
โรงเรียนของเราล้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนของเราคิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ มุ่งสู่สากล
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๒๑๗


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ความหมายโดยนัย
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสำคัญของแผน
อ่าน วิเคราะห์ และแต่งประโยค คา ข้อความทีม่ ีความหมายโดยนัย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่าน วิเคราะห์ รวบรวม และแต่งประโยค คาทีม่ ีความหมายโดยนัยได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนาแถบประโยคที่มีความหมายโดยนัยให้นักเรียนอ่านและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น “เรือจ้างลานี้ ยินดีจะพาทุกคนไปถึงฝั่งฝัน” เกมจับคู่ คา กับความหมาย อ่านคา
และความหมายของความหมายโดยนัย เล่นเกมจับคู่ คา กับความหมาย อ่านคาที่มีความหมาย
โดยนัย และช่วยกันวิเคราะห์ รวมคาที่มีความหมายโดยนัย จากห้องสมุด /แหล่งเรียนรู้
พร้อมบอกความหมายลงในสมุด
- ศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายโดยนัย ทบทวนคาที่มีความหมายโดยนัย
และนาคามาแต่งประโยค
- นักเรียนทาใบงานเป็นรายบุคคล
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรม
การเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
----------------------------------------------------------------------
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

- นักเรียนและครูรว่ มกันสนทนาสรุปคาที่มีความหมายโดยนัย และการนาคาคาที่มีความหมายโดยนัยไปใช้ให้ถูกต้อง

- อ่านคาและความหมายของความหมายโดยนัย
- ศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายโดยนัย
- อ่านคาที่มีความหมายโดยนัย และช่วยกันวิเคราะห์
- รวมคาที่มีความหมายโดยนัย จากห้องสมุด /แหล่งเรียนรู้ พร้อมบอกความหมาย ลงในสมุด
- ทวนทวนคาที่มคี วามหมายโดยนัยและนาคาที่มคี วามหมายโดยนัยมาแต่งประโยค
- ทาใบงาน

- ครูนาแถบประโยคที่มีความหมายโดยนัยให้นักเรียนอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็น “เรือจ้างลานี้ ยินดีจะพาทุกคนไปถึงฝั่งฝัน”
- อาสาสมัคร เขียนคาทีม่ ีความหมายโดยนัยพร้อมความหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ความหมายโดยนัย
รายวิชาภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
เรื่อง ความหมายโดยนัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. อ่านคา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
ขั้นนา
๒. วิเคราะห์ คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๑. ครูนาแถบประโยคที่มีความหมายโดยนัยให้นักเรียนอ่านและ
๓. แต่งประโยค คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
ร่วมแสดงความคิดเห็นและบอกความหมาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
“เรือจ้างลานี้ ยินดีจะพาทุกคนไปถึงฝั่งฝัน”
ความรู้
ขั้นสอน
๑. บอกความแตกต่างของคาและคาที่มีความหมายโดยนัย ๒. ครูนาตัวอย่างประโยคที่มีความหมายโดยนัย ให้นักเรียนอ่านคา
๒. บอกข้อความที่มีคาความหมายโดยนัย
และความหมาย
๓. รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย
ข้อสอบนีห้ นิ มาก หมายถึง ข้อสอบนี้ยากมาก
๔. บอกวิธกี ารแต่งประโยคที่มีความหมายโดยนัย
หนังสือเล่มนีเ้ ด็ดมาก หมายถึง หนังสือเล่มนี้ดีมาก
ทักษะ
ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยนัย
๑. อ่านความหมายของคาที่มีความหมายโดยนัย
ดาว
หมายถึง
บุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง
๒. วิเคราะห์คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
เก้าอี้
หมายถึง
ตาแหน่ง
๓. รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย
เพชร
หมาถึง
บุคคลที่มีค่า
๔. แต่งประโยคที่มีความหมายโดยนัย
กา
หมายถึง
ความต่าต้อย
คุณธรรม
หงส์
หมายถึง
ความสูงส่ง ผูด้ ี ผู้มีศกั ดิ์ศรี
๑. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ดวงใจ
หมายถึง
สิ่งสาคัญที่สุด
๒. มีนิสัยรักการอ่าน
ทะเล
หมายถึง
ความอ้างว้าง
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มีความรับผิดชอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. ใบความรู้
๓. ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงาน
๒. การแต่งประโยค
๓. รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน/ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนใบงาน

๒๑๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ความหมายโดยนัย
รายวิชาภาษาไทย
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายโดยนัย และทา
กิจกรรมใบงานที่ ๐๕
ขั้นสรุป
๔. นักเรียนนาเสนอผลงานและนาผลงานติดที่ป้ายนิเทศ
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียน ๒ คน ออกมาเขียน คา กับความหมายที่มีความหมาย
โดยนัยบนกระดานให้ถูกต้อง ครูและเพื่อนปรบมือชม
ขั้นสอน
๒. นักเรียนอ่านข้อความที่มีความหมายโดยนัย บนกระดานดา
และช่วยกันวิเคราะห์ข้อความนั้น โดยครูคอยให้คาแนะนา
๓. ครูและนักเรียน สนทนา ทบทวนคาที่มีความหมายโดยนัย
และนาคามาแต่งประโยค และทากิจกรรมใบงานที่ ๐๖
เป็นรายบุคคล
๔. นักเรียนรวมคาที่มีความหมายโดยนัย จากห้องสมุด /แหล่ง
เรียนรู้ พร้อมบอกความหมายลงในสมุด
๕. แต่งประโยค โดยใช้คาที่มีความหมายโดยนัยคนละ ๑๐ คา
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาสรุปคาที่มีความหมายโดยนัย
และการนาคาที่มีความหมายโดยนัยไปใช้ให้ถูกต้อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ใบงานผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๗๐

๒๒๐
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 ท๗/ผ.๓

ใบความรู้
ความหมายโดยนัย



ความหมายโดยนัย หมายถึง ความหมายของคา หรือข้อความ ในแง่มุมอื่นๆ
ที่มิใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
"ความหมายแฝง" นั่นเอง


คาที่มีความหมายโดยนัย

ดาว
เก้าอี้
เพชร
ดวงใจ
แกะดา
ภาษาดอกไม้
ไฟเขียว
หิน
กล้วย หมู
หนอนหนังสือ
แพะรับบาป
เรือจ้าง
สวรรค์
นรก
นกพิราบ
นกฮูก



ความหมาย

บุคคลทีเ่ ด่นในทางใดทางหนึ่ง
ตาแหน่ง
บุคคลที่มีคา่
สิ่งสาคัญที่สุด
แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆ
พูดจาสุภาพ
เห็นชอบ อนุมัติ
ยากมาก
ง่ายมาก
คนที่ชอบอ่านหนังสือ
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา และรับโทษแทนผู้ที่ทาผิดจริง
ครู
ความสะดวก สบาย ความสุข
ความลาบาก ความทุกข์ ไม่ดี
สันติภาพ
คนฉลาด คนมีปัญญา
ปรับปรุงมาจากวิกพิ ีเดียสารานุกรมเสรี
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ท๗/ผ.๓-๐๕

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๕
ความหมายโดยนัย
คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่มีความหมายโดยนัยจากประโยคที่กาหนดให้ แล้วนาคานัน้
ไปแต่งประโยคใหม่ให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง
คา
ประโยค

สมหญิงเป็นคนเค็มที่สุดในบ้าน
เค็ม
คนเค็มมักไม่มีใครชอบ เพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อนื่

๑. เธอเป็นดาวตั้งแต่ยังเด็ก
คา
..............ดาว................................................................................................
ประโยค : พิสมัย วิไลศักดิ์ เป็นดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิง
๒. เธอเป็นเพชรน้าเอกของวงการเพลง
คา
................เพชรน้าเอก..................................................................................
ประโยค : ยอดรัก สลักใจ คือเพชรน้าเอกของวงการเพลงลูกทุ่งชาย
๓. ใบเตยแต่งตัวเปรี้ยวมาก
คา
............เปรี้ยว....................................................................................
ประโยค : แม่มักพูดบ่อย ๆ ว่าฉันแต่งตัวเปรี้ยว
๔. ส.ส. เมืองไทยไม่เคยแย่งเก้าอี้กัน
คา
..........แย่งเก้าอี้...............................................................................
ประโยค : ในไม่ช้านีจ้ ะเกิดศึกแย่งเก้าอี้นายก อบต.
๕. พระเอกในละครมักเป็นคนหูเบา
คา
...............หูเบา.............................................................................
ประโยค : สมศรีเป็นคนหูเบา จึงเป็นคนถูกหลอกได้ง่าย
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ท๗/ผ.๓-๐๕

๖. สมชายมีชีวิตเหมือนนกขมิ้น
คา
.............นกขมิ้น..................................................................................
ประโยค : ดารงชอบทาตัวเป็นพ่อนกขมิ้น
๗. ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมาก
คา
...............หิน............................................................................................
ประโยค : ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป. ๖ ปีนี้ หินจริง ๆ
๘. การทากับข้าวเป็นเรื่องกล้วยๆ
คา
................กล้วยๆ........................................................................................
ประโยค : สมพงษ์บอกว่าแบกข้าวสารได้ครั้งละ ๒ กระสอบ เป็นเรื่องกล้วย ๆ
๙. หนังสือเล่มนี้เด็ดมาก
คา
...............เด็ด..........................................................................................
ประโยค : คุณครูมักมีคาพูดเด็ดมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังเสมอ
๑๐. พี่อาบน้าร้อนมาก่อนเธอนะ
คา
...............อาบน้าร้อน.................................................................................
ประโยค : ฉันอาบน้าร้อนมาก่อน เธออย่ามาเถียงฉันนะ
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๒๒๔




ท๗/ผ.๓-๐๖

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๖
ความหมายโดยนัย
คาชี้แจง เลือกคาที่มีความหมายโดยนัยจากใบความรู้ จานวน ๑๐ คา พร้อมความหมาย
และคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
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.................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
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.................................................................................................................................................................
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๒๒๕


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คำชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบาย รวบรวม และเปรียบเทียบความแตกต่างของคาพังเพยและสุภาษิตได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นั่งสมาธิ ๓ นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน ทบทวนความรู้เดิม
โดยครูให้นักเรียนดูภาพสุภาษิตสานวนไทย แล้วให้ทายว่าภาพนั้นตรงกับสุภาษิตสานวนไทยว่าอะไร
เล่นเกมใบ้ท่าสุภาษิตสานวนไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต นาเสนอ
ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน คัดเลือกผลงานที่ดีที่สดุ จัดป้ายนิเทศ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้
เรื่องการนาสุภาษิตสานวนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน ครูแนะนาเพิ่มเติม
- ศึกษาใบความรู้ สานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต อธิบายความมายของสานวน
คาพังเพย สุภาษิต รวบรวมสานวน คาพังเพย สุภาษิต นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูด
การเขียน
- นักเรียนทาใบงานเป็นรายบุคคล
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรม
การเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
---------------------------------------------------------------------------------------
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ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

- นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- คัดเลือกผลงานที่ดีทสี่ ุดจัดป้ายนิเทศ
- ร่วมกันสรุปองค์ความรูเ้ รื่องการนาสุภาษิตสานวนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน ครูแนะนาเพิ่มเติม

ขั้นสอน

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาผลงาน

- ศึกษาใบความรู้ สานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต
- อธิบายความมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- รวบรวม สานวน คาพังเพย สุภาษิต
- ทาใบงาน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- นั่งสมาธิ ๓ นาที เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
- ทบทวนความรู้เดิมโดยครูให้นักเรียนดูภาพสุภาษิตสานวนไทย แล้วให้ทายว่าภาพนั้นตรงกับสุภาษิตสานวนไทยว่าอะไร
- เล่นเกมใบ้ท่าสุภาษิตสานวนไทย

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพยและ
สุภาษิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. มีความรู้และความเข้าใจ ความหมายของสานวน
คาพังเพย และสุภาษิตได้
๒. รวบรวม สานวน คาพังเพย และสุภาษิตได้
ทักษะ
๑. บอกความหมายของสานวน คาพังเพย
และสุภาษิต
๒. รวบรวม สานวน คาพังเพย และสุภาษิต
๓. เปรียบเทียบความแตกต่างของคาพังเพย
และสุภาษิต
คุณธรรม
๑. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ สานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต และให้นักเรียน
- อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- รวบรวม สานวน คาพังเพย สุภาษิต ครูคอยให้คาแนะนา
- อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูด การเขียน

ราไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนนั่งสมาธิ ๓ นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
๒. ทบทวนความรู้เดิม โดยครูให้นักเรียนดูภาพสุภาษิตสานวนไทย แล้วให้ทายว่า
ภาพนั้นตรงกับสุภาษิตสานวนไทยว่าอะไร เช่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพสุภาษิตสานวนไทย
๒. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. รวบรวมสานวน สุภาษิต คา
พังเพย
๒. กิจกรรมใบงาน
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมการเรียน
๒. ประเมินผลจากใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. แบบประเมินผลงานตามใบงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๒๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ตัด

วัด
ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง

ปล่อย

๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๗ , ๐๘ (ถ้าไม่ทันเวลาให้ทาเป็นการบ้าน)
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของสุภาษิต สานวนไทย เป็นภูมิปัญญา
ทางภาษาของไทย ควรนาไปใช้ให้ถูกตรงความหมาย

แดงเป็นคนพาลเกเร ชอบลักเล็กขโมยน้อย สร้าง
ความเดือดร้อนไปทั่ว จนพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดไปนานแล้ว

ตัดหางปล่อยวัด

หาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ครูแจกบัตรสุภาษิตสานวนไทยที่ตัดแยก
ชิ้นส่วนสลับคาไว้แล้ว เพือ่ ให้นักเรียนเรียงคาให้เป็นสานวนที่ถูกต้อง แล้วบอก
ความหมายสานวนนั้น พร้อมยกเหตุการณ์ประกอบให้สัมพันธ์กับสานวน นาเสนอ
หน้าชั้นทีละกลุ่ม หากมีสานวนใดที่นักเรียนไม่ทราบความหมาย ให้ค้นคว้าใน
พจนานุกรม เช่น

