
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ 10  เรื่อง หนูเอยจะบอกให้               เวลาเรียน ๑0  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน     เวลาเรียน   ๑  ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปรายและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง หนูเอยจะบอกให้ 
 ๒. การตั้งคำถาม ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามประสบการณ์เดิม เรื่องเกี่ยวกับคำสอนเรื่อง “หนูเอยจะ

บอกให้”  โดยครูซักถามและให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเล่าให้เพื่อนนักเรียนฟัง 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียน ครูช่วยถามนำ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน 

ร่วมกันตอบปากเปล่าตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียนบทที่ ๑๐ เรื่อง “หนูเอยจะบอกให้”   (โดยอ่านรายบุคคล 
เน้นการอ่านพินิจพิจารณา) 
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 



- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  
- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   

(คำถามอาจซ้ำกันได้) 
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น  
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๒. แถบประโยค 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
 ๖. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        



การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                             (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

(อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ 10 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นิทานเรื่อง “หนูเอยจะบอกให้” กล่าวถึงจิตใจของคนเราว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วน 
 ก. ๑  ส่วน     ข. ๒  ส่วน    

ค. ๓  ส่วน     ง. ๔  ส่วน 
๒. จิตสว่างประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. คิดดี      ข. ทำดี 
 ค. มีเหตุผล     ง. ถูกทุกข้อ 
๓. จิตมืดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. ดื้อดึง      ข. เอาแต่ใจตนเอง 
 ค. ไม่มีเหตุผล     ง. ถูกทุกข้อ 
๔. นุชและเพ่ือนๆ พากันไปเทีย่วที่ไหน 
 ก. สวนสาธารณะ    ข. ห้างสรรพสินค้า 
 ค. ร้านเกม     ง. ข้อ ข และ ค  ถูก 
๕. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุของเรื่อง 
 ก. กระเป๋าสะพาย    ข. จิตมืดจิตสว่าง 
 ค. ผู้ชายคนหนึ่ง     ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
๖. นักเรียนคิดว่าใครที่ช่วยนุชให้มีสติ  คิดได้ 
 ก. จิตมืด     ข. จิตสว่าง  

ค. กิ่ง      ง. แตน 
๗. ใครเป็นคนช่วยจับผู้ร้าย 
 ก. กิ่ง      ข. จิตสว่าง 
 ค. รปภ.      ง. แตน 
๘. ข้อใดกล่าวถึงเจ้าสีทองไม่ถูกต้อง 
 ก. ตาซ้ายเป็นสีฟ้า    ข. ตาขวาเป็นสีเขียว 

ค. หางสีทอง     ง. ตาทั้งสองเป็นสีทอง 
๙. ตาสีใดกล่าวถึงความดี 
 ก. สีฟ้า      ข. สีเขียว  

ค. สีทอง     ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. ความสามารถในการหยั่งรู้เป็นพิเศษ  เรียกว่าอะไร 
 ก. ฌาณ      ข. ญาณ     

ค. ฌาน      ง. ญาน 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ง  ๓. ง  ๔. ง  ๕. ก   
๖. ข  ๗. ค  ๘. ง  ๙. ก  ๑๐. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนนเตม็ 
๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. เรื่องหนูเอยจะบอกให้  ที่นักเรียนอ่านนี้  ผู้เขียนต้องการบอกอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................................... .................
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................................................................ ........................ 
๒. นักเรียนคิดว่า  จิตใจคนเรา  แบ่งออกเป็นกี่ส่วน  อะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................ ....................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
..................................................................................... ........................................................................... 
๓. นักเรียนคิดว่า  จิตสว่าง เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................. ...............................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
.......................................................................................................... ...................................................... 
๔. นักเรียนคิดว่า  จิตสว่าง เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................. ...............................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
.......................................................................................................... ...................................................... 
๕. เรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................ ....................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
..................................................................................................................... ...........................................
...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..………...…. 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๐ เรื่อง หนูเอยจะบอกให้                 เวลาเรียน  10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก   เวลาเรียน    2   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การอ่านออกเสียง  เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระ
จากผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว และช่วยให้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 

๑. บทเรียนบทที่ ๑๐  เรื่อง  หนูเอยจะบอกให้ 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน 
 ๓. การเขียนตามคำบอก  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา  

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. สนทนาความหมายของคำยากโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมแล้ว
ทำลงในใบงาน 



 ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 ๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑ ย่อหน้า  
 ๔. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 ๕. นักเรียนคนใดที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 ๖. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำยาก 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        
 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                             (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
  

 



 

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 

ญาณ   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

บริกรรมคาถา   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

บารมีบุญ   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

เปล่งประกาย   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

พระดาบส   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

รปถ.     

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

ลัดเลาะ    

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

สถานการณ์   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

จิตมืด 

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

จิตสว่าง 

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

ล่อลวง 

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 



๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 

                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 
   

           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                             (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 

 

 

 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 
ญาณ        อ่านว่า…………………………………….. 
 
บริกรรมคาถา  อ่านว่า…………………………………….. 
 
บารมีบุญ  อ่านว่า…………………………………….. 
 
เปล่งประกาย  อ่านว่า…………………………………….. 
 
พระดาบส  อ่านว่า…………………………………….. 
 
รปถ.    อ่านว่า…………………………………….. 
 
ลัดเลาะ   อ่านว่า…………………………………….. 
 
สถานการณ์  อ่านว่า…………………………………….. 
 
จิตมืด   อ่านว่า       ………………………………….. 
 
จิตสว่าง   อ่านว่า       ………………………………….. 
 
บทเรียน   อ่านว่า       ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิราศแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่   ๑๐  หนูเอยจะบอกให้                       เวลาเรียน ๑0  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  เรียนรู้เรื่อง  การบันทึกความรู้                    เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที ่ ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การเขียนบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอ  จะช่วยทำให้ทักษะการเขียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น
ตามลำดับ อีกท้ังจะเป็นข้อมูลเก็บไว้อ้างอิงในโอกาสต่อไป 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. บอกหลักการบันทึกความรู้ได้ถูกต้อง 
 ๒. สามารถการบันทึกความรู้ได้  
สาระการเรียนรู้ 
 การบันทึกความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนแข่งขันกันเขียนคำ  สำนวนหรือคำพังเพย  บนกระดานดำ 

 ๒. ครูสนทนาซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียน เกี่ยวกับการบันทึกความรู้  
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การบันทึกความรู้จากใบความรู้หรือจากหนังสือภาษาไทยชุด

ภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะของการบันทึกความรู้ 
 ๒. แบ่งกลุ่มแล้วให้ช่วยกันค้นหาเหตุการณ์สำคัญจากบทเรียน เรื่องหนูเอยจะบอกให้และ
จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่ืนๆ โดยให้เขียนการบันทึกความรู้ลงในกระดาษเขียนรายงานที่แจกให้  
 ๓. แต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครตูรวจ 
 ๔. นักเรียนแต่ละคนฝึกเขียนการบันทึกความรู้ คนละ ๑ เรื่องสั้นๆ แล้วส่งครูตรวจ ถ้า
ผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับ
การอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๕. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกความรู้ในรูปของแผนที่ความคิด 

 



ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำใบงาน 

 ๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน   
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 



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

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                             (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 

            
 
 
 
  



 

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 



 
 

บความรู้ 
 

การฝึกเขียน นักเรียนทำได้หลายวิธี เช่น เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกส่วนตัว  
บันทึกความรู้ บันทึกจากการอ่านหนังสือหรือเอกสารต่างๆ การฟัง  คำบรรยาย  การอภิปราย   
หรือการศึกษานอกสถานที่ การเขียนบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การเขียนของนักเรียน 
พัฒนาขึ้นตามลำดับ อีกท้ังประโยชน์ของการบันทึกจะเป็นข้อมูลเก็บไว้อ้างอิงในโอกาสต่อไป 
 การบันทึกความรู้  มีดังนี้ 

1. การบันทึกสิ่งที่อ่านให้บันทึกหัวเรื่อง  ชื่อหนังสือ ผู้เขียน หมายเลข หน้าของหนังสือ 
และแหล่งที่มา ถ้าเป็นการฟังหรือดู ให้บันทึกวันที่ หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้บรรยาย สถานที่จาก
การฟังหรือดู 

2. การบันทึกสาระสำคัญที่เป็นความรู้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
• ทำความเข้าใจเรื่องที่จดบันทึกให้ถ่องแท้ก่อน 
• บันทึกเฉพาะส่วนสำคัญ เช่น  ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  ฯลฯ 
• เรียบเรียงความคิด ลำดับเรื่องหรือเหตุการณ์ก่อนหลัง เพื่อให้สับสน 
• ใช้อักษรย่อในการบันทึกเพ่ือความรวดเร็ว เช่น ชั่วโมง-ช.ม. , โรงเรียน  ร.ร. 

ฯลฯ 
• ใช้สำนวนของตนเอง เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย  กระซับ 
 

ตัวอย่างการบันทึกความรู้ 
 หัวข้อเรื่อง  ความเข้าใจกับโรคเอดส์ จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต   ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ของ  กระทรวงศึกษาธิการ 
หน้า ๑๑๗-หน้า ๑๑๘    
 วันที่บันทึก   ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 เมื่อเชื้อไวรัสเอดส์ (H I V) เข้าสู่ร่างกายจะฟักตัวนาน ๑ ปี - ๑๐ ปี หรือ มากกว่า ระยะแรก
ที่เป็นจะไมป่รากฏอาการ เมื่อเป็นมากๆ ภูมิคุ้มกันร่างกายจะเสื่อมลงๆ ติดเชื้อโรคง่าย โรคท่ีมักเป็น 
เช่น เชื้อราในปาก โรคปอดอักเสบ ฯลฯ 
 เราไม่ควรรังเกียจผู้ป่วยโรคนี้ แต่ควรดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ไม่ให้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทาง
เลือด การตรวจเลือดจะทำให้ทราบว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ 

 
 
 
 
 



 
 

ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 ๑. การบันทึกความรู้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

……....................................................……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. ให้นักเรียนบอกหลักในการบันทึกความรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อืน่บอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่   ๑๐   หนูเอยจะบอกให้          เวลาเรียน ๑0  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  เรียนรู้เรื่องการเขียนย่อความ              เวลาเรียน   2   ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การเขียนย่อความเป็นการสรุปใจความสำคัญของเรื่อง  ทำได้โดยการอ่านเรื่องที่จะย่อให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้  หาคำ  กลุ่มคำ หรือประโยคสำคัญในเรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ   ใช้ภาษาง่ายๆ 
กะทัดรัด เป็นสำนวนของตนเองเขียนให้ได้ใจความครบถ้วน และบอกที่มาของเรื่องที่ย่อ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. บอกหลักการเขียนย่อความได้ถูกต้อง 
 ๒. สามารถการเขียนย่อความได้ 
สาระการเรียนรู้ 
  การเขียนย่อความ 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูให้นักเรียนแข่งขันกันเขียนประโยค  บนกระดานดำ 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของการเขียนย่อความ 
๒. แบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนย่อความจากใบความรู้หรือจาก

หนังสือภาษาไทยชุดภาษาพาที  หน้า ๑๕๑ – ๑๕๒ แล้วชว่ยกันสรุปลักษณะสำคัญของการเขียนย่อ
ความ 
 ๓. แบ่งกลุ่มแล้วให้ช่วยกันค้นหาเนื้อหาจากบทเรียน เรื่องหนูเอยจะบอกให้และจากสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่ืนๆ โดยฝึกเขียนย่อความลงในกระดาษเขียนรายงานที่แจกให้  



 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการค้นคว้าการเขียนย่อความหน้าชั้นเรียน  
 ๕. นักเรียนแต่ละคนนำผลงานการเขียนย่อความ แล้วส่งครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไป
แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๖. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความในรูปของแผนที่ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤตกิรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
 
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.   เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้      ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้       ๒  หมายถึง   ดี               ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
 
 



การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                             (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
  



 
ใบความรู้ 

เรื่อง“การเขียนย่อความ” 
 

การเขียนย่อความเป็นการสรุปใจความสำคัญของเรื่อง มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. อ่านเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
2. หาคำ  กลุ่มคำ หรือประโยคสำคัญในเรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ 
3. ใช้ภาษาง่ายๆ กะทัดรัด เป็นสำนวนของตนเองเขียนให้ได้ใจความครบถ้วน 
4. บอกที่มาของเรื่องที่ย่อ 

ตัวอย่าง คำ  กลุ่มคำ  หรือประโยคสำคัญในเรื่อง ทำความเข้าใจกับโรคเอดส์ 
  โรคเอดส์ 
  สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส 
  ระยะฟักตัวของโรค 
  เมื่อจำนวนไวรัสเพ่ิมข้ึน ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเสื่อมลงๆ 
  อาการของโรค 
  การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  และการติดต่อของโรค 
  วิธีการตรวจโรค 
ตัวอย่างการย่อความ 
 ย่อความอ่านเสริม  เรื่อง  ทำความเข้าใจกับโรคเอดส์  จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต  ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
กระทรวงศึกษาธิการ  หน้า ๑๑๗-๑๑๘ ความว่า 
 โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย จะมีระยะการฟักตัวเป็น
ปีหรือมากกว่า ๑๐  ปี  ผู้รับเชื้อไวรัสเอดส์ระยะแรกๆ จะไม่มี อาการผิดปรกติใดๆ แต่เมื่อไวรัสเพ่ิม
จำนวนมากขึ้น ภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยจะเสื่อมลงเรื่อยๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และเสียชีวิตใน
ที่สุด 
 อาการของโรคเอดส์ที่ปรากฏ เช่น  ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัว เป็นเชื้อราในปาก ปอดอักเสบ
รุนแรง ฯลฯ เมื่อพบผู้เป็นโรคเอดส์   เราไม่ควรรังเกียจ  แต่ควรระมัดระวังปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
ได้แก่  ไม่มีเพศสัมพันธ์  หรือรับเลือดจากคนที่เป็นโรค ดังกล่าว การตรวจเลือดเป็นวิธีที่ตรวจโรคนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
๑. การย่อความ มีประโยชน์อย่างไร 

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

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

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

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

๒. ให้นักเรียนบอกหลักการเขียนย่อความ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 

( Rubric Assessment)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเม่ือ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กลา้แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่   ๑๐   หนูเอยจะบอกให้     เวลาเรียน ๑๑  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง  เรียนรู้เรื่องหลักการเลือกหนังสืออ่าน       เวลาเรียน   2  ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๔  :  หลักการใช้ภาษา 
 ม.ฐ.  ๔.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ ๓  สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
สาระสำคัญ 
 การรู้จักเลือกหนังสืออ่านที่ให้ความรู้ ให้ความสนุก และเพลิดเพลินด้วยแล้ว จะทำให้มี 
ความรอบรู้ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้น และนำสิ่งที่มีคุณค่าจากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 ๑. บอกหลักการหลักการเลือกหนังสืออ่านได้ถูกต้อง 
 ๒. สามารถหลักการเลือกหนังสืออ่านได้ 
สาระการเรียนรู้ 

หลักการเลือกหนังสืออ่าน 
กระบวนการเรียนรู้  

ขั้นนำ 
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  
๒. ครูให้นักเรียนแข่งขันกันเขียนถึงหลักการเลือกหนังสืออ่านบนกระดานดำ 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. แบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง หลักการเลือกหนังสืออ่านจากใบความรู้หรือ

จากหนังสือภาษาไทยชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะของหลักการเลือกหนังสืออ่าน 
 ๒. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน ครูคอยเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไป 
 ๓. นักเรียนนำผลงานส่งครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวม
ผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกหนังสืออ่านในรูปของแผนที่
ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 



๒. นักเรียนทำใบงาน 
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้     

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
๔. ใบงานการวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
          ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                             (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 

 

 
  



ใบความรู้ 
เรื่อง  การเลือกหนังสืออ่าน 

 
 ปัจจุบันในท้องตลาดมีหนังสือให้เลือกซื้อหลายประเภท  ทั้งเรื่องสั้น นิทาน นิยาย บทความ 
คำประพันธ์ต่างๆ หรือในห้องสมุดทุกแห่งก็มีหนังสือให้อ่านให้ค้นคว้ามากมาย ผู้มีนิสัยรักการอ่าน
และอ่านหนังสืออยู่เสมอจะเป็นผู้มีความรู้ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ยิ่งรู้จักเลือกหนังสืออ่านที่ให้
ความรู้ ให้ความสนุก และเพลิดเพลินด้วยแล้ว จะทำให้มีความรอบรู้ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้น 
และนำสิ่งที่มีคุณค่าจากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตได้หลักการเลือกหนังสืออ่านควรพิจารณาหนังสือที่มี
ลักษณะดังนี้ 

1. ส่งเสริมความรู้และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ 
2. ส่งเสริมสติปัญญา ให้พัฒนาตนเอง ให้รู้จักคิด สังเกต  มีเหตุผล  สามารถนำความรู้จาก

การอ่านมาใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
3. ส่งเสริมความเข้าใจทางภาษาและใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสมตามวัยและสติปัญญา 
4. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดความสนใจที่จะอ่านและเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
 ๑. การเลือกหนังสืออ่าน  มีประโยชน์อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

…....................................................………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. ให้นักเรียนบอกหลักของการเลือกหนังสืออ่าน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 10 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นิทานเรื่อง “หนูเอยจะบอกให้” กล่าวถึงจิตใจของคนเราว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วน 
 ก. ๑  ส่วน    ข. ๒  ส่วน    

ค. ๓  ส่วน    ง. ๔  ส่วน 
๒. จิตสว่างประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. คิดดี     ข. ทำด ี
 ค. มีเหตุผล    ง. ถูกทุกข้อ 
๓. จิตมืดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก.ดื้อดึง     ข. เอาแต่ใจตนเอง 
 ค. ไม่มีเหตุผล    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. นุชและเพ่ือนๆ พากันไปเที่ยวที่ไหน 
 ก. สวนสาธารณะ   ข. ห้างสรรพสินค้า 
 ค. ร้านเกม    ง. ข้อ ข และ ค  ถูก 
๕. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุของเรื่อง 
 ก. กระเป๋าสะพาย   ข. จิตมืดจิตสว่าง 
 ค. ผู้ชายคนหนึ่ง    ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
๖. นักเรียนคิดว่าใครที่ช่วยนุชให้มีสติ  คิดได้ 
 ก. จิตมืด    ข. จิตสว่าง  

ค. กิ่ง     ง. แตน 
๗. ใครเป็นคนช่วยจับผู้ร้าย 
 ก. กิ่ง     ข. จิตสว่าง  

ค. รปภ.     ง. แตน 
๘. ข้อใดกล่าวถึงเจ้าสีทองไม่ถูกต้อง 
 ก. ตาซ้ายเป็นสีฟ้า   ข. ตาขวาเป็นสีเขียว 

ค. หางสีทอง    ง. ตาทั้งสองเป็นสีทอง 
๙. ตาสีใดกล่าวถึงความดี 
 ก. สีฟ้า     ข. สีเขียว  

ค. สีทอง    ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. ความสามารถในการหยั่งรู้เป็นพิเศษ  เรียกว่าอะไร 
 ก. ฌาณ     ข. ญาณ      

ค. ฌาน     ง. ญาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ง  ๓. ง  ๔. ง  ๕. ก  
๖. ข  ๗. ค  ๘. ง  ๙. ก  ๑๐. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

รว่มกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องทีเ่รียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๑  เรื่อง  คนดีศรีโรงเรียน    เวลาเรียน  10   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน           เวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปรายและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  คนดีศรีโรงเรียน  
 ๒. การตั้งคำถาม ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับ  เรื่องคนดีของโรงเรียน   

ครูซักถามและให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์การทำความดีให้เพ่ือนๆ นักเรียนฟัง 
 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียน ครูช่วยถามนำ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน 

ร่วมกันตอบปากเปล่าตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียน เรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน” (โดยอ่านรายบุคคล  
เน้นการอ่านพินิจพิจารณา)  
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม 



ดังต่อไปนี้ 
- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  
- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   

(คำถามอาจซ้ำกันได้) 
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น 
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๒. แถบประโยค 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. บทร้อยกรอง 
 ๕. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
 ๖. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๗. ใบงาน  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 



 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

           (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ)           
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
          ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน )                              

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ 11 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นักเรียนคิดว่า ใครคือ “คนดีศรีโรงเรียน”   
 ก. เต้     ข. จ้อน   

ค. ว่าน     ง. ผม 
๒. ข้อใดคือลักษณะของเต้ 
 ก. ซนมาก    ข. อ่านหนังสือไม่ออก  

ค. ไม่มีสมาธิ    ง. ถูกทุกข้อ 
๓. ข้อใดคือลักษณะของจ้อน 
 ก. อ่านหนังสือไม่ออก   ข.  ซนมาก   

ค. ไม่มีสมาธิ    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. คำว่า “อยากกินแหนม” พูดเพ้ียนมาจากคำพูดในข้อใด 
 ก. อยากกินแหย็ม   ข. อย่ามาแหย็ม 
 ค. อย่ามาแหนม    ง. อยากกินแหยม 
๕. จากข้อ ๔ เป็นคำพูดของใคร 
 ก. เต้     ข. จ้อน  
 ค. ว่าน     ง. ผม 
๖. ใครที่พ่อแม่พาไปหาหมอ 
 ก. เต้     ข. จ้อน  
 ค. ว่าน     ง. ผม 
๗. คนดีศรีโรงเรียน ต้องช่วยดูแลเต้ในเรื่องใด 
 ก. การเรียน    ข. การทำงาน   

ค. การกินยา    ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
๘. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีกี่ชนิด 
 ก. ๒     ข. ๓   

ค. ๔     ง. ๕ 
๙. สาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง  คือเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทใด 
 ก. บกพร่องในการเรียนรู้   ข. บกพร่องทางอารมณ์ 
 ค. เด็กสมาธิสั้น    ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. สาเหตุมาจากความผิดปรกติทางสมอง  คือเด็กที่มีความบกพร่องประเภทใด 
 ก. บกพร่องในการเรียนรู้   ข. บกพร่องทางอารมณ์ 
 ค. เด็กสมาธิสั้น    ง. ถูกทุกข้อ  
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ค  ๒. ง  ๓. ก  ๔. ข  ๕. ข   
๖. ก  ๗. ง  ๘. ก  ๙. ก  ๑๐. ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ไชโย..  ผมได้คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. เรื่องคนดีศรีโรงเรียน  ที่นักเรียนอ่านนี้  มีตัวละครใดบ้าง 
……………………………………………………………………………..........................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................................................................... ..................... 
๒. จงบอกลักษะส่วนตัวของเต้ 
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
....................................................................................................................... ......................................... 
๓. จงบอกลักษะส่วนตัวของจ้อน 
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
...................................................................................................................... .......................................... 
๔. เมื่อเต้ไปหาหมอมาแล้ว  เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................... .............................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................ .................................................... 
 
๕. นักเรียนคิดว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เป็นอย่างไรบ้าง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................ ....................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
..................................................................................... ...........................................................................
...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 

 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่  ๑๑  เรื่อง  คนดีศรีโรงเรียน               เวลาเรียน   10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านออกเสียง  เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระ
จากผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว และช่วยให้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 

๑. บทเรียนบทที่ ๑๑  เรื่อง  คนดีศรีโรงเรียน 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน  
 ๓. การเขียนตามคำบอก  
 
 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา   

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 



 ๑. สนทนาความหมายของคำยากโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมแล้ว
ทำลงในใบงาน 
 ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 ๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑ ย่อหน้า  
 ๔. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 ๕. นักเรียนคนใดที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 ๖. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำยาก 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 



 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

           (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ)           
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน )                                  

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 



 

บันทึกหลังการสอน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 
กระทาชาย   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

กิตติศัพท์   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

เซลล์    
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

ทุ่มสุดตัว   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

น้ำผึ้งรดหัวใจ   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

ประสิทธิภาพ   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

รางวัลเกียรติยศ   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

วอกแวก   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

สมาธิ     
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 
กระทาชาย  อ่านว่า………………………………………. 
 
กิตติศัพท์  อ่านว่า………………………………………. 
 
เซลล์   อ่านว่า………………………………………. 
 
ทุ่มสุดตัว  อ่านว่า………………………………………. 
 
น้ำผึ้งรดหัวใจ  อ่านว่า………………………………………. 
 
ประสิทธิภาพ  อ่านว่า………………………………………. 
 
รางวัลเกียรติยศ  อ่านว่า………………………………………. 
 
วอกแวก  อ่านว่า………………………………………. 
 
สมาธิ    อ่านว่า………………………………………. 
 
พิเศษ    อ่านว่า………………………………………. 
 
กระดาษ   อ่านว่า………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 

 
 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิราศแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 

 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่  ๑๑ เรื่อง  คนดีศรีโรงเรียน      เวลาเรียน  10   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  เรียนรู้เรื่องการพูด    เวลาเรียน  3   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การพูดเป็นทักษะในการสื่อสารประเภทหนึ่ง ผู้พูดต้องใช้สมาธิในการพูด ศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องท่ีจะพูด  ตั้งจุดหมายในการพูดอย่างพินิจพิจารณา จะทำให้ผู้ฟังสามารถจับใจความสำคัญของ
เรื่องท่ีพูด  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 ๑. บอกหลักการพูดที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. สามารถพูดประเภทต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้  
 การพูดประเภทต่างๆ 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเพ่ือทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องการพูดที่ดี โดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียนประโยชน์
และข้ันตอนของการพูดที่ดีตามความเข้าใจ บนกระดานดำ 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้  
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม สมาชิกตามความเหมาะสม  แล้วให้ช่วยกันศึกษา

ความรู้ทางภาษา เรื่อง การพูดประเภทต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  จากใบความรู้(ภาคผนวก)  หรือ
จากหนังสือภาษาไทย ชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะสำคัญของการพูด  
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องการพูดประเภทใดประเภทหนึ่งและพูดเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามความสนใจ แล้วส่งครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงาน
ทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 



 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการพูดในรูปของแผนที่ความคิด 
ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำใบงาน 

 ๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน   
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 
                                                                      วันที่............./............../................. 

 
 

 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง การพูด 

 
การพูดแนะนำตัว 
 การแนะนำตัวต่อบุคคลอื่นหรือต่อที่ประชุม ควรเริ่มกล่าวคำ สวัสดี แล้ว บอกชื่อ  นามสกุล 
อาจเพิ่มเติมว่าเป็นใคร  อยู่ที่ไหน  และบอกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย  เช่น 
 “สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ มานี มุทิตาจิต จากอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกค่ะ” 
 “สวัสดีครับ ผมชื่อ มนัส จิตเป็นสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุดมวิทยาการ 
เป็นผู้ร่วมอภิปรายครับ” 
 
การพูดสนทนา  
 การสนทนา  หรือพูดคุย มักใช้มากในชีวิตประจำวัน เช่น สนทนาในครอบครัวกับญาติพ่ีน้อง  
สนทนากับเพื่อน  สนทนากับบุคคลอื่นในสถานที่ต่างๆ การสนทนาจะราบรื่นมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนทนาเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของคู่สนทนา  
เช่น เหตุการณ์ปัจจบุนัท่ีน่าสนใจ 

สนทนาดว้ยไมตรีจิต 
ยิม้แยม้  แจ่มใส 

ใชค้  าพูดและแสดงกิริยา
ท่าทางท่ีสุภาพ 

พูดเร่ืองส่วนตวัของตนเอง
และผูอ้ื่นให้นอ้ยท่ีสุด 

รู้จงัหวะในการเปล่ียนเร่ือง
สนทนาเพื่อลดความขดัแยง้
และเปล่ียนเร่ืองไดอ้ยา่ง

แนบเนียน 
ถา้ความเห็นไม่ตรงกนั ความขดัแยง้อยา่งนุ่มนวล                     

ใชเ้หตผุล ไม่ใชอ้ารมณ์ 



การพูดโน้มน้าวใจ 
 การพูดโน้มน้าวใจเป็นการพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือ หรือมีความเห็นคล้อยตามในแต่ละวันเราต้องใช้
การพูดประเภทนี้มาก เช่น พูดเชิญชวนให้ร่วมมือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง พูดโฆษณาสิ่งของ 
เครือ่งใช้ หรือกิจกรรที่ดีๆ ฯลฯ   การพูดโน้มน้าวใจจะบังเกิดผลดี มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

๑. ใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ ขอร้อง  วิงวอน เร้าใจ ไม่บังคับขู่เข็ญ 
๒. แสดงเหตุผลประกอบที่หนักแน่น เห็นจริง ทำให้เกิดความเชื่อถือ 
๓. เสนอทางเลือกให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย 
๔. สร้างบรรยากาศให้สนุกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย  สบายๆ ไม่เคร่งเครียด 
๕. พูดให้เกิดความรู้สึกเห็นด้วยอย่างแรงกล้า และเร้าใจให้ปฏิบัติทันที 

ตัวอย่าง   อ่านและพิจารณาคำพูดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ครูขอฝากเตก้บัจอ้นให้นัง่กบัว่านไดไ้หมแลว้
ช่วยครูดูแลเพื่อนดว้ย” 

“ครูรู้ว่าเป็นภาระหนกัของว่าน แต่ครูดูแลว้ว่า
ว่านท าได ้เพราะว่านเป็นเด็กดีมีน ้าใจ ชอบ

ช่วยเหลือคนอืน่อยูแ่ลว้ 

“.......แต่ถา้ว่านท าไม่ไดก้็ไม่เป็นไรนะ ครูจะ
ลองคุยกบัคนอื่นดู” 

ภาษาเชิง
ขอร้อง 

แสดงเหตผุล
ประกอบ 

เสนอ
ทางเลือก 



การพูดโต้แย้ง 
 ความคิดเห็นของคนเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะมี ๒ ประเภท คือ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ในการพูดโต้แย้งแสดงความไม่เห็นด้วย มีข้อควรปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายตามมาภายหลัง ดังนี้ 

๑. พูดสุภาพ  ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล 
๒. ใช้เหตุผลสนับสนุน เพ่ือแสดงว่าไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวอาจยกตัวอย่าง

เปรียบเทียบแสดงให้เห็นจริง 
๓. รู้จักเลือกแสดงการโต้แย้งในเรื่องที่สร้างสรรค์ เรื่องใดที่โต้แย้งแล้วไม่เกิดประโยชน์ควร

หลีกเลี่ยง 
๔. ไม่พูดส่อเสียด พูดสอด หรือแสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม 

 
 
 
ตัวอย่าง  อ่านและพิจารณาคำพูดต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ว่านรู้จกัตดัสินใจเลือกท่ีจะไม่
โตแ้ยง้ครู  เพราะ 

แมว่้านตอ้งการประกวด  “คนดีศรีโรงเรียน” แตค่รูของ
ร้องให้ช่วยดูแลเพื่อน ๒ คน คือ  เตก้บัจอ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้
ตอ้งการความช่วยเหลือจากว่านมากท่ีสุด ว่านมี
ความเห็นใจและห่วงใยเพ่ือนทั้งสองอยา่งจริงใจ ว่าน
จึงตดัสินใจไม่ไดโ้ตแ้ยง้หรือปฏิเสธค าขอร้องของครู 

ถา้ว่านปฏิเสธค าขอร้องของครู 
อาจมีเหตุผลและใชถ้อ้ยค าท่ี
สุภาพ เช่น 

ผมขอโทษครับครู ผมไม่สามารถดูแลเตก้บัจอ้นได ้ 
เพราะผมตอ้งการประกวด “คนดีศรีโรงเรียน” ซ่ึงผม
ใฝ่ฝันมานานแลว้ ยงัมีเพื่อนอีกหลายคนท่ีจะช่วยเตก้บั
จอ้นได ้ และเม่ือการประกวดเสร็จส้ินแลว้ ผมยินดีรับ
ใชค้รับ 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 ๑. การพูดแนะนำตัว เป็นอย่างไร 

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

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

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

…....................................................………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. การพูดสนทนา เป็นอย่างไร 

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

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

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

…....................................................………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๓. การพูดโน้มน้าวใจ เป็นอย่างไร 

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

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

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

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

 ๔. การพูดโต้แย้ง เป็นอย่างไร 

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

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

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

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



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเม่ือ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่  ๑๑ เรื่อง  คนดีศรีโรงเรียน      เวลาเรียน 10   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  4  การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน   เวลาเรียน  3  ชั่วโมง   
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๔  :  หลักการใช้ภาษา 
ม.ฐ.  ๔.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ ๓ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

สาระสำคัญ 
 ๑. การคิดวิเคราะห์บทเรียนอย่างมีเหตุผล  เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีทักษะในการฟัง 

๒. การฝึกคิดและออกมาพูดอภิปราย ข้อคิดเห็นของเราให้คนอื่นฟัง ถือว่าเป็นคนที่มี
ความสามารถและแสดงออกอย่างถูกต้อง 
 ๓. การมีทักษะในการเขียน ทำให้คัดลายมือได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสวยงาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. นักเรียนสามารถบอกเหตุผลของการกระทำของตัวละครในบทเรียนได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถประเมินการกระทำของตัวละครในบทเรียนได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถกำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ได้จากบทเรียนได้ 
 ๔. นักเรียนสามารถคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดได้ถูกต้อง สวยงาม  

    ๕. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนและสรุปเป็นข้อคิดเห็นได้ 
    ๖. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข (เก่ง  ดี  มีสุข) 

สาระการเรียนรู้ 
๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา  การแสดงความคิดเห็นจากกับบทเรียน ข้อคิดจาก

บทเรียน หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน 
๒. การคัดลายมือจากบทเรียน 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 ๑. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการทำความดีในชีวิตประจำวันของ เราได้อะไรจากการปฏิบัติ
บ้าง ให้แสดงความคิดเห็น 
 ๒. นักเรียนประเมินการกระทำของตัวละครในเรื่อง จากแถบประโยคคำถามที่ครูแสดงให้
นักเรียนอ่าน 



ขั้นกระบวนการเรียนรู้   
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ 

 ๒. นักเรียนแต่ละคนสมมติตนเองว่าเป็นตัวละครในเรื่อง แล้วจะปฏิบัติตนอย่างไร  โดยเขียน
ตอบลงในสมุดนำมาเสนอผลงานหน้าชั้น เช่น อาจเขียนขึ้นต้นได้ดังนี้ 
 ถ้าหากฉันเป็น................................................ฉันจะ........................................................... 