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ผลงานถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
๒๒๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงานสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีมารยาทในการเขียน
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียน ทบทวนความรู้เดิม
- แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่ม ๆ ละประมาณ ๕ คน เล่นเกมใบ้ท่าสุภาษิตสานวนไทย
โดยแต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนออกมาหยิบสลากสุภาษิตสานวนไทย กติกาคือ ห้ามใช้เสียง
แต่ใช้ท่าทางใบ้คาให้เพื่อนในกลุ่มทายว่าเป็นสุภาษิตสานวนใด หากทายถูก
สานวนละ ๑ คะแนน กลุ่มใดใบ้ได้ถูกต้องครบถ้วน ๑๐ คา ในเวลาทีร่ วดเร็วที่สุด
เป็นฝ่ายชนะ
- อ่านสุภาษิตที่ใบ้คาพร้อมกันอีกครั้ง
ขั้นสอน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความแตกต่างของคาพังเพยและสุภาษิต
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๙ ,๑๐
ขั้นสรุป
๔. นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูแนะนำเพิ่มเติมคัดเลือกผลงาน
ที่ดีทสี่ ุดจัดป้ายนิเทศ
- ร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่องการนาสุภาษิตสานวนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ครูแนะนาเพิ่มเติม
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๒๙
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๒๓๐






ท๗/ผ.๔



ใบความรู้
สานวน คาพังเพย และคาสุภาษิต

คาคม หมายถึง ถ้อยคาที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เป็นถ้อยคาที่หลักแหลม
ซึ่งสามารถเข้ากับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะ
กลายเป็นสานวนไปได้
คาคม ส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยคาที่คล้องจองกัน เช่น ถ้าสติไม่มา ปัญญาไม่เกิด
มีเมียดี ก็เหมือน มีหมอ...เจ็บ และ ท้อ ก็รักษา ฯลฯ
สานวน มักเป็นคาเปรียบเทียบ โดยการนาความเป็นไปของสิ่งนัน้ ๆ มาเปรียบเทียบกับ
ความประพฤติของคน เช่นคาว่า ขิงก็รา ข่าก็แรง ปลาร้าเค็ม มะเขือขื่น ตัวเท่าเสา
เงาเท่ากระท่อม น้าร้อนปลาเป็น น้าเย็นปลาตาย ฯลฯ
คาพังเพย มีลักษณะคล้ายสุภาษิตและเกือบเป็นสุภาษิต แต่ไม่ได้สอนใจหรือให้
ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรง เป็นคากล่าวที่มีลักษณะติ ชม แสดงความเห็นอยู่ในตัว
เช่น ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น ตาน้าพริกละลายแม่น้า
ไก่งามเพราะขน
คนงามเพราะแต่ง ฯลฯ
สุภาษิต หมายถึง ข้อความสั้นๆ กะทัดรัด แต่มีความหมายชัดเจนลึกซึ้ง มีคติสอนใจ
หรือความจริงเกี่ยวกับความคิด และแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถพิสูจน์ เชื่อถือได้ เช่น แพ้เป็นพระ
ชนะเป็นมาร น้าเชีย่ ว อย่าขวางเรือ ได้ทีขี่แพะไล่ สอนหนังสือสังฆราช ฯลฯ
จากวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
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๒๓๑




ท๗/ผ.๔

ตัวอย่าง สานวน คาพังเพย สุภาษิต และความหมาย
คาคม
- ความรักทาให้คนตาบอด
- อย่าไปติดปีกให้แมว
- เสียเหงือ่ เพราะกีฬา ดีกว่าเสียน้าตา
เพราะยาเสพติด
- ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่เกิด
- อยู่อย่างสงบ ดีกว่ารบด้วยปาก
- ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่ากับเกลือ
ที่เป็นหนอน

สานวน

- กลมเป็นลูกมะนาว
- ตาเป็นสับปะรด
- กระต่ายขาเดียว
- จมูกมด
- กิ้งก่าได้ทอง
- แกว่งเท้าหาเสี้ยน
- ขนทรายเข้าวัด
- บุกป่าฝ่าดง
- กระต่ายตื่นตูม
- กลัวดอกพิกุลจะร่วง
- เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
- ทรพี

ความหมาย
ได้รับทุกข์ที่เกิดจากความรัก
อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
เล่นกีฬาดีกว่าไปติดยาเสพติด
คนเราต้องมีสติก่อนจึงจะเกิดความคิดที่รอบคอบ
การอยูอ่ ย่างสงบไม่ทาให้ตัวเราและผู้อื่นเดือดร้อน
ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอน คือ คนใกล้
ตัวที่ทาร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครมันร้ายแรงกว่า

ความหมาย

หลบหลีกได้คล่อง
มีพวกคอยสอดส่องเหตุการณ์ให้
ยืนกรานไม่ยอมรับ
รู้ทันเหตุการณ์
คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว
หาเรือ่ งเดือดร้อนใส่ตัว
ทาประโยชน์ให้แก่สว่ นรวม
ต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
ตื่นตกใจโดยไม่สารวจให้ถ้วนถี่เสียก่อน
อาการนิ่งไม่พูด
เห็นผิดเป็นชอบ
คนอกตัญญู


ปรับปรุงมาจาก www.เกร็ดความรู้.net
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๒๓๒





ท๗/ผ.๔-๐๗






แนวคาตอบใบงานที่ ๐๗
สานวนชวนคิด

คาชี้แจง นาสานวน สุภาษิตที่กาหนดให้ใส่ให้ตรงกับความหมาย


ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
งมเข็มในมหาสมุทร

คางคกขึ้นวอ


เข็ญครกขึ้นภูเขา
น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า



๑. เรื่องที่กาลังจะทาหรือจะทาให้สาเร็จบรรลุผลนั้น ยากลาบาก มิใช่ของที่ทาได้ง่าย
เข็ญครกขึ้นภูเขา
๒. คนจะดูสวยงามเกิดขึ้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัว
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
๓. คนเราต้องต่างพึ่งพากันและกันตลอดมา
น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
๔. พอได้ดีแล้วก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัว
คางคกขึ้นวอ
๕. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทากิจที่สาเร็จได้ยาก
งมเข็มในมหาสมุทร
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๒๓๓






ท๗/ผ.๔-๐๘



แนวคาตอบใบงานที่ ๐๘
สุภาษิตสานวนไทย






คาชี้แจงจับคู่สุภาษิต สานวนไทย ให้ตรงกับความหมายแล้วนาไปเขียนให้ถูกต้อง

กระต่ายขาเดียว
กิ้งก่าได้ทอง
ขนทรายเข้าวัด
กระต่ายตื่นตูม
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ตาเป็นสับปะรด

ทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ยืนกรานไม่ยอมรับ
คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว
มีพวกคอยสอดส่องเหตุการณ์ให้
ตื่นตกใจโดยไม่สารวจให้ถ้วนถี่เสียก่อน
เห็นผิดเป็นชอบ

สุภาษิต สานวนไทย

ความหมาย

๑. กระต่ายขาเดียว

ยืนกรานไม่ยอมรับ

๒. กิ้งก่าได้ทอง

คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว

๓. ขนทรายเข้าวัด

ทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

๔. กระต่ายตื่นตูม

ตื่นตกใจโดยไม่สารวจให้ถ้วนถี่เสียก่อน

๕. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

เห็นผิดเป็นชอบ

๖. ตาเป็นสับปะรด

มีพวกคอยสอดส่องเหตุการณ์ให้
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๒๓๔




ท๗/ผ.๔-๐๙

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๙
วิเคราะห์สุภาษิตสานวนไทย
คาชี้แจง เขียนข้อความที่กาหนดให้สานวนสุ
ใส่ในตาราง
ภาษิ“คุตณธรรมนาสุข” ให้สอดคล้องกัน



เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
หนักเอาเบาสู้
เก็บเล็กผสมน้อย
ร่วมใจไมตรี


ทางานตัวเป็นเกลียว
เก็บหอมรอมริบ
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ไปด้วยกันมาด้วยกัน

ร่วมแรงร่วมใจ
น้าหนึ่งใจเดียว
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
สายตัวแทบขาด

คุณธรรมนาสุข
คุณธรรม

ข้อความ
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
เก็บเล็กผสมน้อย
ความประหยัด
เก็บหอมรอมริบ
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
ทางานตัวเป็นเกลียว
หนักเอาเบาสู้
ความขยันหมั่นเพียร
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
สายตัวแทบขาด
ร่วมแรงร่วมใจ
น้าหนึ่งใจเดียว
ความสามัคคี
ไปด้วยกันมาด้วยกัน
ร่วมใจไมตรี

ความหมาย
เก็บเล็กผสมน้อยจนสาเร็จ
เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย
เก็บรวบรวมไว้
เก็บสะสมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
ขยันทางานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
คนที่ขยันทางานไม่หวั่น สู้ตาย
ทางานหนัก มักหมายถึง ชาวนาชาวไร่
เหน็ดเหนื่อย แทบไม่ได้พักผ่อน
ร่วมมือกันทางานตามหน้าที่
มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ร่วมมือร่วมใจกัน ในทิศทางเดียวกัน
มีส่วนร่วมในการทางานเป็นอย่างดี
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๒๓๕




ท๗/ผ.๔-๑๐

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๐
วิเคราะห์ข้อความ
คาชี้แจง แยกข้อความที่กาหนดให้ ลงในช่องตาราง
มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
การแตกความสามัคคีกัน
วางแผนการใช้จ่าย
ราคาข้าวตกต่า
ทุกคนช่วยกันทางาน



แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ไม่ไว้ใจกัน
ยึดมั่นในหลัไทย
กประชาธิปไตย มีลูกมากเกิน ๓ คน
ขายสิทธิ์ ขายเสียง
สมานฉันท์ ปรองดองกัน
หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบผู้เดียว สามัคคีคอื พลัง
เคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ครอบครัวดีมีความสุข
แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ทุกคนช่วยกันทางาน
วางแผนการใช้จ่าย

ประเทศดีมีความสุข
เคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สมานฉันท์ ปรองดองกัน
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
สามัคคีคอื พลัง

ครอบครัวไม่ดีมีทุกข์
ไม่ไว้ใจกัน
มีลูกมากเกิน ๓ คน
หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบผู้เดียว
มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ประเทศมีความทุกข์
ราคาข้าวตกต่า
ขายสิทธิ์ ขายเสียง
การแตกความสามัคคีกัน
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๒๓๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

เรื่อง ท่องจาอาขยาน

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
หลักการอ่าน ท่องจาบทอาขยาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้ และสรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อา่ นและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทอาขยานตามระดับชั้น
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
รู้หลักการอ่าน ท่องบทอาขยานได้อย่างถูกต้อง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นและอภิปราย และวิเคราะห์จากเรื่องที่อา่ นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตและนาเสนอผลงานได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทอาขยาน และให้นักเรียน
ท่องบทอาขยานที่เคยเรียนพร้อมกัน เพื่อทบทวนความจาและสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์
ของการท่องบทอาขยาน
- ส่งตัวแทนนักเรียนออกมาชั้นละ ๒ คน ออกมาท่องบทอาขยานพร้อมกัน
สรุปข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้รับจากการท่องอาขยาน และนาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- ศึกษาใบความรู้ และท่องบทอาขยาน เรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
หนังสือ เป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทอาขยานเรื่องนี้ให้นักเรียน
เข้าใจมากยิ่งขึ้น
- ศึกษาใบความรู้ และจับคู่กับเพื่อนท่องบทอาขยาน เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ผู้ชนะ และร่วมกันสรุปสิง่ ที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้ สรุปความรู้และข้อคิดจากบทอาขยาน
เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- นักเรียนทาใบงาน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ งดงามสานวน
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรมการเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐


--------------------------------------------------------------------------------
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- นักเรียนส่งตัวแทนออกมา ๒ คน ออกมาท่องบทอาขยาน
- ร่วมกันสรุปข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากการท่องอาขยาน และนาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทอาขยานที่นักเรียนเคยเรียนมา และให้นักเรียนท่องบทอาขยาน
- สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน
- ศึกษาใบความรู้ และท่องบทอาขยาน เรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ เป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
- ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทอาขยานเรื่องนี้ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- ทาใบงาน

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาผลงาน
- แบบทดสอบหลังเรียน

- เล่นเกมปริศนาคาทาย
- หลักและวิธีการอ่านที่ถูกต้อง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ท่องจำาอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการอ่านบทอาขยาน
๒. ท่องจาบทอาขยาน
๓. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อา่ นและการนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้หลักการอ่านบทอาขยานได้อย่างถูกต้อง
๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อา่ นและการนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ทักษะ
๑. อ่านบทอาขยานได้
๒. ท่องจาบทอาขยาน ปากเป็นเอกเลขเป็นโท ได้ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ท่องจำาอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียน ร่วมกันเล่นเกมปริศนาคาทาย เพื่อความ
สนุกสนาน และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อไป
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงหลักและวิธีการอ่าน
ออกเสียงที่ถูกต้อง ครูแนะนาเพิ่ม ดังนี้
 มีสมาธิในการอ่าน
 มีความตั้งใจ เอาใจจดจ่อกับเรื่องที่อ่าน
 มีสติมั่นคง ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน ทาจิตใจให้สงบ
 สายตาห่างหนังสือพอประมาณ (ประมาณ ๑ ฟุต)
 จับหนังสือให้ถูกต้อง
 กวาดสายตาถูกต้อง
 ไม่ชี้ตวั อักษร
 ไม่ส่ายหน้าตาม
ขั้นสอน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทอาขยานที่นักเรียน
เคยท่องเมื่อตอนเรียนชั้น ป.๓ และให้นักเรียนท่องบทอาขยาน
ที่เคยเรียนพร้อมกัน เพื่อทบทวน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การท่องบทอาขยาน ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เกมปริศนาคาทาย
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงาน
๒. แบบทดสอบหลังเรียน
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินใบงาน
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
วิธีการ
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

๒๓๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีความกล้าแสดงออก
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
๔. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง ท่องจำาอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย
 ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง
 เหตุการณ์ในเรื่องเป็นอย่างไร
 สถานที่เกิดเหตุการณ์ เกิดที่ใดบ้าง
 นักเรียนชอบตัวละครตัวใด เพราะอะไร
 ความหมายของคาศัพท์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้รบั
 การนาความรู้ที่ได้รบั จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และสอดแทรกคุณธรรม
๕. นักเรียนศึกษาใบความรู้ และท่องบทอาขยาน
เรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับบทอาขยานเรื่องนี้ให้นักเรียน
เข้าใจมากยิ่งขึ้น
๖. ครูทอ่ งบทอาขยานให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนท่องตาม
ทีละท่อนจนคล่อง พร้อมอธิบายความหมายและใจความสาคัญ
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๑
ขั้นสรุป
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้
- สรุปความรู้และข้อคิดจากบทอาขยานเรื่อง ปากเป็นเอก
เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา และ
การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