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกำหนดแนวปฏิบัติตนที่ได้จากเนื้อเรื่องใน 
บทเรียน  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

๔. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อวิเคราะห์ที่ได้จากนักเรียนทั้งหมด 
๕. นักเรียนเลือกข้อความจากบทเรียนตนใดตอนหนึ่งที่นักเรียนชอบ แล้วคัด 

ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด  ส่งครูตรวจ 
๖. ครูแนะนำการคัดลายมือแก่นักเรียนเกี่ยวกับการคัดตัวอักษรให้ถูกต้องและ 

การปฏิบัติตนในการเขียน   
๗. แสดงผลงานนักเรียนไว้บนป้ายนิเทศผลงานนักเรียน 
ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา เป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้     

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑. บัตรคำ 
๒. ฉลาก 
๓. ใบงาน 
๔. แถบประโยคคำถาม 
๕. กระเป๋าผนัง 
๖. แผนภูมิเพลงกระต่ายสอนลูก 
๗. หนังสือแบบเรียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  (ภาษาพาที) 
๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

การวัดประเมินผล 
๑.   วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.   เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  



๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน  
๓.   เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแกไ้ข   ๕  -  ๖    พอใช้      ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้       ๒  หมายถึง   ดี               ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน ์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน)                     

           ฝ่ายวิชาการ 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและแสดงความคิดเห็น 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  “คนดีศรีโรงเรียน” ตามความคิดเห็นของนักเรียน ควรประกอบด้วย 
คุณสมบัติอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

…....................................................………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. หากให้นักเรียนเป็นตัวละครในบทเรียนนี้  จะเลือกเป็นตัวละครใด  เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

……….....................................................…………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ถ้าเป็นนักเรียนๆจะเลือกปฏิบัติตนอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   นักเรียนคัดนิทานเรื่อง คนดีศรีโรงเรียน  ตอนที่นักเรียนชอบ  ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 11 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
  

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นักเรียนคิดว่า ใครคือ “คนดีศรีโรงเรียน”   
 ก. เต้     ข. จ้อน   

ค. ว่าน     ง. ผม 
๒. ข้อใดคือลักษณะของเต้ 
 ก. ซนมาก    ข. อ่านหนังสือไม่ออก  

ค. ไม่มีสมาธิ    ง. ถูกทุกข้อ 
๓. ข้อใดคือลักษณะของจ้อน 
 ก. อ่านหนังสือไม่ออก   ข.  ซนมาก   

ค. ไม่มีสมาธิ    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. คำว่า  “อยากกินแหนม”  พูดเพ้ียนมาจากคำพูดในข้อใด 
 ก. อยากกินแหย็ม   ข. อย่ามาแหย็ม 
 ค. อย่ามาแหนม    ง. อยากกินแหยม 
๕. จากข้อ ๔  เป็นคำพูดของใคร 
 ก. เต้     ข. จ้อน   

ค. ว่าน     ง. ผม 
๖. ใครที่พ่อแม่พาไปหาหมอ 
 ก. เต้     ข. จ้อน   

ค. ว่าน     ง. ผม 
๗. คนดีศรีโรงเรียน ต้องช่วยดูแลเต้ในเรื่องใด 
 ก. การเรียน    ข. การทำงาน   

ค. การกินยา    ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
๘. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีกี่ชนิด 
 ก. ๒     ข. ๓   

ค. ๔     ง. ๕ 
๙. สาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง  คือเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทใด 
 ก. บกพร่องในการเรียนรู้   ข. บกพร่องทางอารมณ์ 
 ค. เด็กสมาธิสั้น    ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. สาเหตุมาจากความผิดปรกติทางสมอง  คือเด็กที่มีความบกพร่องประเภทใด 
 ก. บกพร่องในการเรียนรู้   ข. บกพร่องทางอารมณ์ 
 ค. เด็กสมาธิสั้น    ง. ถูกทุกข้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ค  ๒. ง  ๓. ก  ๔. ข  ๕. ข   
๖. ก  ๗. ง  ๘. ก  ๙. ก  ๑๐. ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 

 

 

 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑2  เรื่อง  สารพิษในชีวิตประจำวัน    เวลาเรียน  10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน   เวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปรายและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง มลพิษในชีวิตประจำวัน 
 ๒. การตั้งคำถาม ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับ เรื่อง มลพิษหรือสิ่งแวดล้อม 

เป็นพิษ  ครูซักถามและสุ่มนักเรียนอาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์ตรงให้เพ่ือนๆ นักเรียนฟัง 
 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียน ครูช่วยถามนำ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน 

ร่วมกันตอบปากเปล่าตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียน เรื่อง “สารพิษในชีวิตประจำวัน”  (โดยอ่านรายบุคคล เน้น
การอ่านพินิจพิจารณา) 



 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  
- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   
(คำถามอาจซ้ำกันได้)  
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น 
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๒. แถบประโยค 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. ใบงาน  
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 



 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ ๑๒ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. ข้อใดกล่าวถึง  การโฆษณา   ไม่ถูกต้อง 

ก. การโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์  
ข. การโฆษณาเป็นการเผยแผ่สินค้าและบริการ 
ค. ข้อความในโฆษณาจะเชิญชวนให้คล้อยตาม 
ง. ข้อความในโฆษณาจะโน้มน้าวจิตใจให้คล้อยตาม 

๒. ข้อใดกล่าวถึง  หลักในการพิจารณาโฆษณาสินค้าและบริการ   ไม่ถูกต้อง 
ก. ให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  
ข. คุณสมบัติของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร 
ค. โฆษณาจะเชิญชวนเกินความเป็นจริงหรือไม่ 
ง. ความสวยความงามหรือไม่ 

๓. ผงชูรส  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร 
 ก.  โซเดียมกลูตาเมท   ข. โซเดียมไดออกไซด์ 
 ค. โมโนโซเดียมกลูตาเมท   ง. โมโนโซเดียมไดออกไซด์ 
๔. นักเรียนคิดว่าชาติใดท่ีนำสาหร่ายทะเลมาช่วยปรุงรสน้ำซุปให้อร่อยมาขึ้น 
 ก. เกาหลี  ข. จีน  ค. ญี่ปุ่น  ง. ข้อ ข และ ค  ถูก 
๕. นักเรียนคิดว่า  ผงชูรสส่วนใหญ่ทำจากอะไร 
 ก. มันสำปะหลัง  ข. ข้าวสาลี ค. ข้าวโพด ง. ถูกทุกข้อ 
๖. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก  ให้คำแนะนำ 
ในการบริโภคผงชูรสต่อวันอย่างไร 
 ก. ไม่เกิน  ๑๐ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว ข. เกิน  ๑๐ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว  

ค. ไม่เกิน  ๕ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว  ง. ตามความต้องการ 
๗. ในสมัยก่อนใช้อะไรในการจุดไล่ยุง 
 ก. เปลือกมะนาว   ข. เปลือกส้ม  

ค. เปลือกส้มโอ   ง. เปลือกมะกรูด 
๘. ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการล้างผักเพ่ือลดปริมาณสารพิษ 
 ก. แช่น้ำสะอาดนาน ๕ - ๑๐  นาที  ข. แช่น้ำสะอาดอีกรอบ   

ค. แช่ด่างทับทิมนาน ๕ - ๑๐  นาที ง. ถั่วพู คะน้าจะลวกน้ำร้อนก่อน 
๙. ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดยาฆ่าแมลง 
 ก. ใส่เสื้อแขนยาว  ข. ใส่กางเกงขายาว 

ค. มีผ้าคาดปิดจมูก  ง. ใส่หมวกกันน็อก 
๑๐. ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง 

ก. ออกโรงเรียนกลางคัน  ข. ออกโรงเรียนกลางครัน 
ค. พูดพ่ำเพรื่อ   ง. ออกโรงเรียนกางคัน 

 



 เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ง  ๓. ค  ๔. ง  ๕. ง   
๖. ก  ๗. ข  ๘. ค  ๙. ง  ๑๐. ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมได้คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. เรื่องมลพิษในชีวิตประจำวัน  ที่นักเรียนอ่านนี้  กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................ ................................
๒. บุ้งกับเบี้ยไปตลาดสดใกล้บ้านไปซื้ออะไรลำดับแรก  
……………………………………………………………………………..........................................................................
....................................................................... .........................................................................................
๓. จากข้อ ๒ แม่ค้าทำอย่างไรบ้าง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................................................ ....
๔. จงบอกประโยชน์และโทษของผงชูรส  
……………………………………………………………………………................................................................. .........
......................................................................................................................... .......................................
๕. จงบอกวิธีการฉีดยาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................... .....................................................................................
๖. จงบอกวิธีการล้างสารพิษจากผักท่ีถูกต้อง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
...................................................................................................................................................... ..........
๗.  เรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 

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



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๒ เรื่อง มลพิษในชีวิตประจำวัน    เวลาเรียน  10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านออกเสียง  เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระ
จากผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  
และช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. บทเรียนบทที่ ๑๒  เรื่อง  มลพิษในชีวิตประจำวัน 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน 
 ๓. การเขียนตามคำบอก 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา   

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 1. สนทนาความหมายของคำยากโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมแล้ว
ทำลงในใบงาน 



 2. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 3. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน  โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม  จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑  ย่อหน้า  
 4. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 5. นักเรียนคนใดที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 6. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำยาก 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                    (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
               (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน)                                 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดอืน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 
กลางคัน   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
เกษตรกร  
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
ขยุ้ม   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
พร่ำเพรื่อ  
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
พิถีพิถัน   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
มะเร็ง   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
หวาดระแวง  
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
มลพิษ 
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 
กลางคัน   อ่านว่า………………………………….. 
 
เกษตรกร  อ่านว่า………………………………….. 
 
ขยุ้ม   อ่านว่า………………………………….. 
 
พร่ำเพรื่อ  อ่านว่า………………………………….. 
 
พิถีพิถัน   อ่านว่า………………………………….. 
 
มะเร็ง   อ่านว่า………………………………….. 
 
หวาดระแวง  อ่านว่า………………………………….. 
 
มลพิษ   อ่านว่า………………………………….. 
 
ยาฆ่าแมลง  อ่านว่า………………………………….. 
 
ผงชูรส   อ่านว่า………………………………….. 
  
เชื้อโรค   อ่านว่า………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ใบงานใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิทานแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๒ เรื่อง มลพิษในชีวิตประจำวัน    เวลาเรียน   10   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  เรียนรู้เรื่องการโฆษณา   เวลาเรียน   2     ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือการบริการแก่คนทั่วไป ข้อความ
ในโฆษณาจะเขียนเชิญชวน ชักจูง โน้มน้าวใจให้เห็นคล้อยตาม หรือให้เชื่อและปฏิบัติตาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 ๑. บอกหลักการโฆษณาได้ถูกต้อง 
 ๒. อ่านโฆษณาแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์ได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
  การโฆษณา 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเพ่ือทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องการพูดที่ดี โดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียนประโยชน์
และข้ันตอนของการพูดที่ดีตามความเข้าใจ บนกระดานดำ 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้  
๑. นักเรียนศึกษาความรู้ทางภาษา  เรื่อง การโฆษณาจากใบความรู้หรือจากหนังสือ

ภาษาไทยชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะสำคัญของการโฆษณาสินค้า  เพ่ือให้ได้หลักการที่ว่า  
เป็นการแนะนำสินค้าหรือการบริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 ๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วให้ช่วยกันค้นหาข้อความโฆษณาจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ แล้วบันทึกลงในกระดาษเขียนรายงานที่แจกให้  
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 



 ๔. นักเรียนแต่ละคนนำข้อความโฆษณาไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้  ว่าเขียนเกินความเป็น
จริงหรือไม่ แล้วส่งครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็น
เล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๕. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาในรูปของแผนที่ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำใบงาน 

 ๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน   
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒.  หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 



 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                  (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง การโฆษณา 

  
การโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่

คนทั่วไป ข้อความในโฆษณาจะเขียนเชิญชวน ชักจูง โน้มน้าวใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้เห็นคล้อยตาม หรือ
ให้เชื่อและปฏิบัติตาม 
 ดังนั้น เมื่ออ่านข้อความโฆษณาจากที่ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นป้าย
โฆษณา  หรือฟังการพูดโฆษณา ควรพิจารณาดังนี้ 

๑. ให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ 
๒. คุณสมบัติของสินค้าหรือการบริการนั้นเป็นอย่างไร 
๓. สินค้าหรือการบริการนั้นๆ โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ 
๔. มีความน่าเชื่อถือเพียงใด  เพราะเหตุใด 

 
ตัวอย่าง   

ยากันยุงตราตะไคร้หอม 
 ยากันยุงชนิดนี้ทำจากตะไคร้หอม ใช้แล้วป้องกันยุงได้ดี ไม่ให้โทษต่อสุขภาพ เพราะไม่มี
สารเคมีเจือปน ราคาย่อมเยา หาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป 
พิจารณา 
 

การให้เหตุผล 
• วัตถุดิบที่ผลิตคือตะไคร้หอม 
• ไม่มีสารเคมีเจือปน 
• ไม่ให้โทษต่อร่างกาย 
• ใช้ป้องกันยุง 

คณุสมบัติของสินค้า 
• ทำจากพืชไม่มีสารเคมีเจือปน 
• เป็นยาป้องกันยุงชนิดหนึ่งที่

คนนิยมใช้ 
 

 
ความน่าเชื่อถือ   

• ไม่โฆษณาเกินจริง 
• สรรพคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไป น่าจะทดลองซื้อมาใช้ได้ 

 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. การโฆษณา คืออะไร  

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

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

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

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

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

……….....................................................…………………………………………………………………………………………………………… 
๒. หลักการพิจารณา การโฆษณา มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

……….....................................................…………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการโฆษณาสินค้าคนละ ๑ ชนิด 

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

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

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

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

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

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



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเม่ือ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเมื่อได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๒ เรื่อง มลพิษในชีวิตประจำวัน    เวลาเรียน  ๙  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การแต่งประโยค  เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การแต่งประโยคจะเป็นการเพ่ิมทักษะการอ่านและเขียนข้อความต่าง ๆ ได้อย่าง  ถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. มีมารยาทในการฟังและการพูด 
๒. สามารถแต่งประโยคได้ 
๓. วาดภาพและบรรยายภาพได้ 

สาระการเรียนรู้ 
การใช้ภาษา    

- การแต่งประโยค  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. ทบทวนบทเรียนโดยนักเรียนอ่านบัตรคำใหม่ นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำ 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม  ครูนำคำใหม่ให้แต่ละกลุ่มฝึกแต่งประโยค 

ปากเปล่า กลุ่มละ ๑๐ ประโยค  แล้วทำใบงาน (ใบงานกลุ่ม) 
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบรรยายภาพ เพ่ือฝึกนำไปสู่การทำหนังสือเล่มเล็ก  
๓. นักเรียนฝึกพูดโดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดบรรยายภาพหน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน   



๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้     
 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑. บัตรคำ 
๒. หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๔ ชุดภาษาพาที 
๓. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔. ใบงาน 

การวัดประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 



ใบงาน (งานกลุ่ม) 

เรื่อง  เขียนประโยคจากคำ 

 
ชื่อกลุ่ม…………………………………….. 

๑.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๒.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๓.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๔.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๕.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้แล้วนำไปแต่งประโยคให้มีความหมาย 
 
กลางคัน    

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
เกษตรกร   

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
ขยุ้ม    

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
พร่ำเพรื่อ   

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
พิถีพิถัน    

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

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

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



มะเร็ง    

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
หวาดระแวง   

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
มลพิษ 

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
ชีวิตประจำวัน 

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
ยาฆ่าแมลง 

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
ส้มตำ   

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

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

………….….……………………...................................................………………………………………………………………………………… 
ผงชูรส 

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

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

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



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 12 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. ข้อใดกล่าวถึง  การโฆษณา   ที่ไม่ถูกต้อง 

ก.  การโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์  
ข.  การโฆษณาเป็นการเผยแผ่สินค้าและบริการ 
ค.  ข้อความในโฆษณาจะเชิญชวนให้คล้อยตาม 
ง.  ข้อความในโฆษณาจะโน้มน้าวจิตใจให้คล้อยตาม 

๒. ข้อใดกล่าวถึง  หลักในการพิจารณาโฆษณาสินค้าและบริการ   ไม่ถูกต้อง 
ก.  ให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  
ข.  คุณสมบัติของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร 
ค.  โฆษณาจะเชิญชวนเกินความเป็นจริงหรือไม่ 
ง.  ความสวยความงามหรือไม่ 

๓. ผงชูรส  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร 
 ก. โซเดียมกลูตาเมท   ข. โซเดียมไดออกไซด์ 
 ค. โมโนโซเดียมกลูตาเมท   ง. โมโนโซเดียมไดออกไซด์ 
๔. นักเรียนคิดว่าชาติใดท่ีนำสาหร่ายทะเลมาช่วยปรุงรสน้ำซุปให้อร่อยมาขึ้น 
 ก.  เกาหลี  ข.  จีน   ค.  ญี่ปุ่น  ง.  ข้อ ข และ ค  ถูก 
๕. นักเรียนคิดว่า  ผงชูรสส่วนใหญ่ทำจากอะไร 
 ก.  มันสำปะหลัง  ข. ข้าวสาลี  ค.  ข้าวโพด  ง.  ถูกทุกข้อ 
๖. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก  ให้คำแนะนำในการบริโภค
ผงชูรสต่อวันอย่างไร 
 ก. ไม่เกิน  ๑๐ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว ข. เกิน  ๑๐ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว  

ค. ไม่เกิน  ๕ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว  ง.  ตามความต้องการ 
๗. ในสมัยก่อนใช้อะไรในการจุดไล่ยุง 
 ก. เปลือกมะนาว  ข. เปลือกส้ม  ค. เปลือกส้มโอ  ง. เปลือกมะกรูด 
๘. ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการล้างผักเพ่ือลดปริมาณสารพิษ 
 ก. แช่น้ำสะอาดนาน ๕ - ๑๐  นาที ข. แช่น้ำสะอาดอีกรอบ   

ค. แช่ด่างทับทิมนาน ๕ - ๑๐  นาที ง.  ถั่วพู คะน้าจะลวกน้ำร้อนก่อน 
๙. ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดยาฆ่าแมลง 
 ก. ใส่เสื้อแขนยาว   ข. ใส่กางเกงขายาว 

ค. มีผ้าคาดปิดจมูก   ง. ใส่หมวกกันน็อก 
๑๐. ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง 

ก. ออกโรงเรียนกลางคัน   ข. ออกโรงเรียนกลางครัน 
ค. พูดพ่ำเพรื่อ    ง.  ออกโรงเรียนกางคัน 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ง  ๓. ค  ๔. ง  ๕. ง   
๖. ก  ๗. ข  ๘. ค  ๙. ง  ๑๐. ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องที่เรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 

 
 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที ่๑๓  เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ     เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอา่น    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปรายและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ 
 ๒. การตั้งคำถาม ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับ  เรื่อง  มลพิษหรือสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ โดยครูซักถามและให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์ตรงให้เพ่ือนๆ นักเรียนฟัง 
 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียน ครูช่วยตั้งคำถามนำ  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน

ร่วมกันตอบปากเปล่าตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน  
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียนบทที่ ๑๓ เรื่อง “อย่างนี้ดีควรทำ” (โดยอ่านรายบุคคล เน้น
การอ่านพินิจพิจารณา) 
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม 



ดังต่อไปนี้ 
- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  
- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   

(คำถามอาจซ้ำกันได้) 
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น 
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๒. แถบประโยค 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.   เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้      ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง    พอใช้       ๒  หมายถึง   ดี               ๓  หมายถึง  ดีมาก        
 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 

                                     (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 
   

           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน ์  แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

(อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

วันที่............./............../................. 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ 13 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
 คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. ข้อใดเขียนสำนวนได้ไม่ถูกต้อง 
 ก. จะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ทำตัว  ข. จะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวทำ   

ค. จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว   ง. คนเรามีทั้งดีและชั่ว  
๒. เสียงเจ้ามอมเห่า………ที่หน้าบ้าน 
 ก. กรรโชก    ข. กันโชก  

ค. กรรโชค    ง. กันโชค 
๓. เห็น…..ยอด  เดินหิ้วมะพร้าวน้ำหอม  …………มาด้วย 
 ก.  ทิด -  ทลาย    ข. ทิศ -  ทลาย 
 ค. ทิด -  ทะลาย    ง. ทิศ -  ทะลาย 
๔. ศาสนาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมด โดยมีคำสอนให้ปฏิบัติอย่างไร 
 ก. ทำความดี    ข. ละเว้นความชั่ว 
 ค. มีเมตตาต่อเพ่ือมนุษย์   ง. ถูกทุกข้อ 
๕. นักเรียนคิดว่า  ผู้ที่สั่งสอนเราให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี  มีคุณธรรม คือใคร 
 ก. ศาสดา    ข. ผู้เผยแผ่คำสอน 
 ค. ผู้ปฏิบัติตามคำสอน   ง. ถูกทุกข้อ 
๖. ข้อใดกล่าวสำนวนที่ช่วยกันทำบุญได้ถูกต้อง 
 ก. ขนดินเข้าวัด    ข. ขนทรายเข้าวัด 

ค. ขนหินเข้าวัด    ง. ก่อพระเจดีย์ทราย 
๗. พญาครุฑเป็นศัตรูกับใคร 
 ก. พญานาคราช    ข. รามสูรย์ 
 ค. เมขลา    ง. พระอินทร์ 
๘. สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม  คือข้อใด 
 ก. สุเหร่า    ข. มัสยิด   

ค. โบสถ์  วิหาร    ง. ข้อ ก และ ข  ถูก 
๙. ผู้นำในศาสนาอิสลาม  เรียกว่าอย่างไร 
 ก. พระสงฆ์    ข. บาทหลวง  

ค. อิหม่าม    ง. นักบวช 
๑๐. นักบวชในศาสนาคริสต์  คือข้อใด 
 ก. อิหม่าม    ข. บาทหลวง  

ค. พระสงฆ์    ง. นักบวช 



เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ก  ๓. ค  ๔. ง  ๕. ง   
๖. ข  ๗. ก  ๘. ง  ๙. ค  ๑๐. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมได้คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. บทเรียนเรื่อง  อย่างนี้ดีควรทำ  ที่นักเรียนอ่านนี้  เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
๒. เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 
……………………………………………………………………………..........................................................................
.............................................................................................................. ..................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
....................................................................................................... ......................................................... 
๓. เรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัว  อะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
.................................................................................................................. ..............................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................................... ..................................................... 
๔. สุดท้ายผลของเรื่องเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................................................ ........................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................. ............................................... 
๕. เรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร  
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................................................... .....................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
.................................................................................................................... ............................................ 

 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๓ เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ     เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านออกเสียง  เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระ
จากผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว และช่วยให้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. บทเรียนบทที่ ๑๓  เรื่อง  อย่างนี้ดีควรทำ 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน 
 ๓. การเขียนตามคำบอก 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 ๑. ครูและนกัเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา  

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. สนทนาความหมายของคำยากโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมแล้ว
ทำลงในใบงาน 



 ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 ๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน  โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม  จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑  ย่อหน้า  
 ๔. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 ๕. นักเรียนคนใดที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 ๖. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำยาก 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        
 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 

กรรโชก  หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

ทิด  หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

นิติกร  หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

บาทหลวง หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

โบสถ์  หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

ภาวนา  หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

มนุษยชาติ หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

มัสยิด   หมายถงึ…………………………………………………………………………………….. 

ศาสดา  หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

ศาสนสถาน หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

สัญลักษณ์ หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 
กรรโชก  อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
ทิด  อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
นิติกร  อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
บาทหลวง อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
โบสถ์  อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
ภาวนา  อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
มนุษยชาติ อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
มัสยิด   อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
ศาสดา  อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
ศาสนสถาน อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 
สัญลักษณ์ อ่านว่า       …………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



ใบงานใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิทานแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๓ เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ                           เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง   การฟังและการดู               เวลาเรียน   2   ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง   ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง สามารถเล่า
เรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
 ๑. บอกข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูได้ 
 ๒. สามารถปฏิบัติตัวในการฟังและการดูที่ดีได้ 
สาระการเรียนรู้ 

ข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดู  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดู  ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้   
๑. นักเรียนดูแผนภูมิข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูให้นักเรียนดูและอ่านพร้อม ๆ กัน 

แล้วสนทนาแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม สมาชิกตามความเหมาะสม  แล้วให้ศึกษาความรู้ทางภาษา 
เรื่อง  ข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูที่ดี  จากใบความรู้หรือจากหนังสือเรียนภาษาไทย  
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที   
 ๓. ตัวแทนกลุ่มส่งตัวแทนนักเรียนในกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 ๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ข้อควรปฏิบัติในการฟังที่ดี 
  ๔.๒ ข้อควรปฏิบัติในการดูที่ดี 
  ๔.๓ มารยาทการฟังที่ดี 



  ๔.๓ มารยาทการดูที่ดี 
ขั้นสรุป  

 ๑. นักเรียนทำใบงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในใบงานแล้วส่งครูตรวจ 
 ๒. นักเรียนทำแบบฝึกหัด  ทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน 
 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แผนภูมิการฟังและดู 
 ๒. แผนภูมิมารยาทการฟังและการดู 
 ๓. ใบความรู้ 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 



 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                   (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   (อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 

 

 

 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง การฟังและการดู 

 
 การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เดิมเราใช้ทักษะการฟังมากกว่าทักษะอ่ืนๆ แต่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก ทำให้เกิดมีสื่อใหม่ๆ เช่น ภาพนิ่ง  โทรทัศน์  วีดีทัศน์   ภาพเคลื่อนไหว
ประกอบเสียงทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแสดงต่าง ทำให้รับเรื่องราวข่าวสารได้ทั้งการฟังการดู 
 
 ข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดู 

๑. เลือกฟังและดูตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ คือ เพื่อหาความรู้ หรือเพ่ือหาความบันเทิง 
๒. ถ้าเลือกได้ ควรเลือกฟังผู้พูดที่เป็นนักพูดที่ดี หรือเลือกฟังและดูสื่อที่มีคุณภาพดี หรือการ

แสดงที่มีมาตรฐาน 
๓. ตั้งใจ มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการฟัง หรือการดูในขณะนั้น 
๔. พยายามติดตามเรื่องราว คิดพิจารณา ไตร่ตรองเรื่องที่ฟังหรือดูว่าสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ

เพียงใด 
๕. พิจารณาว่า ผู้พูดมีจุดประสงค์หรือตั้งใจบอกผู้ฟังว่าอะไร เพราะเหตุใด 
๖. พยายามหาข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากการฟังและดู เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนที่เป็น

ข้อบกพร่องก็นำไปเป็นบทเรียนสอนใจ 
๗. จดบันทึกสาระสำคัญไวเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

 
มารยาทการฟังและการดูในที่สาธารณะ 
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพ่ือให้เกียรติแก่ผู้พูด ผู้แสดง หรือสถานที่ 
๒. ไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนผู้พูด เช่น คุยกัน  โห่  ฮา  รับโทรศัพท์ หลับ  รับประทานสิ่งของ

ต่างๆ  ฯลฯ ขณะฟังหรือดู 
๓. ถ้าต้องการถามควรยกมือขึ้นหรือขออนุญาตผู้พูดก่อน และถามเมื่อผู้พูดพูดจบแล้ว 
๔. ไม่ควรเดินเข้าออกขณะที่ผู้พูดกำลัง  ถ้าจำเป็นควรทำความเคารพเสียก่อน 
๕. เมื่อผู้พูดพูดจบ  ควรปรบมือให้เกียรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. ข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดู 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…....................................................………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. มารยาทการฟังและการดูในที่สาธารณะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเม่ือ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๓ เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ   เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  เรียนรู้เรื่องสำนวน   เวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 สำนวนภาษาเป็นถ้อยคำท่ีใช้พูดหรือเขียนที่สั้น กะทัดรัด  มีคติเตือนใจ  มีความสละสลวย
ไพเราะ และเห็นภาพชัดเจน     
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. ใช้สำนวน  สุภาษิต  หรือคำพังเพยได้ถูกต้อง 
 ๒. นำสำนวน  สุภาษิต  หรือคำพังเพยไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 

การใช้สำนวน  สุภาษิตหรือคำพังเพย  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนรว่มกันทำกิจกรรม โดยแข่งขันกันเขียนสำนวนหรือคำพังเพย  บนกระดานดำ  

 ๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง สำนวนหรือคำพังเพยจากใบความรู้  แล้วช่วยกันสรุปลักษณะ
ของสำนวนหรือคำพังเพย เพ่ือให้ได้ว่าเป็นคำท่ีมีความหมายให้ข้อคิดคติเตือนใจ 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. แบ่งกลุ่มแล้วให้ช่วยกันค้นหาสำนวนหรือคำพังเพยจากบทเรียน เรื่องอย่างนี้ดีควรทำ  

และจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่ืนๆ โดยให้เขียนประโยคที่มีคำราชาศัพท์ลงในกระดาษเขียนรายงาน
ที่แจกให้ พร้อมขีดเส้นใต้สำนวนหรือคำพังเพย และบอกความหมายคำหรือสำนวนนั้นด้วย 
 ๒. แต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครูตรวจ 



 ๓. นักเรียนแต่ละคนนำสำนวน  สุภาษิต และคำพังเพยไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ แล้วส่ง
ครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็น
สมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสำนวน  สุภาษิต และคำพังเพยในรูปของแผนที่
ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชุดภาษาพาที 
 ๔. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 ๕. ใบงาน  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.   เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้      ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้       ๒  หมายถึง   ดี               ๓  หมายถึง  ดีมาก        
 
 
 

 



การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 

                              (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 
   

           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 

 

 

 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
๑. รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา   หมายความว่าอย่างไร 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 
๒. ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว   หมายความว่าอย่างไร  
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 
๓. ใครดี  ดีตอบ  ใครชอบ  ตอบแทน  หมายความว่าอย่างไร 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 
๔. ใครร้าย  ร้านแสน  เหมือนแม้นมันทำมา  หมายความว่าอย่างไร 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 
๕. คนเรามีทั้งดี  ทั้งชั่ว  จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ  หมายความว่าอย่างไร 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 
๖. จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว  หมายความว่าอย่างไร 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อืน่ปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๓ เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ      เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การอ่านกราฟ เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๔  :  หลักการใช้ภาษา 
 ม.ฐ.  ๔.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ ๓  สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
สาระสำคัญ 

 กราฟมีหลายชนิด  เช่น กราฟรูปภาพ  กราฟเส้น  กราฟแท่ง ฯลฯ  ใช้แสดงเปรียบเทียบ 
ข้อมูลที่นำเสนอให้เห็นอย่างชัดเจน  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

๑. มีมารยาทในการฟังและการพูด 
๒. สามารถอ่านกราฟได้ 
๓. สามารถสรุปข้อมูลจากการอ่านกราฟได้ 