เครื่องมือ
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ใบงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
แบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๓๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง ท่องจำาอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมในเนื้อหาเกี่ยวกับ
- ถึงหลักการอ่านบทอาขยาน
- การท่องจาบทอาขยาน
- วิเคราะห์คุณค่าของบทอาขยาน
ขั้นสอน
๒. ครูอาสาสมัครออกมาท่องบทอาขยานให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ , ๑๓ เป็นรายบุคคล
ขั้นสรุป
๔. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้รับจากการท่องบทอาขยาน
และนาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๕. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๔๐
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ท๗/ผ.๕

ใบความรู้
การท่องอาขยาน

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกาหนดให้มีการท่องอาขยานอย่างจริงจังในสถานศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และให้ซาบซึ้งในความไพเราะ
ของบทร้อยกรอง
๒. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคาประพันธ์
๓. เพื่อเป็นการสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์
๔. เพื่อส่งเสริมให้มจี ิตสานึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะ
“รากร่วมทางวัฒนธรรม”
บทอาขยานที่กาหนดให้ท่องจา
บทอาขยายที่ให้นักเรียนท่องจานั้น แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ บทอาขยานที่เป็นบทหลัก
บทรอง และบทเลือกอิสระ
บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้ าหนดให้นักเรียนนาไปท่องจา
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ
บทรอง หมายถึง บทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดให้นักเรียนท่องจา
เสริมจากบท อาขยานที่กระทรงศึกษาธิการกาหนด (บทหลัก)
บทเลือกอิสระ หมายถึง บทอาขยานที่นักเรียนแต่ละคนเลือกสรรมาท่องเองด้วยความ
สมัครใจ หรือด้วยความชื่นชอบอาจเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้แต่งไว้ หรือเป็นบทร้อยกรองที่นักเรียน
แต่งขึ้นเองหรือผู้ปกครองเป็นผู้แต่งขึ้นก็ได้แต่ต้องบอกได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงเลือกบทร้อยกรองนั้น ๆ
มาท่องจาเป็นบทอาขยานของตนเองโดยความเห็นชอบของครูผู้สอน
บทร้อยกรองที่จะคัดเลือกให้เป็นบทรองและบทเลือกอิสระ ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑. มีเนื้อหา ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย
๒. มีความยาวพอเหมาะพอควร
๓. มีคุณธรรม คติธรรม ให้แนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
๔. มีสุนทรียรสทางภาษา
๕. มีความถูกต้องตามฉันทลักษณ์
๖. มีรูปแบบที่หลากหลาย
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ท๗/ผ.๕

การอ่านบทอาขยานตามหลักการทั่วไป
การอ่านบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นการอ่านออกเสียง คือ ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดัง ๆ
ในขณะที่ใช้สายตากวาดไปตามตัวอักษร ยึดหลักการอ่านออกเสียงเหมือนหลักการอ่านทั่วไป
เพื่อให้การอ่านออกเสียงมีประสิทธิภาพควรฝึกฝน ดังนี้
๑. กวาดสายตาจากคาต้นวรรคไปยังท้ายวรรค และเคลื่อนสายตาไปยังวรรคถัดไป
อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องส่ายหน้าตามไป เพือ่ เป็นการอ่านล่วงหน้า ทาให้การอ่านออกเสียง
ต่อเนื่องกันไปโดยไม่สะดุด ซะงัก
๒. ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณ โดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้ฟังและสถานที่ แต่
ไม่ตะโกนควรบังคับเสียง เน้นเสียง ปรับระดับเสียงสูง - ต่า ให้สอดคล้องกับจังหวะลีลา
ท่วงทานอง และความหมายของเนื้อหาที่อ่าน
๓. อ่านด้วยเสียงที่ชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ มีกระแสเสียงเดียว ไม่แตกพร่า
เปล่งเสียงจากลาคอโดยตรงด้วยความมั่นใจ
๔. ควรทรงตัวและรักษาอากัปกิริยาให้ถูกวิธี จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อต่างๆ ทางาน
ประสานกัน ทาให้เปล่งเสียงได้ดี มีท่วงท่าน่าเชื่อถือ ลักษณะการทรงตัวที่ถูกวิธีคือ ไม่ว่าจะยืน
หรือนั่งอ่าน ลาตัวต้องตั้งตรงและอยู่ในอาการสมดุล ควรถือบท หรือหนังสือห่างจากสายตา
ประมาณหนึ่งฟุต ขณะอ่านพยายามให้ลาคอตั้งตรง เงยหน้าเล็กน้อย สบตากับคนฟังเป็นระยะ ๆ
๕. อ่านออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี และต้องเข้าใจเนือ้ หาของบทอาขยานนี้
๖. อ่านออกเสียง ร ล คาควบกล้า ให้ถูกต้องชัดเจน
๗. อ่านให้ถูกจังหวะและวรรคตอน
๘. พยายามอ่านให้ได้อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา
การอ่านบทอาขยานเป็นทานองเสนาะ
การอ่านบทอาขยานเป็นทานองเสนาะช่วยให้บทอาขยานนั้นมีความไพเราะ เกิด
ความสนใจจดจาบทอาขยานได้ดี และสนุกสนานยิ่งขึ้น การฝึกอ่านทานองเสนาะมีขนั้ ตอน ดังนี้
๑. อ่านเป็นร้อยแก้วธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน ตามอักขรวิธีก่อน ทั้ง ร , ล
ตัวควบกล้าอ่านออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์
๒. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน การอ่านผิดวรรคตอน ทาให้เสียความ
๓. อ่านให้สัมผัสคล้องจองกันเพือ่ ความไพเราะ
๔. อ่านให้ถูกทานองและลีลาของคาประพันธ์แต่ละชนิด ซึ่งคาประพันธ์แต่ละชนิด
จะมีบังคับจานวนคาสัมผัส หรือคาเอก คาโท แตกต่างกัน การอ่านทานองเสนาะจึงต้องอ่าน
ให้ถูกท่วงทานอง และลีลาของคาประพันธ์แต่ละชนิด
๕. อ่านโดยใช้น้าเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและอ่านพยางค์สุดท้ายของวรรค
ด้วยการทอดเสียง แล้วปล่อยให้หางเสียงผวนขึ้นจมูก
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ประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน
การท่องจาบทอาขยานมิใช่เพียงการท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง แต่การท่องจา
บทอาขยานได้ เปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่นาไปสู่การคิด เมื่อมีข้อมูลมีตัวอย่างที่ดี
ซึ่งเป็นคลังความรู้ที่เราเก็บไว้กับตัว ต้องการใช้เมื่อใดเราก็สามารถนาออกมาใช้ได้ทันที การท่องจา
บทอาขยานเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การเลือกจาบทประพันธ์ที่ดี และมีคุณค่าทั้งในเชิงภาษาและ
เนื้อหาทีเ่ ราได้พบในชีวิตประจาวันต่อไป
การท่องจาบทอาขยานมีประโยชน์ สรุปได้ดังนี้
๑. ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน
๒. ฝึกการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าเรือ่ งที่อ่าน
๓. เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะ
๔. ช่วยให้มีคติประจาตัว สอนใจให้ระลึกถึงคุณธรรมที่ได้จดจา
๕. ช่วยกล่อมเกลาและจรรโลงใจให้ประณีตมากขึน้
๖. เป็นตัวอย่างการแต่งคาประพันธ์ตามรูปแบบที่ได้ท่องจา
๗. ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
๘. สามารถนาไปใช้อ้างอิงในงานต่าง ๆ ได้

ปรับปรุงมาจาก www.thaigoodview.com
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๒๔๔




ท๗/ผ.๕

บทอาขยาน
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ
จะกล่าวถ้อยร้อยคาไม่ราคาญ
เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน
การคานวณควรชานาญคูณหารเป็น
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน
เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลาเค็ญ
เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น
ช่วยให้เด่นดีนกั หนารู้ท่าคน
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี
คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
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๒๔๕


 ท๗/ผ.๕-๑๑




แนวคาตอบใบงานที่ ๑๑
ท่องจาบทอาขยาน




คำชี้แจง อ่านบทอาขยานและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จากใบความรู้
คาชี้แจง อ่านบทอาขยานและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จากใบความรู้
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๒๔๖


 ท๗/ผ.๕-๑๒



 


แนวคาตอบใบงานที่ ๑๒
ท่องจาอาขยาน



คาชี้แจง เติมบทอาขยาน ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
ที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์

ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ

ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน

จะกล่าวถ้อยร้อยคาไม่ราคาญ

เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลาเค็ญ

เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน

เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น

การคานวณควรชานาญคูณหารเป็น

ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ

เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล

ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน

ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี

ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก

ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี

ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
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๒๔๗


 ท๗/ผ.๕-๑๓

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๓
ท่องจาอาขยาน



คาชี้แจง อ่านบทอาขยาน และบอกข้อคิดจากการอ่าน



ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา




ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ
จะกล่าวถ้อยร้อยคาไม่ราคาญ
เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน
การคานวณควรชานาญคูณหารเป็น
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน
ชัว่ ดีเป็นตราประทับไว้กับโลก
ทีศ่ ูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี









ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน
เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลาเค็ญ
เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น
ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี
คงเป็นที่ลอื ทั่วชั่วฟ้าดิน
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา










สรุปข้อคิดที่ได้
โบราณท่านสอนเปรียบเทียบไว้เพื่อให้รู้ว่าการพูดจาของเรานั้นมีความสาคัญมาก
บางครั้งสาคัญมากกว่าความรู้ที่เรามีเสียอีก ตัวอย่างเช่น ในการเจรจาซื้อขาย การพูดจาที่
อ่อนน้อม ชี้แจงถึงประโยชน์ใช้สอยและการพูดจาที่มีหลักการที่ดี ย่อมสร้างประโยชน์และมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสียมากกว่าการพูดจาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าเรามีความรู้ดี การ
เจรจาเรื่องใหญ่อื่น ๆ ก็ทานองเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการใช้คาพูดให้ดี
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๒๔๘




หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง งดงามสานวน

ท๗/ผ.๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔



คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. “น้าไหลไฟดับ” เป็นสานวนเกี่ยวกับอะไร
ก. การฟัง
ข. การพูด
ค. การอ่าน
ง. การเขียน
๒. “พี่น้องคู่นี้ต่างก็แข็งข้อเข้าหากันไม่มใี ครยอมใคร” ควรใช้สานวนไทยในข้อใด
จึงตรงกับข้อความ
ก. ลิ้นกับฟัน
ข. ขมิ้นกับปูน
ค. ขิงก็ราข่าก็แรง
ง. ไม้เบื่อไม้เมา
๓. สานวนต่อไปนี้ควรต่อด้วยข้อความใด “ฟื้นฝอย.......................”
ก. หาตะเข็บ
ข. ให้วุ่นวาย
ค. ให้รกบ้าน
ง. หาตะขาบ
๔. คาในข้อใดมีเสียงคล้องจองกัน
ก. เคร่ง – ครัด
ค. กระทง – กะทิ
๕. คาในข้อใด มีความหมายโดยนัย
ก. ตับแข็ง
ค. ขาแข็ง
๖. ข้อใดเป็นคาคล้องจอง ๓ พยางค์
ก. เนื้อนมดี – เนื้อวัวนุ่ม
ค. ส้มเขียวหวาน – ข้าวต้มมัด

ข. ตลอด - ตลับ
ง. ถนัด - ตัดต่อ
ข. คอแข็ง
ง. ตาค้าง
ข. ข้าวสารขาว – หอมชื่นใจ
ง. กรุพระเครื่อง – เมืองคนแกร่ง
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๒๔๙




ท๗/ผ.๕

๗. ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมากๆ คาที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายโดยนัยว่าอย่างไร
ก. ง่าย
ข. ยาก
ค. แข็ง
ง. แข็งแกร่ง
๘. ข้อใดคือความหมายของสานวนที่ว่า “ปิดทองหลังพระ”
ก. ซื่อสัตย์สุจริต
ข. เก่งแต่ไม่โอ้อวด
ค. มีความประพฤติดี
ง. ทาดีโดยไม่มีใครเห็น
๙. “รักษาเวลา..................... ชีวิตจะดี ถ้าคุณมีวินัย” ควรเติมข้อความใด
จึงจะเป็นคาขวัญที่สมบูรณ์
ก. รู้จักอภัย
ข. รู้รักสามัคคี
ค. รักษาหน้าที่
ง. รักษาสุขภาพ
๑๐. พูดแล้วต้องรักษาคาพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียคาพูด ตรงกับคาคมในข้อใด
ก. เสียสละในหน้าที่
ข. เสียชีพอย่าเสียสัตย์
ค. เสียชื่ออย่าเสียคาพูด
ง. เสียชีพอย่ากลัวเสียชื่อ
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๒๕๐




ท๗/ผ.๕




เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คาตอบ
ข
ค
ก
ง
ข
ง
ข
ง
ง
ข
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๒๔๖

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
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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๒๔๗
เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตา
มองกวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวลน่า
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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๒๔๘

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

มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาสุภาพ
รักษาเวลาในการพูด
ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

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

มีความมั่นใจในการ
พูดเป็นส่วนใหญ่ใช้
ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง เป็นส่วน
ใหญ่

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ใช้
ภาษากะทัดรัด 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
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
บางส่วน

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
ไม่มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๔๙
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
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
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
เรื่อง
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
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๕๐
เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

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

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม เนื้อหาตรง
ประเด็น

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
และการนาไปใช้ได้จริง ข้อคิดเห็น และการ
มีข้อบกพร่องบ้าง
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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๒๕๑
เกณฑ์การประเมินการทาหนังสือเล่มเล็ก/นิทานหน้าเดียว
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ด้านข้อมูล
เนื้อหาสาระขาด
เนื้อหาสาระมีประเด็น เนื้อหาสาระขาด
เนื้อหาสาระ
๑ 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
เนื้อหาสาระไม่
ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์ เชื่อมโยง
กัน
ไม่ใช้ถ้อยคาภาษา
ของตนเองในการ
สื่อความหมาย

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์น้อย
ภาพประกอบ
ไม่สวยงาม
สอดคล้องสัมพันธ์
กับเนื้อหาสาระ

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๕๒

เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
๒

๑

๑. การแบ่งงาน

แบ่งงานกันชัดเจน

แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน

แบ่งงานกันไม่ชัดเจน

๒. ความรับผิดชอบ

ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน

มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น
ส่วนใหญ่

มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก

๓. ความร่วมมือ

มีความร่วมมือและสามัคคีกัน มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
ดีมาก
เป็นส่วนใหญ่