สาระการเรียนรู้  
การใช้ภาษา 

- การอ่านกราฟ 
- การสรุปข้อมูลจากการอ่านกราฟ 

กระบวนการเรียนรู้   
ขั้นนำ 
๑. ทบทวนบทเรียนโดยนักเรียนอ่านบัตรคำใหม่ นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำ 
๒. ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง  กราฟ   โดยซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้  
๑. ครูนำกราฟ มาให้นักเรียนฝึกอ่านและสรุปข้อมูลตีความ  
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒  กลุ่ม  ให้นักเรียนศึกษาความรู้ทางภาษา เรื่อง การอ่าน 

กราฟและสรุปข้อมูลจากการอ่านกราฟ  จากใบความรู้ (ภาคผนวก) หรือจากหนังสือเรียนภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชุดภาษาพาที 



๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน 
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้     
 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑. บัตรคำ  

 ๒. กราฟ   
๓. หนังสือเรียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชุดภาษาพาที 

 ๔.  แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
๕. ใบงาน 

การวัดประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (                                 ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 
 



ใบงาน  (งานกลุ่ม) 

เรื่อง  เขียนประโยคจากคำ 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 

ชื่อกลุ่ม…………………………………….. 
๑.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๒.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๓.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๔.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
๕.ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..…..….เลขที…่…….. 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนกราฟรูปภาพแสดงจำนวนหนังสือที่แดงขายได้ในหนึ่งสัปดาห์   

    ดังนี้โดยกำหนดให้ ๑ ภาพ ต่อ ๑ ฉบับ 
 

 วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
ไทยรัฐ ๒๐ ๑๘ ๑๕ ๑๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
เดลินิวส์ ๑๕ ๑๘ ๑๓ ๑๗ ๑๕ ๑๙ ๑๘ 
มติชน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ข่าวสด ๘ ๘ ๙ ๗ ๕ ๖ ๘ 
คม ชัด ลึก ๗ ๘ ๖ ๕ ๔ ๕ ๕ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 13 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
  

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. ข้อใดเขียนสำนวนได้ไม่ถูกต้อง 
 ก. จะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ทำตัว  ข. จะดจีะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวทำ   

ค. จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว   ง. คนเรามีทั้งดีและชั่ว  
๒. เสียงเจ้ามอมเห่า………ที่หน้าบ้าน 
 ก. กรรโชก    ข. กันโชก  

ค. กรรโชค    ง. กันโชค 
๓. เห็น…..ยอด  เดินหิ้วมะพร้าวน้ำหอม  …………มาด้วย 
 ก.  ทิด -  ทลาย    ข. ทิศ -  ทลาย 
 ค. ทิด -  ทะลาย    ง. ทิศ -  ทะลาย 
๔. ศาสนาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมด โดยมีคำสอนให้ปฏิบัติอย่างไร 
 ก. ทำความดี    ข. ละเว้นความชั่ว 
 ค. มีเมตตาต่อเพ่ือมนุษย์   ง. ถูกทุกข้อ 
๕. นักเรียนคิดว่า  ผู้ที่สั่งสอนเราให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี  มีคุณธรรม คือใคร 
 ก. ศาสดา    ข. ผู้เผยแผ่คำสอน 
 ค. ผู้ปฏิบัติตามคำสอน   ง. ถูกทุกข้อ 
๖. ข้อใดกล่าวสำนวนที่ช่วยกันทำบุญได้ถูกต้อง 
 ก. ขนดินเข้าวัด    ข. ขนทรายเข้าวัด 

ค. ขนหินเข้าวัด    ง. ก่อพระเจดีย์ทราย 
๗. พญาครุฑเป็นศัตรูกับใคร 
 ก. พญานาคราช    ข. รามสูรย์  

ค. เมขลา    ง. พระอินทร์ 
๘. สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม  คือข้อใด 
 ก. สุเหร่า    ข. มัสยิด   

ค. โบสถ์  วิหาร    ง. ข้อ ก และ ข  ถูก 
๙. ผู้นำในศาสนาอิสลาม  เรียกว่าอย่างไร 
 ก. พระสงฆ์    ข. บาทหลวง  

ค.อิหม่าม    ง. นักบวช 
๑๐. นักบวชในศาสนาคริสต์  คือข้อใด 
 ก. พระสงฆ์    ข. บาทหลวง  

ค.อิหม่าม    ง. นักบวช 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ก  ๓. ค   ๔. ง  ๕. ง   
๖. ข  ๗. ก  ๘. ง  ๙. ค  ๑๐. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องที่เรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องทีเ่รียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที ่ ๑๔ เรื่อง  กระดาษนี้มีที่มา      เวลาเรียน 10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑ เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปราย  และสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้  
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  กระดาษนี้มีที่มา 
 ๒. การตั้งคำถาม ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้   

๒. ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง กระดาษ โดยครูช่วยถามนำ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตอบ   
ขั้นกระบวนการเรียนรู้  
๑. ร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียน โดยครูช่วยถามนำ  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกัน

ตอบปากเปล่าตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน  
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียนบทที่ ๑๔ เรื่อง “กระดาษนี้มีที่มา”  (โดยอ่านรายบุคคล 
เน้นการอ่านพินิจพิจารณา) 
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  



- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   

(คำถามอาจซ้ำกันได้)  
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น 
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๒. แถบประโยค 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. บทร้อยกรอง 
 ๕. ใบงาน 
 ๖. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๗. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        



การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
              (                                 ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ 14 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. “ผมมีรูปร่างบานปานจะปลิว”  คำว่า ผม  หมายถึงอะไร 
 ก. ถุงพลาสติก     ข. ใบตอง   

ค. กระดาษ     ง. นุ่น 
๒. ชาติใดท่ีผลิตกระดาษเป็นชาติแรก   
 ก. จีน      ข. อินเดีย  

ค. กรีก      ง. อียิปต์ 
๓. จากข้อ ๓  ผลิตกระดาษจากต้นอ้อ  ที่มีชื่อว่าอย่างไร 
 ก. ปาปิรุส     ข. ปาปุริส 
 ค. ปาปุรัส     ง.  ปิปารุส 
๔. ชาวจีนคิดประดิษฐ์กระดาษจากอะไร 
 ก. ต้นอ้อ     ข. ผ้าฝ้าย 
 ค. ต้นสา     ง. เศษผ้าฝ้าย 
๕. ข้อใดไม่ถกูต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
 ก. ใบมะพร้าว     ข. ใบลาน 
 ค. ศิลาจารึก     ง. เปลือกข่อย  เปลือกสา 
๖. ต้นไม้ที่นิยมนำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ  คือต้นไม้ชนิดใด 
 ก. กระถินณรงค์     ข. ใบตาล 
 ค. เปลือกข่อย  เปลือกสา    ง. ยูคาลิปตัส 
๗. ต้นไม้จากข้อ ๓  เขานิยมนำส่วนใดมาผลิตกระดาษ 
 ก. ใบ      ข. ราก   

ค. ลำต้น     ง. ผล 
๘. คำว่า รีไซเคิล หมายถึงอะไร 
 ก. จักรายาน     ข. จักรายานยนต์   

ค. การนำมาใช้ใหม่    ง. กระบวนการผลิต 
๙. ข้อใดเป็นการช่วยชาติประหยัด 
 ก. ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า   ข. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า  

ค. คัดแยกขยะต่างหาก    ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. รถซาเล้ง  ตรงกับข้อใด 
 ก. รถรับซื้อเศษขยะ    ข. รถรับซื้อของเก่า  

ค. รถรับซื้อของเก่า    ง. ถูกทุกข้อ 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ค  ๒. ง  ๓. ก  ๔. ง  ๕. ก   
๖. ง  ๗. ค  ๘. ค  ๙. ง  ๑๐. ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ไชโย..  ได้คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. เรื่อง  กระดาษนี้มีที่มา    คำว่า  ผม หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
...................................................................................................... .......................................................... 
๒. คำว่าผม เป็นใคร 
……………………………………………………………………………........................................................... ...............
........................................................................... .....................................................................................  
๓. คำว่า “ปาปิรุส” หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................................................  
๔. ชาวอียิปต์ใช้ “ปาปิรุส” ทำอะไร 
…………………………………………………………………………….................................................................... ......
............................................................................................................................. ................................... 
๕. ชาวจีนคิดประดิษฐ์กระดาษจากอะไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
....................................................................................................................... ......................................... 
๖. ให้นักเรียนบอกวิวัฒนาการของการใช้กระดาษของประเทศไทย  มาตามความเข้าใจ 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................ ................................ 
๗. เรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................... ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเมื่อได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่  ๑๔ เรื่อง  กระดาษนี้มีที่มา     เวลาเรียน  10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านออกเสียง  เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระ
จากผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  
และช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. บทเรียนบทที่ ๑๔  เรื่อง  กระดาษนี้มีท่ีมา 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน 
 ๓. การเขียนตามคำบอก  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา   

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. สนทนาความหมายของคำยากโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมแล้ว
ทำลงในใบงาน 



 ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 ๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑  ย่อหน้า  
 ๔. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 ๕. นักเรียนคนใดที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 ๖. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำยาก 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        
 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           (                                 ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 

 

 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 
มหาศาล   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
ข่อย    
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
คริสตกาล   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
รถซาเล้ง   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

โลกไร้พรมแดน   

 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
สมุดไทย   
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
สลัก    
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 
ข่อย   อ่านว่า…………………………………………. 
 
คริสตกาล  อ่านว่า…………………………………………. 
 
รถซาเล้ง  อ่านว่า…………………………………………. 
 
โลกไร้พรมแดน  อ่านว่า…………………………………………. 
 
สมุดไทย   อ่านว่า…………………………………………. 
 
สลัก   อ่านว่า…………………………………………. 
 
สา   อ่านว่า…………………………………………. 
 
มหาศาล   อ่านว่า…………………………………………. 
 
จินตนาการ  อ่านว่า…………………………………………. 
 
มวลมนุษย์  อ่านว่า…………………………………………. 
 
บทสวดมนต์  อ่านว่า…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิทานแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 

 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 

( Rubric Assessment)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่  ๑๔ เรื่อง  กระดาษนี้มีที่มา      เวลาเรียน 10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  การเขียนรายงาน   เวลาเรียน  3   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การเขียนรายงานเป็นการเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เสนอต่อครู เพ่ือนนักเรียนหรือผู้อ่ืน เพ่ือให้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เขียน  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
 ๑. บอกหลักการเขียนรายงานได้ถูกต้อง 
 ๒. เขียนรายงานประเภทต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
  การเขียนรายงาน 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับเนื้อหาในชั่วโมงท่ีแล้วที่ได้เรียนมา 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องการเขียนรายงาน โดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียน
ประโยชน์และข้ันตอนของการเขียนรายงานตามความเข้าใจ บนกระดานดำ  

ขั้นกระบวนการเรียนรู้   
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม แล้วให้ช่วยกันศึกษาความรู้ทางภาษา เรื่อง การ

เขียนรายงาน จากใบความรู้ หรือจากหนังสือภาษาไทย ชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะสำคัญ
ของการเขียนรายงาน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ แล้วส่งครูตรวจ ถ้า
ผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับ
การอ่านประจำชั้นต่อไป 



 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานในรูปของแผนที่ความคิด 
ขั้นสรุป  

 ๑. นักเรียนทำใบงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในใบงานแล้วส่งครูตรวจ 
 ๒. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  ทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน 
 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 



 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 

 

 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง การเขียนรายงาน 

  
การเขียนรายงานเป็นการเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงานต่างๆ 

เสนอต่อครู เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น เพื่อให้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติงาน
ของเราการเขียนรายงานที่ดีควรปฏิบัติดังนี้  

๑. กำหนดหัวข้อเรื่อง 
ควรกำหนดเรื่องที่ผู้รายงานสนใจต้องการรับรู้ หรือคาดว่าคนส่วนใหญ่สนใจ  เช่น มลพิษ 

ในชีวิตประจำวัน กระดาษนี้มีที่มา ฯลฯ 
 นอกจากกำหนดหัวข้อเรื่องดังกล่าวได้แล้ว ควรกำหนดหัวข้อย่อยๆ ด้วย เพื่อความสะดวกใน
การค้นคว้า เช่น เรื่อง กระดาษนี้มีท่ีมา 

• ที่มาของกระดาษ 
• คุณค่าของกระดาษ 
• การทำกระดาษ 
• การใช้กระดาษ  ฯลฯ 

๒. วางแผนเขียนรายงาน 
• กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน เช่น จะเขียนให้เสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ ฯลฯ รวมทั้ง

กำหนดเวลาในการทำงนแต่ละขั้นตอน 
• กำหนดสถานที่ที่จะไปค้นคว้า เช่น  ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  สถานที่ประกอบการ  

หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ 
• กำหนดผู้ร่วมงาน (ถ้าทำงานกลุ่ม) และแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน 
• กำหนดวันเขียนรายงาน วันตรวจทาน ปรับปรุง แก้ไข 
• กำหนดวันส่งงาน  ฯลฯ 

๓. รวบรวมข้อมูล 
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่หรือตาม 

หัวข้อย่อยที่กำหนด 
๔. เขียนรายงาน 

๔.๑ นำข้อมูลที่รวบรวมมาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาของงตนเองให้อ่านเข้าใจง่าย  
ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ความนำ  เนื้อเรื่อง  และสรุป  มีการลำดับความสำคัญ มีสาระความรู้ มี
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีเหตุผลประกอบ ฯลฯ ข้อสำคัญไม่ควรลอกข้อความจากหนังสืออ่ืน 
หรือตัดต่อข้อความจนดูเสมือนเป็นสำนวนของตนเอง แต่ถ้าจำเป็นต้องลอกข้อความสำคัญ ต้องบอก
ว่าจากหนังสืออะไร และถือเป็นมารยาทที่ต้องระบุชื่อผู้แต่ง 

 
 
 



๔.๒ ทำรูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนประกอบ  ดังนี้ 
๔.๑.๑ หน้าปก  ควรมีรายละเอียด  ดังตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๔.๑.๒ คำนำ  การเขียนคำนำอาจกล่าวถึงสาระต่างๆ เช่น ที่มาจุดประสงค์ของ 

การเขียนรายงาน วิธีการค้นคว้า ผู้ร่วมงาน ผู้มีอุปการคุณ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรายงาน  
๔.๑.๓ สารบัญระบุเรื่องแต่ละเรื่องท่ีเสนอและเลขหน้าของเรื่องนั้นๆ 
๔.๑.๔ เนื้อเรื่อง คือส่วนที่ค้นคว้าเรื่องมาเรียบเรียงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเรื่องตามข้อ ๔.๑ 
๔.๑.๕ รายชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้า หรือบรรณานุกรม มีวิธีเขียน  ดังตัวอย่าง 

ศึกษาธิการ,กระทรวง, หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีว ิต ภาษาพาที  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว
,๒๕๕๐.  
๕. ตรวจทานและปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

นำรายงานมาตรวจทางอีกครั้ง พิจารณาความต่อเนื่องและตรวจการเขียนตัวสะกดการันต์  
แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงจาก ศึกษาธิการ,กระทรวง, หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีว ิต ภาษาพาที  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว, 
๒๕๕๐.  

รายงานวิชาภาษาไทย 
เร่ือง กระดาษน้ีมีท่ีมา 

............................. 
ผูเ้ขียนรายงาน 

เด็กชายเรียน  กระดาษสา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
เสนอคุณครูละเอียด   ถ่ียิบ 

ส่งรายงานวนัท่ี ๒๐  กนัยายน  พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การเขียนรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเขียนรายงาน 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. การเขียนรายงาน  หมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……….....................................................…………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. จงบอกขั้นตอนของการเขียนรายงานมาตามความเข้าใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 

( Rubric Assessment)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่  ๑๔ เรื่อง  กระดาษนี้มีที่มา     เวลาเรียน  10 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การพูดรายงาน    เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การพูดรายงานเป็นการเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
แล้วนำเสนอโดยการพูดรายงานต่อครู  เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น เพ่ือให้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้
ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติงานของผู้พูด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. บอกหลักการพูดรายงานได้ถูกต้อง  
 ๒. สามารถพูดรายงานประเภทต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 

การพูดรายงาน  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเพ่ือทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องการพูดรายงาน โดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียน
ประโยชน์และข้ันตอนของการพูดรายงานตามความเข้าใจ บนกระดานดำ  

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม แล้วให้ช่วยกันศึกษาความรู้ทางภาษา เรื่อง การพูด
รายงาน จากใบความรู้ หรือจากหนังสือภาษาไทย ชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะสำคัญของ
การพูดรายงาน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 



 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องการพูดรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ แล้ว
ส่งครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็น
สมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพูดรายงานในรูปของแผนที่ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้     
 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.   เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้      ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้       ๒  หมายถงึ   ดี               ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
 
 



 
 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 

                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 
   

           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 



 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง การพูดรายงาน 

  
การพูดรายงานเป็นการเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงานต่างๆ 

โดยนำเสนอในรูปแบบของการพูดรายงานต่อครู เพ่ือนนักเรียนหรือผู้อื่น เพื่อให้ความรู้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อ่ืนทราบผลการปฏิบัติงานของเรา การพูดรายงานที่ดีควรปฏิบัติดังนี้ 

การพูดรายงาน 
 
 เมื่อจัดทำรายงานเสร็จแล้ว หากมีการเสนอรายงานนั้นต้องพยายามใช้คำพูดดึงดูดใจผู้ฟัง
สนใจ  ติดตามเรื่องจนจบและพยายามให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม 
 การพูดรายงานที่ดีมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

๑. แบ่งเวลารายงานแต่ละหัวข้อให้พอเหมาะกับความสำคัญ และใช้เวลารายงานทั้งหมดให้
เหมาะสม 

๒. ควรมีสื่อประกอบอย่างหลากหลายกับเรื่องที่รายงาน 
๓. ใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องชัดเจน มีจังหวะวรรคตอนเน้นในสิ่งที่ต้องการเน้น พยายามสร้าง

บรรยากาศที่ดี ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป 
๔. มีการสรุปสาระความรู้ เมื่อรางานจบ 
๕. ควรมีเวลาให้ผู้ฟังซักถามในช่วงสุดท้ายของการรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงจาก ศึกษาธิการ,กระทรวง, หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีว ิต ภาษาพาที  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว
,๒๕๕๐. 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การพูดรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การพูดรายงาน 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. การพูดรายงาน  หมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…....................................................………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. จงบอกขั้นตอนของการพูดรายงานมาตามความเข้าใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 14 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. “ผมมีรูปร่างบานปานจะปลิว”  คำว่า ผม  หมายถึงอะไร 
 ก. ถุงพลาสติก    ข. ใบตอง   

ค. กระดาษ    ง. นุ่น 
๒. ชาติใดท่ีผลิตกระดาษเป็นชาติแรก   
 ก. จีน     ข. อินเดีย  

ค. กรีก     ง. อียิปต์ 
๓. จากข้อ ๓  ผลิตกระดาษจากต้นอ้อ  ที่มีชื่อว่าอย่างไร 
 ก.  ปาปิรุส    ข. ปาปุริส 
 ค. ปาปุรัส    ง.  ปิปารุส 
๔. ชาวจีนคิดประดิษฐ์กระดาษจากอะไร 
 ก. ต้นอ้อ    ข. ผ้าฝ้าย  

ค. ต้นสา    ง. เศษผ้าฝ้าย 
๕. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
 ก. ใบมะพร้าว    ข. ใบลาน 
 ค. ศิลาจารึก    ง. เปลือกข่อย  เปลือกสา 
๖. ต้นไม้ที่นิยมนำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ  คือต้นไม้ชนิดใด 
 ก. กระถินณรงค์    ข. ใบตาล 
 ค. เปลือกข่อย  เปลือกสา   ง. ยูคาลิปตัส 
๗. ต้นไม้จากข้อ ๓  เขานิยมนำส่วนใดมาผลิตกระดาษ 
 ก. ใบ     ข. ราก  
 ค. ลำต้น    ง. ผล 
๘. คำว่า รีไซเคิล หมายถึงอะไร 
 ก. จักรายาน    ข. จักรายานยนต์   

ค. การนำมาใช้ใหม่   ง. กระบวนการผลิต 
๙. ข้อใดเป็นการช่วยชาติประหยัด 
 ก. ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า  ข. ใช้ให้คุ้มค่า  

ค. คัดแยกขยะต่างหาก   ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. รถซาเล้ง  ตรงกับข้อใด 
 ก. รถรับซื้อเศษขยะ   ข. รถรับซื้อของเก่า   

ค. รถรับซื้อของเหลือใช้   ง. ถูกทุกข้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ข  ๒. ก  ๓. ค   ๔. ง  ๕. ง   
๖. ข  ๗. ก  ๘. ง  ๙. ค  ๑๐. ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๕ เรื่อง รักที่คุ้มภัย     เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน   เวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที ่ ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง 
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปรายและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้  
สาระการเรียนรู้ 

๑. การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  รักที่คุ้มภัย  
 ๒. การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม และสรุปข้อคิดของเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาถึงเรื่อง  ความรัก  เรื่องการป้องกันภัย  การคุ้มภัย   เพื่อเป็นการ

นำเข้าสู่บทเรียน  
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียนหน้า ๒๐๕  โดยครูช่วยถามนำ   

เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันตอบปากเปล่า  ตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียนบทที่ ๑๕ เรื่อง “รักที่คุ้มภัย”   (โดยอ่านรายบุคคล เน้นการ
อ่านพินิจพิจารณา) 
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 



- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  
- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   

(คำถามอาจซ้ำกันได้) 
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น 
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๒. แถบประโยค 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๕. ใบงาน 

๖. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  “ภาษาพาที” ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๔ 

การวัดประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี     ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง      พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี           ๓  หมายถึง  ดีมาก        
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                        ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

 
           ฝ่ายวิชาการ 

 
  

 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

7. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 

วันที่............./............../................. 

 
 

 
 



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ 15 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นักเรียนคิดว่า “จ๊อก”  คือสัตว์ชนิดใด 
 ก. จิ้งจก     ข. จิ้งเหลน  

ค. ตุ๊กแก    ง. กิ้งก่า 
๒. นักเรียนคิดว่า “จ๊อก กะ แจ๊ก”  กินอะไรเป็นอาหาร 
 ก. ข้าว     ข. เศษอาหาร  

ค. ผัก  หญ้า    ง. แมลง 
๓. นักเรียนคิดว่า ลูกชายเจ้าของบ้านที่ “แจ๊ก” อาศัยอยู่พาเพ่ือนๆ มาทำอะไร 
 ก.  เสพยา    ข. ดมกาว 
 ค.  ดื่มสุรา    ง.  ถูกทุกข้อ 
๔. จากข้อ ๓ นักเรียนคิดว่า เด็กๆ มาที่บ้านมั่วสุมกันอยู่นั้นเป็นเด็กประเภทใด 
 ก. ขาดความรัก    ข. เด็กมีปัญหา 
 ค. เด็กด้อยโอกาส   ง. ข้อ ก และ ข  ถูก 
๕. นักเรียนคิดว่า บ้านทีอบอุ่นเป็นอย่างไร 
 ก. ทุกคนรักใคร่กัน   ข. ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
 ค. ทุบตีกัน    ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
๖. เคลิ้ม คืออาการใด 
 ก. ง่วงนอน    ข. นอนหลับ 

ค. หาวนอน    ง. จวนหลับ 
๗. นักเรียนคิดว่า  ภาษาพูดกับภาษาเขียนต่างกันอย่างไร 
 ก. ไม่เคร่งครัดในหลักภาษา  ข. เคร่งครัดในหลักภาษา   

ค. ไม่เป็นทางการ   ง. ข้อ  ก และ ค  ถูก 
๘. นักเรียนคิดว่า ภาษาถ่ิน  มีความสำคัญอย่างไร 
 ก. ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาค  ข. เป็นภาษากลาง 
 ค. เป็นภาษามาตรฐาน   ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ข้อใดไม่เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ 
 ก. แบตเตอรี่    ข. เซลเซียส  

ค. ฟรี     ง. เซียมซ ี
๑๐. ข้อใดไม่เป็นคำที่มาจากภาษาจีน 
 ก. เก๊กฮวย    ข. ก๋วยเตี๋ยว 
 ค. โชว ์     ง. เซียมซ ี
 



 

เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ก  ๒. ง  ๓. ก  ๔. ง  ๕. ก   
๖. ง  ๗. ง  ๘. ก  ๙. ง  ๑๐. ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไชโย..  ผมได้คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ครับ…. 



ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. เรื่องรักที่คุ้มภัย  ที่นักเรียนอ่านนี้  กล่าวถึงใครบ้าง 
................................................................................................. ...............................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................  

๒. จ๊อก  เป็นใคร 
........................................................................ ....................................................................................... .
……………………………………………………………………………..........................................................................  

๓. จ๊อกอาศัยอยู่ที่ใด 
................................................................................................................................. ...............................
……………………………………………………………………………..........................................................................  

๔. แจ๊ก  เป็นใคร 
........................................................................................................ ........................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................  

๕. แจ๊กมาทำอะไรที่บ้านจ๊อก 
..................................................................... ...........................................................................................
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
๖. เด็กๆ มาทำอะไรกัน  
................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................  

๗. จากเรื่องนี้  ให้ข้อคิดอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
…………………………………………………………………………….......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๕ เรื่อง รักที่คุ้มภัย     เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านออกเสียง  เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระ
จากผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว และช่วยให้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. บทเรียนบทที่ ๑๕  เรื่อง  รักที่คุ้มภัย 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน 
 ๓. การเขียนตามคำบอก  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา   

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. สนทนาความหมายของคำยากโดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมแล้ว
ทำลงในใบงาน 



 ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 ๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน  โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม  จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑  ย่อหน้า  
 ๔. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 ๕. นักเรียนคนใดที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 ๖. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำ 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 



 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        
 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                           ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 
                                
 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  



 
 

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 
   วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



 

ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 

เคลิ้ม   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

เฉียวฉุน   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

ปราการ   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

เปรมใจ   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

แปล้   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

มั่วสุม   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

สร่าง   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 

 

สานฝัน   หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 
 

ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 

๑. สานฝัน    อ่านว่า       ………………………………….. 

   

๒. สร่าง     อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๓. มั่วสุม    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๔. แปล ้    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๕. เปรมใจ    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๖. ปราการ    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๗. เฉียวฉุน    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๘.ฉุนเฉียว    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๙.กลมเกลียว    อ่านว่า       ………………………………….. 

 

๑๐.นุ่มนวล    อ่านว่า       ………………………………….. 

 



 
 

ใบงานใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิทานแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 
 



 
 

เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคบั 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๕ เรื่อง รักที่คุ้มภัย                                        เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรียนรู้เรื่องภาษาพูด  ภาษาเขียน ภาษาถ่ิน          เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด  ภาษาเขียนและภาษาถ่ิน ต้องคำนึงถึงโอกาส สถานที่ 
และบุคคล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
 ๑. ใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาถ่ิน ได้ถูกต้อง 
 ๒. นำภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาถ่ิน  ไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 การใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาถ่ิน  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. ครูให้นักเรียนแข่งขันกันเขียนภาษาพูด  ภาษาเขียน  บนกระดานดำ 
 ๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาถ่ิน  จากใบความรู้ หรือจาก
หนังสือภาษาไทยชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปใจความสำคัญของภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาถ่ิน 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้   
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วให้ช่วยกันค้นหาภาษาพูด  ภาษาเขียนและภาษาถิ่น  จากบทเรียน 

เรื่องรักที่คุ้มภัย  และจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่ืนๆ โดยให้เขียนประโยคที่มีคำภาษาพูด  ภาษา
เขียนและภาษาถิ่น  ลงในกระดาษเขียนรายงานที่แจกให้ พร้อมขีดเส้นใต้ และบอกความหมายคำ
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 
 ๓. นักเรียนแต่ละคนนำภาษาพูด  ภาษาเขียนไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ แล้วส่งครูตรวจ  
ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็นสมุดสำหรับ
การอ่านประจำชั้นต่อไป 



 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาพูด  ภาษาเขียน  ในรูปของแผนที่ความคิด  
ขั้นสรุป  

 ๑. นักเรียนทำใบงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในใบงานแล้วส่งครูตรวจ 
 ๒. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  ทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน 
 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน 
 ๖.  แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 



 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาถิ่น 

  
การใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนต้องคำนึงถึงโอกาส สถานที่ และบุคคล 
 ภาษาพูด  ใช้ติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย และบุคคลทั่วไป 
บางครั้งภาษาพูดอาจปะปนอยู่ในงานเขียนบางประเภท เช่น จดหมายส่วนตัว  นวนิยาย  เรื่องสั้น  
บทละคร  ฯลฯ ภาษาพูดจะไม่เคร่งครัดเรื่องหลักภาษามากนัก อาจละส่วนของประโยคหรือส่วนของ
คำได้บ้าง หรืออาจใช้คำย่อ 
 ภาษาเขียน  ใช้ในงานเขียนทุกประเภทเป็นภาษาท่ีค่อนข้างสมบูรณ์แบบถูกต้องตามหลัก
ภาษา  ชัดเจน  สละสลวย  และสุภาพ 
 เราต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาอย่างเหมาะสมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
ตัวอย่าง  
 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือนผมอยากมาอยู่กับผม เพ่ือนของผมต้องการมาอยู่ที่บ้านของผม 
มันแค่จะมากินแมลงเท่านั้น มันเพียงแต่จะมากินแมลงเท่านั้น 
ลูกชายบ้านเราชอบเอาเพ่ือนมาท่ีบ้าน ลูกชายเจ้าของบ้านของเราชอบพาเพ่ือนมาที่บ้าน 
แม่มาเจอะก็เลยเป็นเรื่อง แม่มาพบจึงเกิดเรื่องขึ้น 
เพ่ือนมักจะมีเรื่องโน้มเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเสมอ เพ่ือนของผมมักจะมีเรื่องต่างๆ มา เล่าให้ฟังเสมอ 

 
ภาษาถิ่น 

 ประเทศไทยมีภาษาไทยใช้ในราชการและใช้ในการสื่อสารทั่วไปถือเป็นภาษากลางหรือ
ภาษาไทยมาตรฐาน และมีภาษาท่ีใช้สื่อสารกันเฉพาะภาค เฉพาะถิ่น  เรียกว่า ภาษาไทยถิ่นหรือ
ภาษาถ่ิน 
 เราอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีภาษาถิ่น ก็ควรเรียนรู้และรักษาภาษาถ่ินนั้นไว้เพ่ือติดต่อสื่อสารกัน
ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาถ่ินของเราด้วยและต้องเรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานที่
ถูกต้อง และรู้จักใช้ในโอกาสอันควร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  

๑. ภาษาพูด  เป็นอย่างไร  ให้ยกตัวอย่างประกอบ 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
  
๒. ภาษาเขียน  เป็นอย่างไร  ให้ยกตัวอย่างประกอบ 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 

๓. ภาษาถ่ินพูด  เป็นอย่างไร  ให้ยกตัวอย่างประกอบ 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๕ เรื่อง รักที่คุ้มภัย     เวลาเรียน ๑๐    ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรียนรู้เรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เวลาเรียน   2     ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การใช้ภาษาไทยยืมคำจากภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด  ภาษาเขียน ต้องคำนึงถึง
โอกาส สถานที่ และบุคคล  และควรฝึกอ่าน  เขียน  และใช้คำเหล่านั้นให้ถูกต้อง  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. ใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง 
 ๒. นำคำที่มาจากภาษาต่างประเทศไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 การใช้คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนทำกิจกรรม โดยแข่งขันกันเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  บนกระดานดำ 

 ๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศจากใบความรู้ หรือจากหนังสือ
ภาษาไทยชุดภาษาพาที  แล้วช่วยกันสรุปใจความสำคัญของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  

 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้ช่วยกันค้นหาคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  จากบทเรียน เรื่อง

รักที่คุ้มภัย  และจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่ืนๆ โดยให้เขียนประโยคท่ีมีคำท่ีมาจาก 
ภาษาต่างประเทศ  ลงในกระดาษเขียนรายงานที่แจกให้ พร้อมขีดเส้นใต้ และบอกความหมายคำ 

๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 



 ๓. นักเรียนแต่ละคนนำคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ แล้วส่ง
ครูตรวจ ถ้าผิดพลาดครูส่งคืนให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็น
สมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ในรูปของแผนที่
ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอื่นๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน  
 ๖.  แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 



การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                 ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
                  ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
  



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

 
 ภาษาไทยมีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้กันแพร่หลาย เราควรฝึกอ่าน  เขียน  และ
ใช้คำเหล่านั้นให้ถูกต้อง 
 
คำที่มาจากภาษาอังกฤษ 

- พ่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ที่อู่รถ 
- วันนี้อุณหภูมิ ๒๓  องศาเซลเซียส 
- แม่ได้รับของแจกฟรีจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 