มีความร่วมมือและ
สามัคคีกันน้อยมาก

๔. ความตั้งใจ

มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

มีความตั้งใจปฏิบัติงาน
น้อยมาก

๕. กระบวนการ
ทางาน

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
น้อยมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๒๕๓

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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๒๕๔
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
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
การนาไปใช้ในชีวิต
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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๒๕๕
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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๒๕๖

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
ใช้สายตามองกวาด
ในการอ่าน
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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๒๕๗

เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงาน
ประเด็นการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
๔
๓
๒
๑. การวางแผนเป็น มีการวางแผนการทางาน
การทางาน ไม่ครบถ้วน การทางาน
ระบบ
ขาด ๑ ประเด็น
ไม่ครบถ้วน ขาด
เป็นระบบ
๒ ประเด็น
- สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
- มีการประเมินปรับปรุงงาน

๑
การทางานไม่
ครบถ้วน ขาด
๓ ประเด็นขึ้นไป

๒. รูปเล่มรายงาน

จัดทารายงานได้ถูกต้องมี
ส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

จัดทารายงานได้ถูกต้อง
มีสว่ นประกอบครบถ้วน
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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๒๕๘

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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๒๕๙
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสั้น
เกณฑ์การประเมิน

๔
๑. เขียนเรื่องสั้นๆ
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จน และใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสม
๒. มารยาทในการเขียน มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

ระดับคะแนน

๓
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่อง และ การดาเนิน
เรื่องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่
ต้นจน และใช้ภาษา
กระชับ
สื่อความหมายได้
ชัดเจน
มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

๒
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมี
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนิน
ต่อเนือ่ งกัน
ใช้ภาษาบกพร่อง
เล็กน้อย

๑
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆ
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนินเรื่อง
ยังขาดความต่อเนื่อง
การใช้ภาษายังต้อง
ปรับปรุง

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน
เป็นบางครั้งผลงานไม่
มีรอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

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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๒๖๐
เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
การท่องบทประพันธ์
๒. การออกเสียงคา
๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

๔. การใช้ระดับเสียง

๔
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น

ระดับคะแนน

๓
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่นเป็น
ส่วนใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนน้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
เว้นจังหวะ
เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
วรรคตอน บางวรรค
วรรคตอน ไม่ถูกต้อง
ทุกวรรค
ไม่ถูกต้อง เช่นวรรคที่มี หลายวรรคทาให้การ
การรวบพยางค์ให้ลง ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
จังหวะ
ใช้ระดับเสียงแสดง
ใช้ระดับเสียงแสดง
ใช้ระดับเสียงที่
อารมณ์จากบท
อารมณ์จากบท
สอดแทรกอารมณ์ได้
ประพันธ์ได้เหมาะสม ประพันธ์ได้เหมาะสม เหมาะสมบ้างเป็น
ตามวัยของผู้เรียน
เป็นส่วนใหญ่
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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๒๖๑
เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น
๒. การนาเสนอเนื้อหา

๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

ระดับคะแนน

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงชัดเจน
ถูกต้องตามอักขรวิธี

๓
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
พอสมควร
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
พบข้อผิดพลาดบ้าง

-

-

๒
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสาร
กับผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/
ยืนตัวตรงในท่าสบาย
ไม่เอามือล้วงแคะแกะ
เกาหรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม
เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อผิดพลาดมาก
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

272
6102139L01C.indd 272

6/27/18 10:54 AM

๒๖๒

เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ(ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด)
เกณฑ์การประเมิน

๔

๓

๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนด
ทั้งหมด

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่
กาหนดบางส่วน
บกพร่อง
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
๓. ความสะอาด
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มีรอย ผลงานสะอาด มีรอย
ลบขีดฆ่า
ลบขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
๔. เวลา
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่
กาหนดบกพร่องเป็น
ส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

๕. มารยาท
ในการเขียน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง



มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน

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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๒๖๓

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 ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญ และไม่ควรแย่งอ่าน
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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๒๖๔

ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๒๖๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๒๖๖
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๒๖๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๒๖๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม สรุป
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๒๖๙

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
จานวน ๑๐ ชั่วโมง
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เฉลี่ย
ร้อยละ
(๑๐๐)

สรุป
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”
(................................................) ผูป้ ระเมิน
........../...................../...........
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๒๗๒


มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จานวน ๑๐ ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชีว้ ัด ป.๔/๓ อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กาหนดและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
ตัวชีว้ ัด ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและสานวน จากเรื่องที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๔/๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สกึ ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
ตัวชีว้ ัด
-
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๒๗๓


ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔






การอ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง
เรื่อง “คาเตือนจากฟ้า” และบทความเรื่อง
“สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า”


การอ่านการใช้พจนานุกรม
การอ่านฉลากยา

274

การเขียนย่อความจากนิทาน
เรื่อง “ตลกเอาตัวรอด”































การเขียนย่อความจากบทร้อยกรอง
เรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
เลือกประโยคที่มีคาสรรพนามจากนิทาน
เรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”
นาคาสรรพนามที่ชอบจานวน ๕ คา มาแต่ง
นิทานตามจินตนาการ
ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
วินัยในการอยูร่ ่วมกัน
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การเขียนย่อความ
จากนิทาน เรื่อง
“ตลกเอาตั
วรอด”

และบทร้อยกรองเรื่อง

“หันหน้าหันหลัง”

(๒ ชั่วโมง)

การอ่านฉลากยา

การอ่านการใช้พจนานุกรม

๒ ใช้ตามพจนานุกรม
จานวน ๒ ชั่วโมง

๓ รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
จานวน ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
๔ ย่อความเรื่องน่าคิด
จานวน ๒ ชั่วโมง



๕ ปราดเปรื่องสรรพนาม
จานวน ๒ ชั่วโมง

๑ อ่านเน้นจับใจความ
จานวน ๒ ชั่วโมง

การอ่านจับใจความสาคัญ
จากบทร้อยกรอง (กลอนสี่)
เรื่อง พ่อหลวงของปวงชน
และเรื่อง คาเตือนจากฟ้า

ชั้นป. ๖



- ประโยคที่มี
คาสรรพนาม
จากนิทานเรื่อง
“ชาวประมงกับ
ลูกปลา”
- แต่งเรื่องจาก
คาสรรพนาม
ตามจินตนาการ

274

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔



๒๗๔
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๒๗๕


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

ชื่อหน่วย อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
…………………………………………………………………………………………..………………………................
สาระสาคัญของหน่วย
อ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรองที่เป็นกลอนสี่ การอ่านการใช้พจนานุกรม
้
การอ่านฉลากยา การเรียนรูประโยคที
่มีคาสรรพนามจากนิทาน การเขียนย่อความจากนิทานต่างๆ

มาตรฐานและตัวชี้วัด

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

ตัวชีว้ ัด ป.๔/๓ ป.๔/๒
ตัวชีว้ ัด ป.๔/๔
ตัวชีว้ ัด –
ตัวชีว้ ัด ป.๔/๔
ตัวชีว้ ัด -

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย

การอ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง “คาเตือนจากฟ้า” และบทความเรื่อง
“สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า”การอ่านการใช้พจนานุกรม การอ่านฉลากยา การเขียนย่อความ
จากนิทาน เรื่อง “ตลกเอาตัวรอด” การเขียนย่อความจากบทร้อยกรองเรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
เลือกประโยคที่มีคาสรรพนามจากนิทาน เรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา” ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

โครงสร้างหน่วย
หน่วยที่
๘

ชื่อหน่วย
อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

จานวน
ชื่อแผน
แผน
๕
อ่านเน้นจับใจความ
ใช้ตามพจนานุกรม
รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
ย่อความเรื่องน่าคิด
ปราดเปรื่องสรรพนาม

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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๒๗๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
อ่านเน้นจับใจความ
เวลา ๒ ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและจับใจความสาคัญ นิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร” บทร้อยกรองเรื่อง “คาเตือนจาก
ฟ้าดิน” และบทความเรือ่ ง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า”
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
- การอ่านและจับใจความสาคัญ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
- จับใจความจากเรื่องทีอ่ า่ นได้ถูกต้อง และตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้ถกู ต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- อ่านนิทาน และฝึกจับใจความสาคัญ
- ศึกษาใบความรู้
- ศึกษาใบงานและปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนด
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษา
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินผลงาน

- แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

- สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “การอ่านจับใจความสาคัญ” และการทาแบบฝึกจากใบงาน

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- ทาใบงานที่ ๐๒ อ่านจับใจความสาคัญจากบทความเรื่อง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” แล้วตอบคาถาม

- ทาใบงานที่ ๐๑ อ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรองเรื่อง “คาเตือนจากฟ้าดิน”

- อ่านใบความรู้เรือ่ ง “การจับใจความสาคัญ”

อ่านนิทานที่กาหนดแล้วฝึกจับใจความสาคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
รายวิชาภาษาไทย

๒๗๗
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การจับใจความสาคัญ”
๒. การอ่านนิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร”
๓. การอ่านบทร้อยกรองเรื่อง
“คาเตือนจากฟ้าดิน”
๔. การอ่านบทความเรื่อง “สารอาหารคลาย
ความเหนื่อยล้า”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
๑. จับใจความจากเรื่องทีอ่ ่านได้ถูกต้อง
๒. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
๒. ให้นักเรียนอ่านใบงานขั้นนาแผนที่ ๑ นิทานเรื่อง
“ผึ้งขอพร” โดยจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน
บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
แล้วให้สมาชิกส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครู
และเพื่อนร่วมอภิปรายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การอ่านจับใจความ
สาคัญ” ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง “คาเตือนจาก
ฟ้าดิน” โดยจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน บอกข้อคิด
ที่ได้จากเรื่อง การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และให้นาเสนอผลงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๖. ให้นักเรียนจดบันทึกเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
จากใบความรู้เป็นการบ้าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การอ่านจับใจความสาคัญ”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานขั้นนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่าน
นิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร”
๓. ใบงานที่ ๐๑ การอ่านจับใจความสาคัญจาก
บทร้อยกรองเรื่อง “คาเตือนจากฟ้าดิน”
๔. ใบงานที่ ๐๒ การตอบคาถามจากการอ่านบทความ
เรื่อง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า”
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบก่อนเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๗๘
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว
และเลือกผลงานการจดบันทึกที่ดีให้นักเรียนทุกคนดู
เป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งกล่าวชมเชย หรือมอบรางวัลตาม
ความเหมาะสม
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนอ่านใบงานที่ ๐๒ การอ่านบทความเรื่อง
“สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” โดยจับใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง การนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน และส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
๔. ให้นักเรียนตั้งคาถามเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
จากใบความรู้ พร้อมทั้งคาตอบคนละ ๓ ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๗๙
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๒๘๐

 ท๘/ผ.๑
แบบทดสอบก่อนเรียน

ท๘ /ผ.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
อ่านจับใจความ ย่อตามความคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
...............................................................................................................
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. จากหลักการจับใจความสาคัญที่กาหนดให้ ข้อใดเรียงลาดับได้ถูกต้อง
๑. ร่างข้อความ
๒. เรียบเรียง
๓. คิด
๔. อ่าน
ข. ๑ ๓ ๔ ๒
ก. ๒ ๑ ๔ ๓
ค. ๔ ๓ ๑ ๒
ง. ๓ ๔ ๑ ๒
๒.

“พ่อกับแม่บอกว่าฉันโตขึ้นเยอะ และชมว่าฉันดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ทางานประณีตขึ้น
พูดจาไพเราะไม่กระด้างก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อน นี่ต้องเป็นเพราะป้าและคุณครูอบรมสั่งสอน
นอกจากนี้ฉันยังมีเพื่อนดี ๆ อย่างพวกเธอ”
ข้อใดสรุปใจความสาคัญได้ดีที่สุด
ก. วัยและประสบการณ์ทาให้คนเปลี่ยนแปลง
ข. สิ่งแวดล้อมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ค. พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ง. การอบรมสั่งสอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคน

๓. คาศัพท์ในข้อใด ควรมาก่อนคาศัพท์อื่น
ก. กาไร
ข. กันดาล

ค. กีฬา

๔. ข้อใดเรียงลาดับคาศัพท์ได้ถูกต้องตามพจนานุกรม
ก. ฟาร์ม
ฟิวส์
ข. ภิกษุ
ภาษิต
ค. เมขลา
มุทิตา
ง. ยักษิณี
ยถากรรม

เฟี้ยว
ภักษา
แมงกานิส
ยิมนาสติก

ง. กิ้งก่า

๕. บนฉลากยา ถ้าขาดข้อใด อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมากที่สุด
ก. ผู้ผลิต
ข. คาเตือน
ค. ส่วนประกอบ
ง. วันหมดอายุ
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๒๘๑

 ท๘/ผ.๑
ท๘ /ผ.๑

๖. สิ่งสาคัญที่ฉลากยาทุกชนิดต้องมี คือข้อใด
ก. ส่วนประกอบสาคัญ
ค. สรรพคุณ

ข. ปริมาณสุทธิ
ง. ผู้ผลิต

๗. ในการเขียนย่อความนักเรียนควรพิจารณาเรื่องใดก่อน
ก. จานวนย่อหน้า
ข. มีใจความสาคัญอย่างไร
ค. เป็นเรื่องประเภทใด
ง. การแบ่งจานวนเป็นตอนๆ
๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของย่อความ
ก. ช่วยให้อ่านหนังสือได้ถูกต้อง
ข. ช่วยให้จดบันทึกเรื่องราวได้รวดเร็ว
ค. ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้าตลอดเรื่อง
ง. ช่วยให้จาใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ง่าย
๙. ข้อใดมีคาสรรพนาม
ก. พระกาลังฉันภัตตาหาร
ค. นิ่มไม่ได้เป็นข้าทาสของใคร

ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ
ง. บ้านตากอากาศของนิดอยู่บนเขา

๑๐. คาว่า ฉัน ทาหน้าที่ตามข้อใด
ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑
ค. สรรพนามบุรุษที่ ๓

ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒
ง. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒

...................................................................................................................................................
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๒๘๒

 ท๘/ผ.๑
ท๘ /ผ.๑

เฉลยคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ข้อที่

เฉลย

๑.

ค.

๒.

ง.

๓.

ข.

๔.

ก.

๕.

ง.

๖.

ค.

๗.

ค.

๘.

ก.

๙.

ข.

๑๐.