คำที่มาจากภาษาจีน 
- บางคนไปวัดแล้วชอบเสี่ยงเซียมซี 
- คุณปู่ชอบดื่มน้ำเก๊กฮวย 
- ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่เรานิยมรับประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนรวบรวมคำท่ีมาจากภาษต่างประเทศ แล้วลอง จัดแยกที่มาของคำ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กบัหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๕ เรื่อง รักที่คุ้มภัย                       เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง  การใช้พจนานุกรม   เวลาเรียน   2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๔  :  หลักการใช้ภาษา 
 ม.ฐ.  ๔.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ ๓  สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
สาระสำคัญ 
 การใช้พจนานุกรม จะช่วยให้อ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

๑. มีมารยาทในการฟังและการพูด 
๒. สามารถใช้พจนานุกรมได้ถูกต้อง 

สาระการเรียนรู้  
การใช้ภาษาพจนานุกรม 

กระบวนการเรียนรู้    
ขั้นนำ  
๑. ทบทวนบทเรียนโดยนักเรียนอ่านบัตรคำใหม่ นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำ 
๒. ครูนำพจนานุกรมมาให้นักเรียนดูแล้วซักถามถึงประโยชน์ของพจนานุกรม 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้  
๑. ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกเรียงคำตามพจนานุกรม 
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักใช้พจนานุกรม 
๓. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ทางภาษา เรื่อง การใช้  

พจนานุกรม จากใบความรู้  หรือจากหนังสือภาษาไทยชุดภาษาพาที  แล้วช่วยกันสรุปใจความสำคัญ 
 ๔. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (เป็นการบ้าน) 
๒. นักเรียนทำใบงาน 
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้     



สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑. บัตรคำ 
๒. หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๔ ชุดภาษาพาที 
๓. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔. ใบงาน 
๕. พจนานุกรม 

การวัดประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 



 
 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง   การใช้พจนานุกรม 

 
วิธีการใช้พจนานุกรม 
 การใช้พจนานุกรมควรฝึกจนเป็นนิสัย โดยเปิดค้นหาคำศัพท์ทุกครั้งที่สงสัยจะทำให้มีความรู้
กว้างขวางและใช้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ก่อนใช้พจนานุกรมควรอ่านคำชี้แจงในหน้าต้นๆ ของหนังสือก่อน 
 วิธีพจนานุกรม มีดังนี้ 

๑. ค้นหาคำตามลำดับพยัญชนะ ก – ฮ 
เคลิ้ม  จวนหลับ 
เฉียวฉุน  โกรธ  มาจาก ฉุนเฉียว 
ปราการ  กำแพงสำหรับป้องกันภัย  
เปรมใจ  สบายใจ อิ่มเอม 
แปล้  เต็มที่ เช่น อิ่มแปล้ 
ผอง  ทั้งปวง , ทัง้หมด  
 

๒. คำแต่ละคำจะเรียงตามรูปสระ   
๓. คำท่ีไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระ เช่น  ชน  ชนวน  ชอบ  ชะนี  ฯลฯ 
๔. คำท่ีใช้พยัญชนะต้น  และสระเดียวกัน จะเริ่มจากไม่มีรูปวรรณยุกต์ก่อน  แล้วเรียงตามรูป

วรรณยุกต์ เช่น ไก  ไก่  ไก้  ไก๊  ไก๋  ขา  ข่า  ข้า  คู  คู่  คู้ ฯลฯ 
๕. คำท่ีมี ไม้ไต่คู้  จะจัดลำดับอยู่ก่อนวรรณยุกต์ เช่น  เก็ง  เก่ง  เก้ง  เก๋ง   ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด แล้วบอกหลักการใช้พจนานุกรมให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการใช้พจนานุกรมให้ถูกต้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พจนานุกรม 



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 15 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นักเรียนคิดว่า “จ๊อก”  คือสัตว์ชนิดใด 
 ก. จิ้งจก      ข. จิ้งเหลน  

ค. ตุ๊กแก     ง. กิ้งก่า 
๒. นักเรียนคิดว่า “จ๊อก กะ แจ๊ก”  กินอะไรเป็นอาหาร 
 ก. ข้าว      ข. เศษอาหาร  

ค. ผัก  หญ้า     ง. แมลง 
๓. นักเรียนคิดว่า ลูกชายเจ้าของบ้านที่ “แจ๊ก” อาศัยอยู่พาเพ่ือนๆ มาทำอะไร 
 ก.  เสพยา     ข. ดมกาว 
 ค.  ดื่มสุรา     ง.  ถูกทุกข้อ 
๔. จากข้อ ๓ นักเรียนคิดว่า เด็กๆ มาที่บ้านมั่วสุมกันอยู่นั้นเป็นเด็กประเภทใด 
 ก. ขาดความรัก     ข. เด็กมีปัญหา 
 ค. เด็กด้อยโอกาส    ง. ข้อ ก และ ข  ถูก 
๕. นักเรียนคิดว่า บ้านทีอบอุ่นเป็นอย่างไร 
 ก. ทุกคนรักใคร่กัน    ข. ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
 ค. ทุบตีกัน     ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
๖. เคลิ้ม คืออาการใด 
 ก. ง่วงนอน     ข. นอนหลับ 

ค. หาวนอน     ง. จวนหลับ 
๗. นักเรียนคิดว่า  ภาษาพูดกับภาษาเขียนต่างกันอย่างไร 
 ก. ไม่เคร่งครัดในหลักภาษา   ข. เคร่งครัดในหลักภาษา   

ค. ไม่เป็นทางการ    ง. ข้อ  ก และ ค  ถูก 
๘. นักเรียนคิดว่า ภาษาถ่ิน  มีความสำคัญอย่างไร 
 ก. ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาค   ข. เป็นภาษากลาง 
 ค. เป็นภาษามาตรฐาน    ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ข้อใดไม่เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ 
 ก. แบตเตอรี่     ข. เซลเซียส  

ค. ฟรี      ง. เซียมซี 
๑๐. ข้อใดไม่เป็นคำที่มาจากภาษาจีน 
 ก. เก๊กฮวย     ข. ก๋วยเตี๋ยว  

ค. โชว ์      ง. เซียมซี  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ก  ๒. ง  ๓. ก   ๔. ง  ๕. ก   
๖. ง  ๗. ง  ๘. ก  ๙. ง  ๑๐. ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๖ เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ                       เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑ เรื่อง  การอ่านในใจบทเรียน            เวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด  
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน 
ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่า
เรื่องและเขียนเรื่องได้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง  
 ๒. ตั้งคำถาม ตอบคำถาม อภิปรายและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ 
 ๒. การตั้งคำถาม ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองจากแผนภูมิบทร้อยกรอง“ธรรมชาตินี้มีคุณ”หรือจากหนังสือ

เรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  “ภาษาพาที” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน้า ๒๑๙ 
โดยอา่นเป็นทำนองธรรมดาดังๆ พร้อมกันแล้วสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทร้อยกรอง โดยครูช่วย
ถามนำ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตอบ   

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงรูปภาพในบทเรียน โดยครูช่วยถามนำ เพ่ือกระตุ้นให้

นักเรียนร่วมกันตอบปากเปล่าตามความเข้าใจและ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
 ๒. นักเรียนอ่านในใจในบทเรียนบทที่ ๑๖ เรื่อง “ธรรมชาตินี้มีคุณ” (โดยอ่านรายบุคคล เน้น
การอ่านพินิจพิจารณา) 



 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๖ คน (หรือตามความเหมาะสม) ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

- นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้ถามกลุ่มอ่ืน  
- นักเรียนร่วมกันเขียนคำถามลงในแถบประโยค 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบประโยคคำถามติดไว้ที่กระเป๋าผนัง   

(คำถามอาจซ้ำกันได้) 
- นักเรียนกลุ่มใดตอบคำถามจากเพ่ือนหรือกลุ่มอ่ืนได้ให้ทำแถบคำตอบ 

ไปติดหลังคำถามนั้น 
- จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกันทั้งหมด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำถามและคำตอบหน้าชั้นเรียน อีกครั้ง 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ทำเป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทุกคนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๒. แผนภาพ 
 ๓. กระเป๋าผนัง 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.   เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้    ๓  หมายถึง    ดี ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแกไ้ข   ๕  -  ๖    พอใช้      ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 



 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้       ๒  หมายถึง   ดี               ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 

                                  ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 
   

           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

           ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ )
           

           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 



 

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 



 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยที่ 16 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นิทานเรื่อง “ธรรมชาตินี้มีคุณ”  นักเรียนคิดว่าอะไรคือธรรมชาติบ้าง 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดินและอากาศ    ง. ถูกทุกข้อ 
๒. นักเรียนคิดว่า  ใครเป็นเจ้าของธรรมชาติ 
 ก. เทพารักษ์    ข. พระธรณี 
 ค. เจ้าแม่คงคา    ง. ไม่มีข้อถูก 
๓. นักเรียนคิดว่า  เทพารักษ์  ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาด้านใด 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดินและอากาศ    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. นักเรียนคิดว่า  พระธรณี  ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาด้านใด 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่นำ้ 

ค. ดิน     ง. อากาศ 
๕. นักเรียนคิดว่า  พระคงคา  ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาด้านใด 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดิน     ง. อากาศ 
๖. นักเรียนคิดว่า  แหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  คืออะไร 
 ก. พระจันทร์    ข. พระอาทิตย์ 

ค.  ดาว     ง. เดือน 
๗. นักเรียนคิดว่า  พระพาย  คืออะไร 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ  

ค. ดิน     ง. ลม  อากาศ 
๘. นักเรียนคิดว่าข้อใด น้ำท่วม  คือภัยชนิดใด 
 ก. วาตภัย    ข. อุทกภัย   

ค. อัคคีภัย    ง. ธรณีพิโรธ 
๙. นักเรียนคิดว่า  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่สูญหายหมดไปจากโลก  คืออะไร 
 ก. แสงแดด    ข. ลม   

ค.  น้ำ     ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. นักเรียนคิดว่า  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปจากโลกแต่สร้างใหม่ได้  คืออะไร 



 ก. ป่าไม้     ข. แร่ธาตุ   
ค.  น้ำ     ง. ถูกทกุข้อ 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
๑. ง  ๒. ง  ๓. ก  ๔. ค  ๕. ข   
๖. ข  ๗. ง  ๘. ข  ๙. ง  ๑๐. ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไชโย..  ผมได้คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ครับ…. 



 
 
 

ใบงาน 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. เรื่องธรรมชาตินี้มีคุณต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
๒. นักเรียนคิดว่าใครคือผู้พิทักษ์รักษาป่าอย่างแท้จริง. 
……………………………………………………………………………..........................................................................
.................................................................................................. ..............................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................................... ..................................................................... 
๓. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่า  เทพารักษ์คือผู้พิทักษ์รักษาป่าอย่างแท้จริง  
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................................................  
๔. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่  อย่างไร  กับคำกล่าวที่ว่า  ชีวติคือธรรมชาติ 
……………………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................. ...............................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
.......................................................................... ......................................................................................  
๕. นักเรียนคิดว่า  มนุษย์และสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ถ้าไม่มีธรรมชาติ 
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................... .................................................................................
……………………………………………………………………………..........................................................................
........................................................................ ........................................................................................
...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๖  เรื่อง  ธรรมชาตินี้มีคุณ      เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก เวลาเรียน   1  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 
 การอ่านออกเสียง เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอ่ืนสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระจาก
ผู้อ่านได้ด้วย ดังนั้นควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน จึงจะทำให้การอ่านประสบความสำเร็จ 
กระทำได้โดยฝึกอ่านคำยาก ฝึกอ่านตามลักษณะของเสียงและคำประพันธ์ รู้จักใช้น้ำเสียงตามอารมณ์
ของตัวละคร เน้นจังหวะหนักเบาเหมือนเสียงพูด จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว และช่วยให้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. อ่านประโยคในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๓. อ่านอกเสียงในบทเรียนได้ถูกต้อง 
 ๔. เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. บทเรียนบทที่ ๑๖  เรื่อง  ธรรมชาตินี้มีคุณ 
 ๒. การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในบทเรียน 
 ๓. การเขียนตามคำบอก 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสนทนาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 

 ๒. นักเรียนฝึกอ่านคำยากในบทเรียนจากบัตรคำท่ีครูเตรียมมา   
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 



๑. ครูและนักเรียนสนทนาความหมายของคำยาก โดยให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจาก
พจนานุกรมแล้วทำลงในใบงาน 
 ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงจากแถบประโยค หรือแผนภูมิประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดำ 
โดยสังเกตคำท่ีขีดเส้นใต้  
 ๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทเรียน โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างแล้วให้
นักเรียนอ่านตาม  จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคนละ ๑  ย่อหน้า  
 ๔. นักเรียนฝึกอ่านในกลุ่มของตนเองจนคล่อง 
 ๕. นักเรียนที่อ่านบกพร่อง ให้มาอ่านกับครูเป็นรายบุคคล 
 ๖. นักเรียนเขียนตามคำบอก เสร็จแล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแสดงให้ดู 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน  
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรเฉลย 
 ๒. บัตรคำ 
 ๓. แถบประโยค 
 ๔. กระเป๋าผนัง 
 ๕. พจนานุกรม 
 ๖. ใบงาน 
 ๗. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดภาษาพาที 
 ๘. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 



 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
                หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องจากพจนานุกรม 
 

ควรลอง     
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

เทพารักษ์    
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
ธัญญาหาร    
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
นภากาศ     
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
พนาดร     
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

พิภพ     
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 

อัญมณี     
 หมายถึง…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำท่ีกำหนดให้อย่างถูกต้อง 
      ตัวอย่าง   น้ำผึ้ง อ่านว่า   น้ำ – ผึ้ง 
 

ครรลอง    อ่านว่า………………………………………… 

 

เทพารักษ์   อ่านว่า………………………………………… 

 

ธัญญาหาร   อ่านว่า………………………………………… 

 

นภากาศ   อ่านว่า………………………………………… 

 

พนาดร    อ่านว่า………………………………………… 

 

พิภพ    อ่านว่า………………………………………… 

 

มลพิษ    อ่านว่า………………………………………… 

 

รำเพย    อ่านว่า………………………………………… 

 

สถาพร    อ่านว่า………………………………………… 

 

สรรพสัตว์    อ่านว่า………………………………………… 

 

อัญมณี     อ่านว่า………………………………………… 
 



ใบงานใบงาน (การบ้านหรืองานนอกเวลา) 

เรื่อง  การเขียนรายงานการอ่านหนังสือ 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 

 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนิทานแล้วเติมข้อความลงในแบบรายงานการอ่านหนังสือ 

   ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

แบบรายงานการอ่านหนังสือ 
เรื่อง……………………….......................................…………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง ……………………............................………………………………………………………………………………… 
ตัวละคร ………............................………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
เนื้อเรื่องย่อ…….....................................…………………………………………………………………………………….. 
……………………...........................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………...........................................………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
………………………………...........................................……………………………………………………………………… 
ตัวละครที่ชอบมากที่สุด ………….....…………………………………………………………….…………………………….. 
ชอบเพราะ ………………………….........................…………………………………………………..…………………….... 
ตัวละครที่ไม่ชอบมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่ชอบเพราะ ………………………….....................………………………………….………………………………………… 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ………………………………………............…………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
…………………………………………………………………...........................................………………………………….… 
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบเพราะ 
……………………………………………………………............................................................…………………………. 
…………………………………………………………………..........................................…………………………….……… 
ไม่ชอบเพราะ …………………………………....................…………………………………………………………….……… 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๖ เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ                  เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  เรื่อง  ฝึกเขียนและเรียนรู้  “กลอนสี่”    เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๒  :  การเขียน 
ม.ฐ.  ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด

การันต์ถูกต้อง 
สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การอ่านและการเขียนกลอนสี่  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 ๑. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนสี่ได้ 
 ๒. ใช้คำมาเรียบเรียงเป็นบทร้อยกรองกลอนสี่ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. บทเรียนหน่วยที่ ๑๕ เรื่อง รักที่คุ้มภัย 
 ๒. การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 
 ๓. การเล่าเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้  

ขั้นนำ  
 ๑. นักเรียนเล่นเกมต่อให้ถูกนะจ๊ะ   
 ๒. นักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของคำคล้องจอง  ซึ่งนักเรียนได้เรียนและฝึก
มาแล้ว และสรุปให้นักเรียนได้เข้าใจดังนี้ 
  ๒.๑  คำคล้องจอง เรียกว่า  การสัมผัส 
  ๒.๒  กลุ่มคำ  เรียกว่า  วรรค 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนศึกษาแผนภูมิกลอนสี่ที่ครูแต่งและยกให้นักเรียนดู อ่านพร้อม ๆ กัน แล้วสนทนา

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะในด้านการสัมผัสคล้องจอง จากนั้นดูแผนผังกลอนสี่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