ก.
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๒๘๓

 ท๘/ผ.๑
ใบความรู้
การอ่านจับใจความสาคัญ

ท ๘ / ผ.๑

ใจความสาคัญ คือ ข้อความสาคัญของเรื่อง จะตัดออกไปไม่ได้ ถ้าตัดออกจะทาให้
เนื้อความเปลี่ยนแปลงไปหรือได้ความไม่ครบถ้วน การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ ผูอ้ ่านต้องมี
สมาธิในการอ่าน และจะต้องเข้าใจเรื่องที่อา่ น แล้วตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านว่า ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร แล้วตอบคาถามเหล่านั้นแต่เพียงสั้น ๆ แต่ให้ได้ใจความชัดเจน
จากนั้นนามาเรียบเรียงให้เป็นประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านเพือ่ ค้นหาสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน
ในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความสาคัญที่สุดเพียงใจความเดียว นอกนั้นจะเป็นพลความหรือ
ส่วนประกอบซึ่งใจความสาคัญจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่าน อาจอยู่ส่วนต้น
ส่วนกลาง หรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ มีดังต่อไปนี้
๑. อ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า
๒. คิด โดยตั้งคาถามว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างใด
๓. เขียน ร่างข้อความหรือคาตอบที่ได้ไว้เป็นตอน ๆ
๔. เรียบเรียง นาข้อความที่สรุปไว้มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความ โดยใช้คาสันธานเชื่อม
และเป็นสานวนภาษาของตนเอง
ตัวอย่างข้อความ
ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจ
ความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ
มีความรัก ความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ
ใจความสาคัญ คือ ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน
(ข้อความอื่น ๆ เป็นพลความ หรือส่วนที่มาขยายใจความสาคัญ)
www.trueplookpanya.com
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๒๘๔

 ท๘/ผ.๑
ใบงานขัน้ นา
การอ่านจับใจความสาคัญ
คาชี้แจง

อ่านนิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร” แล้วตอบคาถามในแผนภาพความคิด

ผึ้งขอพร
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มักจะนาน้าผึ้งสดๆ
เต็มรวงมาถวายอยู่เสมอว่า “เจ้าอยากได้พรใด จงขอมา ข้าจะให้พรแก่เจ้า”
“ข้าอยากได้เหล็กในพระเจ้าข้า เมื่อต่อยเหล็กในมีพิษใส่ใคร ผู้นั้นต้องตาย
ทันที”
คาขอของผึ้งทาให้พระอิศวรทรงกริ้วที่ผึ้งคิดทาร้ายผู้อื่น แต่พระองค์ก็ทรง
จาต้องให้พรตามที่ลั่นวาจาไว้ “ได้ ข้าจะให้พรแก่เจ้า แต่คนหรือสัตว์ที่โดนเจ้าต่อย
จะไม่ตายในทันที ส่วนเจ้านั้นเมื่อปล่อยเหล็กในเมื่อใดก็ต้องตายเมื่อนั้น”
หนังสือรวมนิทาน
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๒๘๕

 ท๘/ผ.๑
แนวคาตอบ




แผนภาพความคิด
การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
นิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร”




ใจความสาคัญของนิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร”
คือ พระอิศวรเห็นความดีที่ผึ้งนาน้าผึ้งสด
มาถวายเสมอจึงให้ผึ้งขอพร แต่พรที่ผึ้งขอกลับ

เป็นอันตรายต่อผู้อื่น พระอิศวรโกรธมาก
 แต่ก็ต้องให้ตามที่ขอซึ่งมีเงื่อนไขว่า ถ้าผึ้งนา
้ ื่น ผู้นั้นจะไม่ตาย แต่ผึ้ง
 เหล็กในไปทาร้ายผูอ
ต้องตายเอง



ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง “ผึ้งขอพร”
คือ ผู้ที่ขอให้เทพยดาทาร้ายผู้อื่น

มักต้องได้รับกรรมนั้นด้วย หรือ
ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว





นิทาน
เรื่อง “ผึ้งขอพร”



การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดย เราไม่ควรคิดทาร้ายผู้อื่น เพราะการคิดทาร้ายกัน มีแต่จะเกิดทุกข์ทั้งเขา
และเรา ดังนัน้ เราควรจะผูกมิตรไมตรีกันไว้ เพื่อความสงบสุขของสังคม
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๒๘๖

 ท๘/ผ.๑-๐๑

.

ใบงานที่ ๐๑
การอ่านจับใจความสาคัญ

ท๘/ผ.๑ –๐๑ ๐๑

8e คค888888888ค
าชี้แจง อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “คาเตือนจากฟ้าดิน” แล้วตอบคาถาม
ในแผนภาพความคิด
ค88
บทร้อยกรอง
คาเตือนจากฟ้าดิน
มนุษย์นี้หนอ
เครื่องมือต่างต่าง
ทดลองนานา
ธรรมชาติไหวหวั่น
บ้างชอบสะสม
ไปเที่ยวไหนมา
เป็นที่ระลึก
เห็นสวยเป็นต้อง
ติดมือคนละหน่อย
ยามมองใกล้ชิด
ภูเขากร่อนแหว่ง
ต้นไม้ไหม้ดา
โปรดเถิดมนุษย์เอ๋ย
อย่าหลงเพลินทา
ทาลายธรรมชาติ
ทุกสิ่งแหลกลาญ
หนังสือเรียนภาษาพาที

ชอบก่อชอบสร้าง
ประดิษฐ์แข่งขัน
แก้ปัญหาสารพัน
เพราะพิษทดลอง
ระดมเก็บหา
เก็บเป็นเจ้าของ
บ้างคึกคะนอง
หัก ดึง ลูบ คลา
แม้เพียงน้อยนิด
เห็นรอยชอกช้า
เพราะแรงระเบิดนา
เพราะพิษไฟผลาญ
ขอเอ่ยสักคา
จาไว้นานนาน
อุกอาจเหี้ยมหาญ
แล้วจะโทษใคร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

297
6102139L01C.indd 297

6/27/18 10:55 AM

๒๘๗

 ท๘/ผ.๑-๐๑
.




แนวคาตอบ

แผนภาพความคิด
การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ท๘/ผ.๑ – ๐๒ ๐๒๐๑
บทร้อยกรองเรื่อง “คาเตือนจากฟ้าดิน”




ใจความสาคัญของบทร้อยกรองนี้
คือ ธรรมชาติทุกวันนี้ถูกทาลายด้วยฝีมือ

ของมนุษย์ที่แข่งขันกันประดิษฐ์ทดลอง ทาให้

เกิดมลพิษมากมาย นอกจากนี้เวลาไปเที่ยว
 เห็น หรือชอบสิ่งใดก็มักจะนามาเก็บสะสม
เป็นของส่วนตัว แม้คนละนิดคนละหน่อย
ทาเช่นนีใ้ นที่สดุ สิ่งดีในธรรมชาติก็จะหมดไป
รวมถึงการระเบิดภูเขาเพื่อนาหินมาใช้ก็เป็น
การทาลายธรรมชาติเช่นกัน ถ้าไม่คิดหยุด
ตั้งแต่วันนี้ คงไม่มีธรรมชาติไว้ให้ชื่นชม
แน่นอน


ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรอง
เรื่อง “คาเตือนจากฟ้าดิน”
คือ ให้ทุกคนหยุดทาลายธรรมชาติ
ตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะไม่มีธรรมชาติ
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมในวันหน้า

บทร้อยกรอง
คาเตือนจากฟ้าดิน

การนาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
คือ เราจะไม่ทาลายธรรมชาติที่มีอยู่ให้หมดไปด้วยประการทั้งปวง
และจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่ รวมถึงจะช่วยพัฒนาสร้างสรรค์ให้มีเพิ่มขึ้น
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๒๘๘

 ท๘/ผ.๑-๐๒
ใบงานที่ ๐๒
การอ่านจับใจความสาคัญ

.

คาชี้แจง

อ่านบทความเรื่อง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” แล้วตอบคาถาม
ในแผนภาพความคิด

สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า
การที่เราดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้าให้กับร่างกาย เพราะสารอาหารจะช่วยบารุ งให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นและมีพลังใน
การดาเนินชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม แต่ถ้าร่างกายขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งก็จะทาให้เกิดอาการ
เหนื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง แม้จะพักผ่อนมากแค่ไหนก็ไม่หาย เป็นอาการที่บั่นทอนทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพใจในระยะยาว สาหรับสารอาหารที่มีผลให้คลายความเหนื่อยล้าของร่างกาย และ
ควรทาความรู้จักไว้เพื่อดูแลตัวเอง ได้แก่ โปรตีน ธาตุเหล็ ก แมกนีเซียม สังกะสี วิตามินบี
วิตามินซี และแร่ธาตุอื่นๆ
นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๖
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๒๘๙

 ท๘/ผ.๑-๐๒
แนวคาตอบ
คาชี้แจง

อ่านบทความเรื่อง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” แล้วตอบคาถาม
ในแผนภาพความคิด
เรื่อง เรื่อง
“สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า”

ใจความสาคัญ คือ การที่เราดูแลสุขภาพด้วยการกิน
อาหารที่มีประโยชน์ประเภทโปรตีน ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี
วิตามินบี วิตามินซี และแร่ธาตุอื่น ๆ จะช่วยผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้า
ให้กับร่างกาย เพราะสารอาหารจะช่วยบารุงให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
การกินอาหารที่มีประโยชน์
ประเภทโปรตีน ธาตุเหล็ก
แมกนีเซียม สังกะสี วิตามินบี
วิตามินซี และแร่ธาตุอื่น ๆ จะ
ช่วยคลายความเหนื่อยล้า

นาไปประยุกต์ใช้โดย
เราควรกินอาหารที่มปี ระโยชน์
ประเภทโปรตีน ธาตุเหล็ก
แมกนีเซียม สังกะสี วิตามินบี
วิตามินซี และแร่ธาตุอื่น ๆ เพื่อ
ช่วยคลายความเหนื่อยล้า
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๒๙๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ใช้ตามพจนานุกรม
เวลา ๒ ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
- การใช้พจนานุกรม การจัดลาดับ การเรียงลาดับคาจากชื่อขนมไทย
- บอกความหมาย แต่งประโยค



๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การใช้พจนานุกรม การจัดลาดับ การเรียงลาดับคา การแต่งประโยค
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียงคาที่กาหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม
- ศึกษาใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงาน
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปความรูท้ ี่ได้ศึกษา
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมในชีวติ ประจาวัน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
ประเมินผลงาน
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

- ศึกษาใบความรู้เรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
- การจัดลาดับคาจากชื่อขนมไทย
- การจดบันทึกเรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
- การเรียงลาดับคา บอกความหมาย และแต่งประโยค
- ครูตรวจผลงานนักเรียน และช่วยแนะนา

การวัดและประเมินผล

- นักเรียนแข่งขันเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคาศัพท์

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๙๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การใช้พจนานุกรม”
๒. การจัดลาดับคาจากชือ่ ขนมไทย
๓. การเรียงลาดับคา บอกความหมาย แต่งประโยค
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
การใช้พจนานุกรมจากคาที่กาหนด
ทักษะ
เรียงคาที่กาหนดให้ได้ถกู ต้องตามหลักการใช้
พจนานุกรม
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน




แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
- ครูนาคาศัพท์ (อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) ให้ตัวแทน
นักเรียน ออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อแข่งขันเปิดพจนานุกรม
หาความหมายของคา
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การใช้พจนานุกรม” ครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๓ เรื่อง “การจัดลาดับคาจาก
ชื่อขนมไทย” โดยจัดลาดับคาจากชื่อขนมไทยตามหลัก
พจนานุกรม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ของแต่ละชั้น และ
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. ให้นักเรียนจดบันทึกเรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
จากใบความรู้เป็นการบ้าน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
๒. พจนานุกรม
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การแข่งขันเปิดคาศัพท์จากพจนานุกรม
๒. ใบงานที่ ๐๓ การจัดลาดับคาจากชื่อขนมไทย
๓. ใบงานที่ ๐๔ การเรียงลาดับคา บอกความหมาย
และแต่งประโยค
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๙๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
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ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องที่เรียน
ในชั่วโมงที่แล้ว และเลือกผลงานการจดบันทึกทีด่ ี
ให้เพื่อนๆ ดูเป็นตัวอย่าง
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๔ เรื่อง “การเรียงลาดับคา
บอกความหมาย และแต่งประโยค” โดยเรียงลาดับคา
แต่ละข้อตามพจนานุกรม แล้วเขียนความหมายของคา
พร้อมทั้งนาคามาแต่งประโยค ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
๔. ให้นักเรียนทุกคนเปิดพจนานุกรม และเลือกคาที่ชอบ
คนละ ๕ คา เขียนความหมาย และแต่งประโยค
โดยให้ทานอกเวลา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
รายวิชาภาษาไทย
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๙๓
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๒๙๔


 ท๘/ผ.๒
ใบความรู้
การใช้พจนานุกรม

ท๘ /ผ.๑

พจนานุกรม เป็นหนังสือสาหรับค้นคว้าหาความหมายของคา ช่วยให้อ่าน
เขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ทั้งคาที่เป็นไทยแท้ คาที่ยืมมาจากต่างประเทศ
คาที่เกิดขึ้นใหม่ ความรู้ทางวิชาการ
วิธีเรียงลาดับคาในพจนานุกรม
๑. เรียงลาดับตามรูปพยัญชนะดังนี้
ก ข ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ
น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
๒. คาในพจนานุกรมไม่เรียงตามเสียง แต่เรียงตามรูปพยัญชนะ เช่น หญิง หนัง
หมวด ก็ต้องไปค้นในหมวดตัวอักษร ห หรือคาว่า ทราบ ก็ไปค้นหาในหมวด ท
๓. คาในหมวดเดียวกัน จะเรียงลาดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไป เช่น
กง (ง เป็นตัวสะกด) มาก่อน กฎ เพราะ ง มาก่อน ฎ
กฎ มาก่อน กรด (ร เป็นตัวควบกล้า) เพราะ ฎ มาก่อน ร
๔. ค าที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยพยั ญ ชนะและตามด้ ว ยสระ จะมาหลั ง ค าที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย
พยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะ เช่น กร่อย มาก่อน กระ, คม มาก่อน คะ
๕. การเรียงคาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะเรียงรูปสระดังนี้
-ะ -ั -ัะ -า -ำ -ิ -ี -ึ -ื -ุ -ู เ- เ-ะ เ-า เ-าะ เ-ิ เ-ี
เ-ีะ เ-ื เ-ืะ แ- แ-ะ โ- โ-ะ ใ- ไ๖. คาที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคาที่มีวรรณยุกต์ คาที่มีวรรณยุกต์จะเรียงจาก
เอก โท ตรี จัตวา
หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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๒๙๕


 ท๘/ผ.๒
ท๘ /ผ.๑

ใบความรู้

รู้ความหมายของคา

อ่านคาได้ถูกต้อง

ประโยชน์ของพจนานุกรม

รู้ชนิดของคา

รู้ลักษณะการใช้คา

เขียนคาได้ถูกต้อง

รู้ที่มาของคา




หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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๒๙๖


 ท๘/ผ.๒-๐๓



เฉลยคาตอบ




ใบงานที่ ๐๓
การใช้พจนานุกรม
คาชี้แจง

จัดลาดับคาที่เป็นชื่อขนมไทย ให้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม

๑. บัว ลอย ไข่ หวาน
ไข่ บัว ลอย หวาน

๕. ลูก ตาล ลอย แก้ว
แก้ว ตาล ลอย ลูก

๔. ปลา กริม ไข่ เต่า
กริม ไข่ เต่า ปลา

ขนมไทย

๒. ข้าว เหนียว ถั่ว ดา
ข้าว ดา ถั่ว เหนียว

๓. ฝอย ทอง เม็ด ขนุน
ขนุน ทอง ฝอย เม็ด
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๒๙๗


  ท๘/ผ.๒-๐๔



เฉลยคาตอบ




ใบงานที่ ๐๔
การใช้พจนานุกรม
คาชี้แจง เรียงลาดับคาแต่ละข้อตามพจนานุกรม แล้วเขียนความหมายของคา
พร้อมทั้งนาคามาแต่งประโยค
๑. ประโยชน์
โจทย์เลข
เสกเป่า
เรียงลาดับคาที่ ๑ โจทย์เลข หมายถึง คาถามในวิชาคณิตศาสตร์
ประโยค : โจทย์เลขข้อนี้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ยากมาก
เรียงลาดับคาที่ ๒ ประโยชน์ หมายถึง ผลที่ได้ตามต้องการ
ประโยค : เด็กควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เรียงลาดับคาที่ ๓ เสกเป่า หมายถึง ร่ายมนตร์ หรือคาถาแล้วเป่าลงไป
ประโยค : ฤาษีสามารถเสกเป่าคาถาให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนรูปร่างได้

๒. สามัคคี

ตีฝีปาก

ฝากประจา

เรียงลาดับคาที่ ๑ ตีฝีปาก หมายถึง อวดแสดงอารมณ์
ประโยค : เธออย่ามาตีฝีปากกับฉันนะ
เรียงลาดับคาที่ ๒ ฝากประจา หมายถึง ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยตามเวลา
ที่กาหนด
ประโยค : ฉันมีบัญชีเงินฝากประจากับธนาคารกรุงไทย
เรียงลาดับคาที่ ๓ สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความปรองดองกัน
ประโยค : ความสามัคคีนาไปสู่ความสาเร็จ
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๒๙๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



๑. สาระสาคัญของแผน
- การอ่านฉลากต่าง ๆ การเปลี่ยนคาและตอบคาถามจากฉลากยาทีก่ าหนด
- การวาดภาพและเขียนฉลากยาตามใบความรู้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่านฉลากยาต่าง ๆ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านฉลากยาต่าง ๆ ได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยา
- ศึกษาใบความรู้ ทากิจกรรมตามใบงาน
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปเรื่องที่ศึกษา
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- เกณฑ์การประเมินผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ประเมินผลงาน และพฤติกรรมการเรียนรู้

สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้ และทบทวนเรื่องที่เรียน

- อ่านใบความรู้เรือ่ ง “การอ่านฉลากต่าง ๆ”
- อ่านใบงานที่ ๐๕ การเปลี่ยนคา และตอบคาถามจากฉลากยาที่กาหนด
- อ่านใบงานที่ ๐๖ วาดภาพยาและภาชนะบรรจุตามจินตนาการ พร้อมทัง้ เขียนฉลากยาตามใบความรู้
- ครูตรวจผลงานนักเรียน

ให้นักเรียนมาเล่าประสบการณ์เรื่องการอ่านฉลากยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
รายวิชาภาษาไทย

๒๙๙
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การอ่านฉลากต่าง ๆ”
ขั้นนา
๒. การเปลี่ยนคาและตอบคาถามจากฉลากยาที่กาหนด ๑. ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาเล่าประสบการณ์เมื่อ
๓. การวาดภาพและเขียนฉลากยาตามใบความรู้
เจ็บป่วย ก่อนรับประทานยาต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ความรู้
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “การอ่าน
รู้และเข้าใจในการอ่านฉลากต่าง ๆ
ฉลากต่าง ๆ” และส่งตัวแทนมาสรุปเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
๔. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๕ เรื่อง “การอ่าน
๑. อ่านฉลากต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ฉลากยา” โดยตอบคาถามจากสลากยาทีก่ าหนด
๒. เขียนฉลากต่าง ๆ และฉลากยา
คุณธรรม
แล้วส่งผลงานให้ครูตรวจ เพื่อปรับปรุงในส่วน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ที่ไม่ถูกต้อง และส่งเสริมในส่วนที่ดี
๒. มีความรับผิดชอบ
ขั้นสรุป
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนอีกครั้ง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การอ่านฉลากต่างๆ”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมการเล่าประสบการณ์ในการรับประทานยา
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การเปลี่ยนคา และตอบ
คาถามจากฉลากยาที่กาหนด
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ วาดภาพยาและภาชนะบรรจุ
ตามจินตนาการ และเขียนฉลากยาตามใบความรู้เรื่อง
“การอ่านฉลากยา”
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐๐
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เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นนา
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
และนาผลงานของผู้ที่ปฏิบัติตามกิจกรรมได้ดี และ
ถูกต้องมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนอ่านใบงานที่ ๐๖ โดยให้วาดภาพยา
ภาชนะบรรจุตามจินตนาการ และเขียนฉลากยา
ตามใบความรู้ ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นกั เรียน
ไม่เข้าใจ
ขั้นสรุป
๓. ให้นักเรียนสรุปเรื่องทีเ่ รียนจากใบความรู้ลงใน
สมุดบันทึกแล้วนามาส่งครู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
รายวิชาภาษาไทย

๓๐๑
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๓๐๒





ท๘ /ผ.๓

ใบความรู้
การอ่านฉลากต่างๆ



ฉลาก หมายถึง ป้ายบอกชื่อสินค้าต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องอุปโภคต่าง ๆ เป็นต้น
ข้อมูลที่มีในฉลาก ได้แก่
๑. สรรพคุณของสินค้านัน้ ๆ
๒. วิธีใช้
๓. ส่วนประกอบสาคัญ
๔. ผู้ผลิต
๕. วัน เดือน ปี ที่ผลิต
๖. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
๗. คาเตือน
๘. ปริมาณสุทธิ
๙. ราคาสินค้า



ตัวอย่าง

ยาดมสมุนไพร ตราหมูบิน 
สรรพคุณ ใช้ดมเพื่อความสดชื่น รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นหอม
จากน้ามันหอมระเหย และสมุนไพร แก้เป็นลม วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด
วิธีใช้ ใช้สูดดม เมื่อมีอาการดังกล่าว
ส่วนประกอบสาคัญ เมนทอล พิมเสน การบูร ตะไคร้ มะกรูด ใบมะขาม
ผลิตโดย บริษัทพฤกษามณี จากัด ๑๑ ถนนเทศบาล อ.เมือง จ.อ่างทอง
วัน ..... เดือน ....... ปี ที่ผลิต ( ๑๙ / ๙ / ๑๓ )
วันหมดอายุ ( ๑๙ / ๙ / ๑๔ )
ควรวางไว้ให้พ้นมือเด็ก เพราะเด็กอาจหยิบใส่ปากหรือเข้าตา ทาให้เกิด
อาการระคายเคืองได้
ปริมาณสุทธิ (บรรจุ) ๑๐ กรัม ราคา ๓๕ บาท
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๓๐๓



 ท๘/ผ.๓-๐๕
เฉลยคาตอบ
ใบงานที่ ๐๕
การอ่านฉลากยา
คาชี้แจง เปลี่ยนคาและตอบคาถามจากฉลากยาที่กาหนดให้ถูกต้องตามที่ศึกษา
จากใบความรู้
เอกสารกากับยา ยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร
ตราดอกบานชื่น
ข้อบ่งใช้ : ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยขับลม บรรเทาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น เคลือบแผลเยื่อบุกระเพาะอาหารและลาไส้ ไม่ทาให้
ระคายเคือง
การรับประทาน : รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนโต๊ะ วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหาร
๑ ชั่วโมง และก่อนนอนหรือตามแพทย์สั่ง
เขย่าขวดก่อนรินยา และห้ามเก็บในช่องแข็ง
๑๖.๗.๑๓
๑๖.๗.๑๖

๑. เอกสารกากับยา ควรเปลี่ยนเป็น ฉลากยา
๒. ข้อบ่งชี้ ควรเปลี่ยนเป็น สรรพคุณ
๓. การรับประทาน ควรเปลี่ยนเป็น วิธีรับประทาน
๔. เขย่าก่อนริน และห้ามเก็บในช่องแข็ง คือ คาเตือน
๕. ๑๖.๗.๑๓ คือ วัน เดือน ปี ที่ผลิต
๖. ๑๖.๗.๑๖ คือ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
......................................................................................................................................
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๓๐๔

 ท๘/ผ.๓–๐๖
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๖
การอ่านฉลากยา
คาชี้แจง วาดภาพยาและภาชนะบรรจุตามจินตนาการ และเขียนฉลากยา
ตามใบความรู้เรื่อง “การอ่านฉลากยา”




ภาพตามจินตนาการ

๑. สรรพคุณของยา......................................................................................
................................................................................................................
๒. วิธีใช้..........................................................................................................
.................................................................................................................
๓. ส่วนประกอบสาคัญ...................................................................................
..................................................................................................................
แนวคาตอบ ตามใบความรู้ที่กาหนด
๔. ผู้ผลิต.........................................................................................................
...................................................................................................................
๕. วัน เดือน ปี ที่ผลิต.....................................................................................
๖. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ..............................................................................
๗. คาเตือน......................................................................................................
๘. ปริมาณสุทธิ...............................................................................................
๙. ราคาสินค้า................................................................................................
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๓๐๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
อ่านและเขียนย่อความ นิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด” บทร้อยกรองเรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่านและการย่อความ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
ย่อนิทาน และบทร้อยกรอง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- แต่งประโยคตามจินตนาการและศึกษาใบความรู้
- ศึกษาใบงาน
- สรุปความรู้ที่ได้ศึกษาและทบทวนเรื่องที่เรียนทั้งหน่วยการเรียนรู้
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

- สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้ และทบทวนเรื่องที่เรียน

- อ่านใบความรู้เรือ่ ง “การเขียนย่อความ”
- ให้ศึกษาใบงานที่ ๐๗ การย่อนิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด”
- ให้ศึกษาใบงานที่ ๐๘ การย่อบทร้อยกรองเรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- ตัวแทนนักเรียนมาเล่านิทาน และสรุปเรื่องที่ฟัง พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การเขียนย่อความ”
๒. การย่อนิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด”
๓. การย่อบทร้อยกรองเรื่อง “ความกตัญญู”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
- บอกหลักการเขียนย่อความและรูปแบบการเขียน
ย่อความได้
ทักษะ
๑. ย่อนิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด” ตามรูปแบบได้
๒. ย่อบทร้อยกรองเรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
ตามรูปแบบได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูจับฉลากชื่อนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนออกมาเล่านิทาน
ที่ตนเองชอบให้นักเรียนในชั้นฟัง
๒. ให้นักเรียนคนที่เล่านิทานจับฉลากชื่อเพื่อนนักเรียนเพื่อ
มาสรุปเรื่องจากนิทานที่เพื่อนเล่า แล้วให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่าสรุปเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยครู
ช่วยแนะนาเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การเขียนย่อความ”
๔. ให้นักเรียนส่งตัวแทนสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษา
ใบความรู้ ครูเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
๕. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๗ โดย ให้นักเรียน
อ่านนิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด” แล้วเขียนย่อความ
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การเขียนย่อความ”
๒. ฉลากชื่อนักเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมการเล่านิทาน และการสรุปเนื้อเรื่อง
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ การย่อนิทานเรื่อง
“ตลกเอาตัวรอด”
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๘ การย่อบทร้อยกรอง
เรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูนาผลงานดีเด่นของนักเรียนมาให้นักเรียนทุกคนดู
และให้เจ้าของผลงานอธิบายขั้นตอน หรือวิธีทางานที่นาไปสู่
ความสาเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม และ
ได้พัฒนาตนเอง
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๘ โดยย่อความบทร้อยกรอง
เรื่อง “หันหน้าหันหลัง”
๓. ครูชว่ ยชี้แนะในรายทีย่ ังปฏิบัติไม่ถูกต้อง และส่งเสริม
ในรายที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง หรือให้ช่วยสอนเพื่อนๆ ที่ยัง
ปฏิบัติไม่ได้
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องการเขียนย่อความรวมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนทีน่ ักเรียนยังไม่เข้าใจ
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๐๘
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๓๐๙





ท๘/ผ.๔

ใบความรู้
การเขียนย่อความ


ย่อความ หมายถึง การจับใจความสาคัญของเรื่องที่ได้อ่าน ได้ฟังหรือได้ดูมาอย่างย่อๆ
แล้วนามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วน สั้น กระชับ ด้วยสานวนภาษาของตนเอง

หลักการเขียนย่อความ มีดังนี้
๑. อ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อจับใจความสาคัญ
๒. เปลี่ยนการใช้คาสรรพนามบุรุษที่ ๑ หรือบุรุษที่ ๒ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓
๓. การย่อคาพูด คาสนทนาของบุคคล ให้ย่อสรุปความโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
(“---”)
๔. ใช้สานวนภาษาของผูย้ ่อเองในการเขียนเรียบเรียงโดยไม่ให้ใจความสาคัญเปลี่ยนไป
๕. ถ้าเรื่องเดิมมีการใช้คาราชาศัพท์ เมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คาราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนเดิม
๖. ถ้าเรื่องเดิมมีหลายย่อหน้า ใจความที่ย่อแล้วให้เขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียว
๗. ถ้าเป็นบทร้อยกรองต้องถอดความเป็นร้อยแก้วก่อน แล้วจึงจับใจความสาคัญต่อไป
๘. การย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อความเดิม

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนย่อความ
๑. การย่อนิทาน นิยาย พงศาวดาร ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง เช่น
ย่อนิทานเรื่อง..............................ของ..............................จาก......................................
ความว่า........................................................................................................................
๒. ย่อบทความทางวิชาการ ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง ทีม่ าของเรื่อง เช่น
ย่อบทความเรื่อง...............ของ..............จาก...............ฉบับที่...................หน้า.............
ความว่า........................................................................................................................
๓. ย่อคาสอน ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง ที่มาของเรื่อง เช่น
ย่อคาสอนเรื่อง........................ของ.......................จาก........................หน้า..................
ความว่า........................................................................................................................
ฯลฯ
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๓๑๐




ตัวอย่าง

ท๘/ผ.๔

การเขียนย่อความประเภทคาสอน
เรื่อง คิดก่อนพูด

ลูกรัก.....
ปากคนนั้นนาสุขมาให้ก็ได้ นาทุกข์มาให้ก็ได้ มีคาเตือนมากมายเกีย่ วกับปาก
เช่น “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง” เมื่อลูกคบหากับใคร ทางานที่ไหนก็ตาม
สิ่งที่ต้องระวังให้มากคือ ปาก ท่านกล่าวว่า “จงเก็บปากไว้ที่ใจ อย่าเก็บใจไว้ที่ปาก”
คืออยากพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจ อย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิด พูดมากโอกาสพลาดก็มีมาก
พูดน้อยก็พลาดน้อย เมื่อจาเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติ พูดพอประมาณ พูดอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องและมีประโยชน์ ท่านบอกไว้ว่า “คาพูดที่ดังเกินไป คาพูดที่แรง
เกินไป คาพูดที่เกินความจริง ล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้น”
คนสมัยนี้พูดเก่งและพูดได้มาก แต่มีสักกี่คนที่พูดแบบสร้างสรรค์ ทาให้เกิด
ความสามัคคี ทาให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ แต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้ เขาจะ
พูดดี ไม่ดีอย่างไร พูดก้าวร้าวเสียดสีใครเป็นสิทธิส่วนตัวของเขา เขาพูดเขาก็ต้อง
รับผิดชอบเอง สาคัญลูกอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกัน คิดให้ดีก่อนพูดเสมอ ยิ่งพูดถึง
บุคคลอืน่ ด้วยแล้วยิ่งต้องระวัง เพราะเราไม่รจู้ ักเขาดีพอ ไม่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขา
ดีเท่ากับตัวเขาหรอก เราจะไปคาดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปพูดทาให้
เขาเสียหาย ดูจะไม่ยุติธรรมนัก ดีที่สุดคือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอ แม้จะ
้
ดระวัง เพราะ
รูจริ
้ งก็ไม่ควรพูด ถ้าจาเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติ พูดดวยความระมั
การพูดถึงคนอื่นนั้นเสีย่ งต่อการเป็นศัตรูกัน และจะเป็นบาปกรรมด้วย ระวังไว้เป็นดีที่สุด
คาพ่อคาแม่ : พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต

ย่อคาสอนเรื่อง คิดก่อนพูด ของพระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต จากหนังสือ
คาพ่อคาแม่ หน้า ๙๔ – ๙๕ ความว่า
ลูกรักปากคนนั้นนาทุกข์ นาสุขมาให้ได้ มีคาเตือนที่เกี่ยวกับปาก เรื่องการพูดมาก
พูดน้อยก็ทาให้เสียโอกาส ควรพูดเมื่อจาเป็น และพูดอย่างมีสติ สร้างสรรค์ ถูกต้องและ
มีประโยชน์ คาพูดที่ดังเกินไปเกินจริงล้วนทาร้ายคนพูดได้ทั้งสิ้น คนสมัยนี้พูดเก่งและ
พูดได้มาก แต่ควรพูดด้วยความระมัดระวัง เพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อการเป็น
ศัตรูกัน และจะเป็นบาปกรรมด้วย ระวังไว้เป็นดีที่สุด
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 ท๘/ผ.๔-๐๗
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๗
การเขียนย่อความ
คาชี้แจง

อ่านนิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด” แล้วเขียนย่อความ
ตลกเอาตัวรอด

พระราชาแห่งแคว้นกาสี ทรงมีตลกหลวงประจาราชสานักที่โปรดปรานมาก
คนหนึ่ง พระองค์ประทานอนุญาตให้ตัวตลกมีเสรีในการพูดจาได้อย่างกว้างขวางโดย
ไม่ทรงถือโทษ ตลกหลวงเป็นคนเฉลียวฉลาด มีคารมคมคายและกล้าพูดกล้าทา โดยทาให้
พระราชาทรงพระสรวลเสียงดัง และทาให้ขา้ ราชสานักกลายเป็นตัวตลกไปตาม ๆ กัน
พวกข้าราชสานักจึงเกลียดชังและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา
วันหนึ่งตลกหลวงพูดจาตลกเกินเรื่อง จนทาให้พระราชาไม่พอพระราชหฤทัย
จึงทรงมีพระราชโองการว่า “เจ้าต้องตาย” ตลกหลวงสานึกผิดก้มลงกราบขอ
พระราชทานอภัยโทษ แต่บรรดาข้าราชสานักต่างช่วยกันเพ็ดทูลให้พระราชาทรงทาตาม
พระราชโองการทุกประการ ในที่สุดพระราชาทรงหันมาตรัสกับตลกหลวงซึ่งกาลังตัวสั่น
งันงกว่า “ตายน่ะ เจ้าต้องตายแน่ แต่ข้าจะให้เจ้าเลือกตายแบบต่าง ๆ ตามที่เจ้าพอใจ
จะตายมากที่สุด” ตลกหลวงผู้เฉียบแหลมรูส้ ึกแจ่มใสขึ้นก็กราบทูลว่า “ถ้าทรงมีพระราช
ประสงค์เช่นนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าขอแก่ชราตายเถิดพระเจ้าค่ะ” พระราชาทรงพอ
พระราชหฤทัยในความเฉียบแหลมของตลกหลวงอย่างยิ่ง จึงพระราชทานอภัยโทษให้
ชายนิรนาม จากหนังสือรวมนิทาน

ย่อนิทานเรื่อง ตลกเอาตัวรอด ของ ชายนิรนาม จาก หนังสือรวมนิทาน
ความว่า พระราชาแห่งแคว้นกาสี ทรงโปรดปรานตลกคนหนึ่ง และได้ประทานอนุญาตให้
พูดจาได้อย่างอิสระ ตลกผู้นนั้ ปฏิบัติจนเกินงามทาให้พระราชาไม่พอพระหฤทัย จึงตรัสสั่งให้
ประหารชีวิต และทรงมีพระราชโองการให้เลือกวิธีตาย ตลกผู้นั้นได้โอกาสจึงขอเลือกวิธี
แก่ชราตาย พระราชาทรงพอพระราชหฤทัยในความฉลาด จึงพระราชทานอภัยโทษให้
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๓๑๒



 ท๘/ผ.๔-๐๘
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๘
การเขียนย่อความ
คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “หันหน้าหันหลัง” แล้วย่อความให้ถูกต้อง
หันหน้าหันหลัง
หันหน้าหันหลัง
ร่วมใจทางาน
ผูกมิตรไมตรี
ชูชาติรุ่งเรือง
หันหลังให้กัน
ถึงเนื้อถึงเลือด
รักกันไว้เถิด
สุขสันต์มั่นคง

ยึดมั่นหลักการ
เพื่อชาติบ้านเมือง
ไม่มีขุ่นเคือง
เอกราชดารง
ดึงดันดาลเดือด
แหลกเป็นผุยผง
เทิดชาติยืนยง
พุทธธรรมคุ้มครอง
หนังสือศึกษาภาษิต ของ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

ย่อบทร้อยกรองเรื่อง หันหน้าหันหลัง ของ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ จากหนังสือ
ศึกษาภาษิต ความว่า การทางานให้ชาติบ้านเมือง ถ้าหันหน้าปรึกษาพูดคุยกันดีๆ
ก็จะมีแต่ความรุ่งเรือง แต่ถ้ามัวแต่ทะเลาะกัน หันหลังให้กัน บ้านเมืองก็คงมีแต่
ความพินาศ ดังนั้นเราควรสามัคคีปรองดองกันไว้ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ปราดเปรื่องสรรพนาม
เวลา ๒ ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การใช้คาสรรพนาม การเลือกประโยคสรรพนามจากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”
การนาคาสรรพนามที่ชอบมาแต่งนิทานตามจินตนาการ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาสรรพนาม
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เลือกคาสรรพนามจากนิทาน และนาคาสรรพนามที่ชอบมาแต่งนิทาน
ตามจินตนาการได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- เล่านิทานและร่วมกันสรุปเรื่องที่ฟัง
- ศึกษาใบความรู้ ทากิจกรรมตามใบงาน
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปความรู้ที่ได้ศึกษาและทบทวน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- ประเมินผลงาน / ทดสอบหลังเรียน

- สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “คาสรรพนาม” และทบทวนเรื่องที่เรียน

- ศึกษาใบงานที่ ๑๐ การนาคาสรรพนามที่ชอบมาแต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ จานวน ๕ คา

- ศึกษาใบงานที่ ๐๙ การเลือกประโยคสรรพนามจากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”

จากประโยคที่แต่ง

ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแต่งประโยคตามจินตนาการ ศึกษาใบความรู้เรื่องคาสรรพนาม และหาคาสรรพนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย

๓๑๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การใช้คาสรรพนาม”
๒. การเลือกประโยคที่มคี าสรรพนามจากนิทานเรื่อง
“ชาวประมงกับลูกปลา”
๓. การนาคาสรรพนามทีช่ อบมาแต่งนิทานตาม
จินตนาการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกลักษณะของ “คาสรรพนาม” ได้
๒. รู้ความหมาย และชนิดของคาสรรพนามได้
ทักษะ
๑. เลือกคาสรรพนามจากนิทานเรื่อง
“ชาวประมงกับลูกปลา” ได้
๒. นาคาสรรพนามทีช่ อบมาแต่งเป็นประโยคได้
๓. นาคาสรรพนามแต่งเป็นนิทานตามจินตนาการได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนแต่งประโยคตามจินตนาการของตนเอง
คนละ ๓ ประโยค ในเวลา ๕ นาที
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “คาสรรพนาม”
แล้วให้นาประโยคที่นักเรียนแต่ง โดยให้พจิ ารณาว่า
มีคาสรรพนามในประโยคทั้งหมดกี่คา ใครมีมากที่สุด
ครูและเพื่อนกล่าวชมเชย หรือมอบรางวัลให้
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๙ โดยให้เลือกคา
สรรพนามจากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”
แล้วนาส่งครู

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “คาสรรพนาม”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๙ การเลือกประโยคสรรพนามจากนิทาน
เรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”
๒. ใบงานที่ ๑๐ การนาคาสรรพนามทีช่ อบมาแต่ง
เป็นนิทานตามจินตนาการ
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
การประเมิน
๑.ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๑๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
ขั้นสรุป
๔. ครูนาเฉลยมาติดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน
ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วแลกใบงานเปลี่ยนกันตรวจ
และลงชื่อผู้ตรวจ โดยครูอธิบายเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์
ร่วมอภิปรายเรื่องที่เรียน
๕. นาชิ้นงานส่งครู เพื่อให้ครูตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
และให้ส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วให้แต่งประโยค
ที่มีคาสรรพนามแข่งกันในเวลา ๓ นาที ใครแต่งได้มาก
ที่สุด และถูกต้องเป็นผู้ชนะ
ขั้นสอน
๒. ให้ศึกษาใบงานที่ ๑๐ โดยการนาคาสรรพนามที่ชอบ
แต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ จานวน ๕ คา
๓. ครูตรวจผลงาน และเลือกผลงานที่ดีทสี่ ุด มาเป็น
ตัวอย่างโดยให้เจ้าของผลงานอ่านให้เพื่อนฟังครูอธิบาย
เพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๓๑๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้ที่ได้จาก
การเรียนเรื่องคาสรรพนาม หรืออาจจะสุ่มตัวอย่าง
นักเรียนออกมาอธิบายเรือ่ ง คาสรรพนาม โดยให้เพื่อน
ในชั้นซักถามก็ได้
๕. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๑๗
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๓๑๘

 ท๘/ผ.๕
ใบความรู้
คําสรรพนาม

คําสรรพนาม คือคําทีใ่ ช้แทนนามที่ผู้พดู หรือผู้เขียนได้กล่าวแล้ว หรือเป็นทีเ่ ข้าใจกันระหว่าง
ผู้พูดกับผู้ฟัง เพื่อไม่ต้องกล่าวคํานามซ้าํ คําสรรพนามที่นักเรียนควรรู้จกั คือ คําสรรพนามใช้แทน
บุคคล
สรรพนามใช้แทนบุคคล แบ่งเป็น ๓ ชนิด (เรียกว่าบุรุษสรรพนาม) ได้แก่
๑. สรรพนามบุรุษที่ ๑ หมายถึง คําที่ใช้แทนผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้า ข้าพเจ้า
เรา เกล้ากระผม เกล้ากระหม่อม เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค
- ฉันอ่านหนังสือทุกวัน
- ผมไปทําบุญที่วัด
- เรารักในหลวง
๒. สรรพนามบุรุษที่ ๒ หมายถึง คําทีใ่ ช้แทนผู้ฟัง เช่น คุณ เธอ ท่าน เจ้า เอ็ง แก ใต้เท้า
ฝ่าพระบาท พระคุณเจ้า เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค
- คุณชอบเรียนวิชาอะไร
- เธอเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก
- ท่านสบายดีใช่ไหมคะ
๓. สรรพนามบุรุษที่ ๓ หมายถึง คําที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา ท่าน แก มัน เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค
- คุณครูภูมใิ จมากที่ลูกศิษย์ของท่านได้รับรางวัลเด็กดีศรีสังคม
- หยกสอบได้ที่ ๑ เพราะเขาขยันอ่านหนังสือ
- เจ้าแก่เดินไม่ได้เพราะขามันเจ็บ
หนังสือหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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๓๑๙

 ท๘/ผ.๕-๐๙
แนวคําตอบ
ใบงานที่ ๐๙
การใช้คําสรรพนาม
คําชี้แจง

ตีเส้นใต้คําสรรพนาม จากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”
แล้วนําคําเหล่านั้นมาแต่งประโยคตามจินตนาการ
(คําที่ซ้ํากันใช้เพียง ๑ คํา เท่านัน้ )

ชาวประมงกับลูกปลา
เรื่องมีอยู่ว่า ชาวประมงคนหนึ่งได้ใช้เวลาทั้งวันในการตกปลา แต่เขากลับจับได้แต่ปลา
ตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง “ได้โปรดเถอะท่าน” ปลาขอร้อง “ข้าตัวเล็กเกินกว่าจะให้ทา่ นกินได้
ในตอนนี้” “ถ้าท่านปล่อยข้ากลับลงไปยังแม่น้ํา อีกไม่นานข้าก็จะเติบโตขึ้น แล้วท่านจะนําข้า
ไปปรุงอาหารชั้นเลิศได้” “ไม่หรอก เจ้าปลาน้อย” ชาวประมงตอบ “ตอนนี้ฉันจับเจ้าได้
แต่ตอ่ ไปฉันอาจจะจับเจ้าไม่ได้อีก”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรามีอยู่นั้นมีค่ายิ่งกว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่อยู่ในวิมาน”
นิทานอีสป.net

กิจกรรมน่ารู.้ ..สู่คําสรรพนาม
๑. คําสรรพนามจากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา” ได้แก่ เขา ท่าน ข้า ฉัน เรา
๒. นําคําสรรพนามจากข้อ ๑ ทุกคํามาแต่งประโยคตามจินตนาการ (โดยเขียนเป็นข้อ ๆ)
๑. ชาวประมงเขาชอบกินปลา
๒. พระท่านฉันข้าวตอนเพล
๓. ขอให้ข้าไปเที่ยวกับท่านด้วย
๔. ฉันไปตลาดทุกวัน
๕. เราจะไม่ดูทีวีก่อนทําการบ้าน
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 ท๘/ผ.๕-๑๐
แนวคําตอบ
ใบงานท่ ๑๐
ใบงานที
การใช้คําสรรพนาม
การใช
คําชี้แจง นําคําสรรพนามที่ชอบจํานวน ๕ คํา มาแต่งเป
งเป็นนิทานตามจินตนาการ
งเป็
โดยตังช
โดยตงชื
้ ่อเรื่อง พร้อมทั้งตกแต่งชินงานให้
งชื
ิ้นงานให้
นงานใหสวยงาม
คําสรรพนามที่ชอบ
๑...ฉัน..... ๒. ...แก.... ๓. ....ข้า.....

๔. ..เขา.....

๕. ...เรา...

เรื่อง คําขอของต้นไม้
้นไม้
นไม
ฉันเป็
เปนต้นไม
้นไมท้ ยี่ นอย
นไม้
นอยู
ื ่ริมทางเคียงค
ยงคูู่กบบเพ
ยงคู
ั เพื่อน ๆ แต
แต่่ฉนนจะแข
ั จะแข็งแรง และมีกงิ่ ก้าน ใบ แผ่
กว้างกว่าต้นอ
นอื่น ๆ จึงม
นอื
งมีีผมมาอาศ
งมี
ู้ าอาศัยร่มเงามากมาย ทัง้ นกต่าง ๆ ก็มาอาศัยทําร
ารัง ทําให้ฉนไม่
ารั
นั ไม่
นไมเหงา
ภูมิใจทได้
ใจทีได้
ใจที
่ างประโยชน์
ไดสร้
างประโยชน์ให
างประโยชน
างประโยชนให
์ใหผ้ ู้อื่น จนกระทั่งวันหนึ่งมีชายสองคนมานังใต
ให้
ั่งใต้ต้นฉ
งใต้
นฉนั และสนทนากันว
นฉั
นว่า
นว่
“นีแ่ ก... ต้นไม
นไม้ต้นน
นไม้
นน้มี ีกิ่ง ก้านมากมาย ถ้าเรามาช่วยกันตััดเอาไปทํ
นนี
ดเอาไปทาฟื
ดเอาไปทาฟื
ํ
าฟนหรื
อเผาถ่านคงขายได้
านคงขายได้เงเงิน
านคงขายไดเงิ
ไมใช่
ไม่
ใช่น้อย” “ใช
ใช
ใช...ข้ากําลังคิดว่าถ้าเราตัดต้นไปทํ
ใช่
้นไปทาโต
นไปทาโต๊
ํ ะ เก้าอี้ ก็นาจะได้
าโต๊
า่ จะได้ นเพิมข
าจะไดเงิ
่มขึ้น” วันต่อมาชาย
มขึ
ทัง้ สองก็กลับมาพร้อมกับเครื่องมือตัดต้นไม้
้นไม้ เขาช่วยกันตัดก
นไม
ดกิ่ง ก้าน และต้นของฉัน ฉันร
ดกิ
นรสู้ ึก
นรู
เจ็บปวดเป็
บปวดเป็นท
บปวดเปนที
นที่สุด ทําไมเขาไม่
ไม่คิดถึงจิตใจของผ
ไม
ตใจของผู้อนบ้
ตใจของผู
ื่ าง แม้ฉันจะเป็
จะเปนต้นไม้
้นไม้ ฉันก
นไม
นกม็ ีชีวิต มีความร
นก็
ความรู้สึก
ความรู
ฉฉันสงสารเพื่อนนกทีไม
่ไม่มีทอย
ไม่
อยู
ี่ ่ ลูกน้อยทีอยในรั
่อยูในรั
อยู
ในรงตกลงมาตาย
่
ผู้ทเี่ คยอาศัยนั่งพักใต
ักใตร้ ่มเงาของฉัน
กใต้
ก็ไม
ไม่มีที่พัก ฉันอยากจะบอกกับทุกคนที่ชอบตัดไม
ไม่
ัดไมท้ าลายความสุ
ดไม้
ํ
ขของผู้อนให
ขของผู
ขของผ
นให้
ื่ หยุดการกระทําเช่นนี้
ถึงแม้ฉันจะเป็
จะเปนเพียงต้นไม
้นไมร้ ิมทาง ฉันก็มประโยชน
นไม้
ปี ระโยชน์ต่อผ
ประโยชน์
อผู้อนได้
นไดเหมื
ื่
อนกัน
อนกั
อนก
วันหนึงม
่งมีีผู้มีจิตใจด
งมี
ใจดีนี ํายามาทาแผลให้
ายามาทาแผลใหฉัน นําปยมาใส่
าปุยมาใส
าปุ
๋
ยมาใส่
บารุ
ํ งรักษารดน้าจนก
ําจนกิ่ง ก้าน ใบ
าจนกิ
ของฉันเร
เริ่มแตกออกมาใหม่ ในท
ในที่สุดฉันก็เป็
เป็ นไม
เปนต้
้นไมท้ ี่สามารถเป็นท
นไม้
นทีี่พักกพพิงอาศัยให
ัยให้กับผ
ยให้
บผ้อู นได
บผู
นได้
ื่ ้ดังเด
งเดมิ
งเดิ
ฉันจึงคิดได
ดได้ว่าในโลกน
ดได้
าในโลกนีี้มีทงงคนด
ั้ คนดและไม
ีและไม่ดี ถ้าใครเลื
และไม่
าใครเลือกเป็
าใครเลอกเป็
อกเปนคนดี
นคนดีมีจตใจงาม
นคนด
ิ
เขาก็จะพบความสําเร
าเร็จ
าเร็
ในชีวิตแน่นอน
ในช
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๓๒๑

 ท๘/ผ.๕
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
.....................................................................................................................................................
คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง
๑. จากหลักการจับใจความสําคัญที่กาํ หนดให้ ข้อใดเรียงลําดับได้ถูกต้อง
๑. ร่างข้อความ
๒. เรียบเรียง
๓. คิด
๔. อ่าน
ก. ๒ ๑ ๔ ๓
ข. ๑ ๓ ๔ ๒
ค. ๔ ๓ ๑ ๒
ง. ๓ ๔ ๑ ๒
๒.

“พ่อกับแม่บอกว่าฉันโตขึ้นเยอะ และชมว่าฉันดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ทํางานประณีตขึ้น
พูดจา ไพเราะไม่กระด้างก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อน นี่ต้องเป็นเพราะป้า และคุณครูอบรม
สั่งสอน นอกจากนี้ฉันยังมีเพื่อนดีๆ อย่างพวกเธอ”
ข้อใด สรุปใจความสําคัญได้ดีที่สุด
ก. วัยและประสบการณ์ทําให้คนเปลี่ยนแปลง
ข. สิ่งแวดล้อมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ค. พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ง. การอบรมสั่งสอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคน

๓. คําศัพท์ในข้อใด ควรมาก่อนคําศัพท์อื่น
ก. กําไร
ค. กีฬา

ข. กันดาล
ง. กิ้งก่า

๔. ข้อใดเรียงลําดับคําศัพท์ได้ถูกต้องตามพจนานุกรม
ก. ฟาร์ม
ฟิวส์
ข. ภิกษุ
ภาษิต
ค. เมขลา
มุทิตา
ง. ยักษิณี
ยถากรรม

เฟี้ยว
ภักษา
แมงกานิส
ยิมนาสติก
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๓๒๒

 ท๘/ผ.๕
๕. บนฉลากยา ถ้าขาดข้อใด อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมากทีส่ ุด
ก. ผู้ผลิต
ข. คําเตือน
ค. ส่วนประกอบ
ง. วันหมดอายุ
๖. สิ่งสําคัญที่ฉลากยาทุกชนิดต้องมี คือ ข้อใด
ก. ส่วนประกอบสําคัญ
ค. สรรพคุณ

ข. ปริมาณสุทธิ
ง. ผู้ผลิต

๗. ในการเขียนย่อความนักเรียนควรพิจารณาเรื่องใดก่อน
ก. จํานวนย่อหน้า
ข. มีใจความสําคัญอย่างไร
ค. เป็นเรื่องประเภทใด
ง. การแบ่งจํานวนเป็นตอนๆ
๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของย่อความ
ก. ช่วยให้อ่านหนังสือได้ถูกต้อง
ข. ช่วยให้จดบันทึกเรื่องราวได้รวดเร็ว
ค. ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้ําตลอดเรื่อง
ง. ช่วยให้จําใจความสําคัญจากเรื่องทีอ่ ่านได้งา่ ย
๙. ข้อใดมีคําสรรพนาม
ก. พระกําลังฉันภัตตาหาร
ค. นิ่มไม่ได้เป็นข้าทาสของใคร

ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ
ง. บ้านตากอากาศของนิดอยู่บนเขา

๑๐. คําว่า ฉัน ทําหน้าที่ตามข้อใด
ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑
ค. สรรพนามบุรุษที่ ๓

ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒
ง. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒

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

333
6102139L01C.indd 333

6/27/18 10:57 AM

 ท๘/ผ.๕
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ข้อที่

เฉลย

๑.

ค.

๒.

ง.

๓.

ข.

๔.

ก.

๕.

ง.

๖.

ค.

๗.

ค.

๘.

ก.

๙.

ข.

๑๐.

ก.
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- เครื่องมือวัดและประเมินผล
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๓๒๖
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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๓๒๗
เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตา
มองกวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวลน่า
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



338
6102139L01C.indd 338

6/27/18 10:58 AM

๓๒๘

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

มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาสุภาพ
รักษาเวลาในการพูด
ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

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

มีความมั่นใจในการ
พูดเป็นส่วนใหญ่ใช้
ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง เป็นส่วน
ใหญ่

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ใช้
ภาษากะทัดรัด 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
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
บางส่วน

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือเอา
มือไขว้หลัง
ไม่มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๒๙
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
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
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
เรื่อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิง่ ที่มีอยู่
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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๓๓๐
เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

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



๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม เนื้อหาตรง
ประเด็น

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
และการนาไปใช้ได้จริง ข้อคิดเห็น และการ
มีข้อบกพร่องบ้าง
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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๓๓๑
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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๓๓๒
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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๓๓๓
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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๓๓๔
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
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
การนาไปใช้ในชีวิต
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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๓๓๕

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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๓๓๖

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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๓๓๗
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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๓๓๘

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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๓๓๙
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสั้น
เกณฑ์การประเมิน

๔
๑. เขียนเรื่องสั้นๆ
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จน และใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสม
๒. มารยาทในการเขียน มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

ระดับคะแนน

๓
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่อง และ การดาเนิน
เรื่องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่
ต้นจน และใช้ภาษา
กระชับ
สื่อความหมายได้
ชัดเจน
มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

๒
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมี
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนิน
ต่อเนื่องกัน
ใช้ภาษาบกพร่อง
เล็กน้อย

๑
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆ
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนินเรื่อง
ยังขาดความต่อเนื่อง
การใช้ภาษายังต้อง
ปรับปรุง

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน
เป็นบางครั้งผลงานไม่
มีรอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

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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๓๔๐

เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
การท่องบทประพันธ์
๒. การออกเสียงคา
๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

๔. การใช้ระดับเสียง

๔
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น

ระดับคะแนน

๓
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่นเป็น
ส่วนใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนน้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
เว้นจังหวะ
เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
วรรคตอน บางวรรค
วรรคตอน ไม่ถูกต้อง
ทุกวรรค
ไม่ถูกต้อง เช่นวรรคที่มี หลายวรรคทาให้การ
การรวบพยางค์ให้ลง ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
จังหวะ
ใช้ระดับเสียงแสดง
ใช้ระดับเสียงแสดง
ใช้ระดับเสียงที่
อารมณ์จากบท
อารมณ์จากบท
สอดแทรกอารมณ์ได้
ประพันธ์ได้เหมาะสม ประพันธ์ได้เหมาะสม เหมาะสมบ้างเป็น
ตามวัยของผู้เรียน
เป็นส่วนใหญ่
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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๓๔๑
เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น
๒. การนาเสนอเนื้อหา

๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

ระดับคะแนน

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงชัดเจน
ถูกต้องตามอักขรวิธี

๓
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
พอสมควร
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
พบข้อผิดพลาดบ้าง

-

-

๒
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสาร
กับผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/
ยืนตัวตรงในท่าสบาย
ไม่เอามือล้วงแคะแกะ
เกาหรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม
เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อผิดพลาดมาก
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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๓๔๒
เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ(ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด)
เกณฑ์การประเมิน

๔

๓

๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนด
ทั้งหมด

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่
กาหนดบางส่วน
บกพร่อง
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
๓. ความสะอาด
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มีรอย ผลงานสะอาด มีรอย
ลบขีดฆ่า
ลบขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
๔. เวลา
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่
กาหนดบกพร่องเป็น
ส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

๕. มารยาท
ในการเขียน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน

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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๓๔๓
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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๓๔๔

ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๖

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

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

357
6102139L01C.indd 357

6/27/18 10:59 AM

๓๔๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

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

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม สรุป
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๔๙

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
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
ที่ปรึกษามูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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 วงศ์วชั รานนท์
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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