 ๒. ดูแผนผังกลอนสี่ที่ครูนำมาติดบนกระดานดำให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะของกลอนสี่ในเรื่องจำนวนคำในวรรคและสัมผัสบังคับ 
 ๓. ตัวแทนนักเรียนนำแผนผังกลอนสี่ที่ครูเตรียมไว้มาติดบนกระดาน แล้วให้เพ่ือนหาคำมา
แทนรูปแผนภูมิที่กำหนดให้     

๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้ 
  ๔.๑  จำนวนวรรค 
  ๔.๒  จำนวนคำในวรรค 
  ๔.๓  จังหวะสัมผัสในวรรค 
 ๕. นักเรียนช่วยกันโยงเส้นสัมผัสของคำประพันธ์หรือบทร้อยกรองที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง    
แล้วเขียนเป็นแผนผังบังคับการสัมผัสกลอนสี่ลงในสมุด 
 ๖. ตัวแทนนักเรียนนำแผนภูมิกลอนแปดที่เว้นคำบางคำไว้ มาติดบนกระดานแล้วให้เพ่ือนหา
คำท่ีเหมาะสมมาเติมในช่องว่างนั้น   
 ๗. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มแต่งกลอนสี่บรรยายภาพที่ครู
กำหนดให้กลุ่มละ ๑ บท 
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเสนองาน โดยการเขียนกลอนที่แต่งบนกระดานและอ่านให้
เพ่ือน ฟัง เสร็จแล้วคัดส่งครู 
 ๙. จัดประกวดแต่งกลอนสี่เป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล โดยครูกำหนดแผนภูมิกลอนสี่ให้แล้ว ให้
นักเรียนมาเติมคำให้ครบวรรคของกลอนสี่ 
 ๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละคนออกมาอ่านกลอนที่แต่งกลอนสี่ให้เพ่ือนๆ ฟังหน้าชั้น
เรียนแล้วส่งครูตรวจ 
 ๑๑. นักเรียนแต่ละคนรับใบงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในใบงานแล้วส่งครูตรวจ 
 ๑๒. นักเรียนทำใบงานและร่วมกันคัดเลือกคำประพันธ์ที่แต่งกลอนสี่ได้ดี มาติดที่ป้ายนิเทศ
หน้าชั้น 

ขั้นสรุป  
๑. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา (การบ้าน) 
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แผนผังคำประพันธ์กลอนสี่ 
 ๒. แผนภูมิกลอนสี่ 
 ๓. ใบความรู้ 
 ๔. ใบงาน 
 ๕.แบบเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 



๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
           ลงชื่อ...........……....………………… 
                       ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ )

                 หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

ฝ่ายวิชาการ 



            

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก 

เกม  ต่อให้ถูกนะจ๊ะ 

 
จุดประสงค์  เพ่ือเป็นการฝึกการต่อคำคล้องจอง  และเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้นักเรียนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 

อุปกรณ์ 
 - บัตรคำ  ไก่ขัน  ฟ้าร้อง   

- สลาก 

วิธีเล่น 
         ๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับคำคล้องจอง  การต่อคำคล้องจอง  และให้นักเรียนลองต่อ
คำคล้องจองสองพยางค์จากบัตรคำ  
 ๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลากว่า   
กลุ่มใดจะได้ออกเล่นเริ่มต้นเขียนคำคล้องจอง  และกลุ่มใดเขียนคำคล้องจองเป็นกลุ่มต่อไป  โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวเรียงหนึ่ง   
 ๓. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่มเล่น  คนที่อยู่หัวแถวกลุ่มแรกจะได้ออกมาเขียนคำสองพยางค์   
บนกระดานดำ  แล้ววิ่งกลับออกไปต่อท้ายแถวของกลุ่มตน  กลุ่มท่ีได้เล่นกลุ่มสองคนที่อยู่      
หัวแถว  ให้วิ่งออกมาเขียนคำคล้องจองสองพยางค์กับกลุ่มแรก  แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวกลุ่มตน   
กลุ่มต่อไปก็วิ่งออกมาเขียนคำคล้องจองแล้วกลับไปต่อท้ายแถวกลุ่มตน  เช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืน  ๆ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จนนักเรียนได้ออกมาเขียนครบทุกคน  หรือตามเวลาที่
กำหนด 
 ๕. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  และสรุปลักษณะคำคล้องจอง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง  กลอนสี่ 

 
 กลอนสี่  บทหนึ่งมี ๔ วรรค  วรรคละ ๔  คำ  แต่ละวรรคแบ่งเป็น ๒ ช่วงจังหวะ ช่วงจังหวะ
ละ ๒ คำ มีสัมผัสตามแผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
   
   วอนไหว้บูชา    เทพาอารักษ์ 
   
  ซึ่งทรงปกปัก    พิทักษ์ผืนป่า 

 หากแต่งมากกว่าหนึ่งบท  จะมีสัมผัสระหว่างบทดังนี้ 
   
   วอนไหว้บูชา    เทพาอารักษ์ 
   
  ซึ่งทรงปกปัก    พิทักษ์ผืนป่า 
    
   บำรุงพันธุ์ไม้   พงไพรพนา 
   
  อีกเจ้าภูผา    โปรดมาคุ้มครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
โรงเรียน.....................................................................................................................  

ชื่อ.......................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เลขที.่............. 
วันที…่……….เดือน…………………………พ.ศ.  ………. 

 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนแต่งกลอนสี่ ตั้งชื่อเรื่องโดยให้มีเนื้อหากล่าวถึงความสำคัญของธรรมชาติ   

  เสร็จแล้วให้เพ่ือนแสดงความคิดเห็นและส่งครูตรวจ จากนั้นอ่านผลงานของตนเอง 
  เป็นทำนองเสนาะให้เพ่ือนฟัง 

 

เรื่อง…………กลอนสี่ของฉัน………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแตย่ังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๖ เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ                        เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  เรื่อง  กลอนสุภาพของฉัน  เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ.  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรือ่ง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด  ภาษาเขียนและภาษาถ่ิน ต้องคำนึงถึงโอกาส สถานที่ 
และบุคคล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
 ๑. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพได้ 
 ๒. ใช้คำมาเรียบเรียงเป็นบทร้อยกรองกลอนสุภาพได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและการเขียนกลอนสุภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
 ๑. นักเรียนเล่นเกมต่อให้ถูกนะจ๊ะ   
 ๒. ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของคำคล้องจอง  ซึ่งนักเรียนได้เรียนและฝึกมาแล้ว และสรุปให้
นักเรียนได้เข้าใจ 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้   
๑. นักเรียนดูแผนภูมิกลอนสุภาพที่ครูแต่งและยกให้นักเรียนดู อ่านพร้อม ๆ กัน แล้วสนทนา

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะในด้านการสัมผัสคล้องจอง จากนั้นดูแผนผังกลอนสุภาพและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒. นักเรียนศึกษาแผนผังกลอนสุภาพที่ครูนำมาติดบนกระดานดำให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับ
นักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของกลอนสุภาพในเรื่องจำนวนคำในวรรคและสัมผัสบังคับ 
 ๓. ตัวแทนนักเรียนนำแผนผังกลอนสุภาพที่ครูเตรียมไว้มาติดบนกระดาน แล้วให้เพ่ือนหาคำ
มาแทนรูปแผนภูมิที่กำหนดให้     

๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตในประเด็น  



 ๕. นักเรียนช่วยกันโยงเส้นสัมผัสของคำประพันธ์หรือบทร้อยกรองที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง    
แล้วเขียนเป็นแผนผังบังคับการสัมผัสกลอนสุภาพลงในสมุด 
 ๖. ตัวแทนนักเรียนนำแผนภูมิกลอนแปดหรือกลอนสุภาพที่เว้นคำบางคำไว้ มาติดบน
กระดานแล้วให้เพ่ือนหาคำที่เหมาะสมมาเติมในช่องว่างนั้น   
 ๗. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มแต่งกลอนสุภาพบรรยายภาพที่ครู
กำหนดให้กลุ่มละ ๑ บท  
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเสนองาน โดยการเขียนกลอนที่แต่งบนกระดานและอ่านให้
เพ่ือน ฟัง เสร็จแล้วคัดส่งครู 
 ๙.จัดประกวดแต่งกลอนสุภาพเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล โดยครูกำหนดแผนภูมิกลอนสุภาพให้
แล้ว ให้นักเรียนมาเติมคำให้ครบวรรคของกลอนสุภาพ 
 ๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละคนออกมาอ่านกลอนที่แต่งกลอนสุภาพให้เพ่ือนๆ ฟังหน้า
ชั้นเรียนแล้วส่งครูตรวจ 

ขั้นสรุป  
 ๑. นักเรียนทำใบงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในใบงานแล้วส่งครูตรวจ 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  ทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  เป็นการบ้าน 
 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. แผนผังคำประพันธ์กลอนสุภาพ 
 ๒. แผนภูมิกลอนสี่ 
 ๓. ใบความรู้ 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. แบบเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   



 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก 
เกม  ต่อให้ถูกนะจ๊ะ 

 
จุดประสงค์  เพ่ือเป็นการฝึกการต่อคำคล้องจอง  และเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้นักเรียนก่อนเข้าสู่

บทเรียน 

อุปกรณ์ 
 - บัตรคำ  ไก่ขัน  ฟ้าร้อง   

- สลาก 

วิธีเล่น 
     ๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับคำคล้องจอง  การต่อคำคล้องจอง  และให้นักเรียนลองต่อ
คำคล้องจองสองพยางค์จากบัตรคำ 
 ๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลากว่า   
กลุ่มใดจะได้ออกเล่นเริ่มต้นเขียนคำคล้องจอง  และกลุ่มใดเขียนคำคล้องจองเป็นกลุ่มต่อไป  โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวเรียงหนึ่ง   
 ๓. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่มเล่น  คนที่อยู่หัวแถวกลุ่มแรกจะได้ออกมาเขียนคำสองพยางค์   
บนกระดานดำ  แล้ววิ่งกลับออกไปต่อท้ายแถวของกลุ่มตน  กลุ่มท่ีได้เล่นกลุ่มสองคนที่อยู่      
หัวแถว  ให้วิ่งออกมาเขียนคำคล้องจองสองพยางค์กับกลุ่มแรก  แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวกลุ่มตน   
กลุ่มต่อไปก็วิ่งออกมาเขียนคำคล้องจองแล้วกลับไปต่อท้ายแถวกลุ่มตน  เช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืน ๆ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จนนักเรียนได้ออกมาเขียนครบทุกคน  หรือตามเวลา 
ที่กำหนด 
 ๕. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  และสรุปลักษณะคำคล้องจอง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
 กลอนแปด   หรือ  กลอนสุภาพ  บทหนึ่งมี ๒ บาท 
บาทท่ี ๑ เรียกว่า  บาทเอก   มี ๒  วรรค  คือ วรรคสดับ  และวรรครับ 
บาทที่ ๒  เรียกว่า   บาทโท   มี ๒ วรรค  คือ  วรรครอง   และวรรคส่ง 
 วรรคหนึ่งๆ บรรจุคำตั้งแต่  ๖  ถึง  ๙  ที่นิยมมากที่สุดคือ  ๘  หรือ  ๙  คำ  การจัดคำแต่ละ
วรรค ให้จัดเป็น  ๓ – ๒  -  ๓  หรือ ๓ – ๓- ๓ มีสัมผัสตามแผนผัง ดังนี้ 
 
          หรือ 
 
 
   (วรรคสดับ)  (วรรครับ) 
 
 
   (วรรครอง)   (วรรคส่ง)            สัมผัส 
                                หรือ        ระหว่างบท 
 
 
 
   
 
 
 ไหว้พระพายสายลมรำเพยผ่าน  หอมดอกไม้แย้มบานยามมองเห็น   
มวลอากาศเคลื่อนที่มีประเด็น   ทุกสิ่งเป็นสัดส่วนล้วนผูกพัน 
 
 คือ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  ในพิภพ  มนุษย์สัตว์ประสบอย่างสร้างสรรค์ 
ต้องเรียนรู้อนุรักษ์หลักสำคัญ   อยู่ร่วมกันกลมกลืนแช่มชื่นใจ 
 
 ข้อบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของกลอนสุภาพ มีดังนี้ 
คำสุดท้ายวรรคที่ ๑ ลงได้ทุกเสียง แต่ไม่นิยมเสียงสามัญ 
คำสุดท้ายวรรคที่ ๒ ลงได้เฉพาะเสียงสามัญ หรือ  เสียงโท  หรือ  เสียงจัตวา ห้ามใช้เสียง 
   สามัญ หรือ เสียงตรี 
คำสุดท้ายวรรคที่ ๓ ลงได้เฉพาะเสียงสามัญ หรือ เสียงตรี ห้ามใช้เสียงเอก เสียงโท เสียงจัตวา 
คำสุดท้ายวรรคที่ ๔ ลงได้เฉพาะเสียงสามัญ หรือเสียงตรี ห้ามใช้เสียงเอก เสียงโทหรือ 
   เสียงจัตวา 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ ตั้งชื่อเรื่องโดยให้มีเนื้อหากล่าวถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ   

  เสร็จแล้วให้เพ่ือนแสดงความคิดเห็นและส่งครูตรวจ จากนั้นอ่านผลงานของตนเอง 
  เป็นทำนองเสนาะให้เพ่ือนฟัง 

 
 

เรื่อง……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๖ เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ                            เวลาเรียน ๑๐  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ของฉัน          เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๓  :  การฟัง การศึกษา และการพูด   
ม.ฐ. ๓.๑ สามารถจับใจความสำคัญสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษาและเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ การใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทางของผู้แสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ  
สาระสำคัญ 

การใช้ภาษาไทยยืมคำจากภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด  ภาษาเขียน ต้องคำนึงถึง
โอกาส สถานที่ และบุคคล  และควรฝึกอ่าน  เขียน  และใช้คำเหล่านั้นให้ถูกต้อง  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. ใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง 
 ๒. นำคำที่มาจากภาษาต่างประเทศไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 การใช้คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ  
๑. นักเรียนเล่นเกมต่อให้ถูกนะจ๊ะ   

 ๒. นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของคำคล้องจอง  ซึ่งนักเรียนได้เรียนและฝึกมาแล้ว และ
สรุปให้นักเรียนได้เข้าใจ  

 
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนดูแผนภูมิกาพย์ยานี ๑๑ ที่ครูแต่งและยกให้นักเรียนดู อ่านพร้อม ๆ กัน แล้ว

สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะในด้านการสัมผัสคล้องจอง จากนั้นดูแผนผังกาพย์ยานี ๑๑ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



 ๒. ดูแผนผังกาพย์ยานี ๑๑ ที่ครูนำมาติดบนกระดานดำให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะของกาพย์ยานี ๑๑ ในเรื่องจำนวนคำในวรรคและสัมผัสบังคับ 
 ๓. ตัวแทนนักเรียนนำแผนผังกาพย์ยานี ๑๑ ที่ครูเตรียมไว้มาติดบนกระดาน แล้วให้เพ่ือนหา
คำมาแทนรูปแผนภูมิที่กำหนดให้     

๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้ 
  ๔.๑  จำนวนวรรค 
  ๔.๒  จำนวนคำในวรรค 
  ๔.๓  จังหวะสัมผัสในวรรค 
 ๕. นักเรียนช่วยกันโยงเส้นสัมผัสของคำประพันธ์หรือบทร้อยกรองที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง  
แล้วเขียนเป็นแผนผังบังคับการสัมผัสกาพย์ยานี ๑๑ ลงในสมุด 
 ๖. ตัวแทนนักเรียนนำแผนภูมิกาพย์ยานี ๑๑ ที่เว้นคำบางคำไว้ มาติดบนกระดานแล้วให้
เพ่ือนหาคำท่ีเหมาะสมมาเติมในช่องว่างนั้น   
 ๗. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มแต่งกาพย์ยานี ๑๑ บรรยายภาพที่ครู
กำหนดให้กลุ่มละ ๑ บท 
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเสนองาน โดยการเขียนกลอนที่แต่งบนกระดานและอ่านให้
เพ่ือน ๆ ฟัง เสร็จแล้วคัดส่งครู 
 ๙. จัดประกวดแต่งกาพย์ยานี ๑๑ เป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล โดยครูกำหนดแผนภูมิกาพย์ยานี 
๑๑ ให้แล้ว ให้นักเรียนมาเติมคำให้ครบวรรคของกาพย์ยานี ๑๑ 
 ๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละคนออกมาอ่านกลอนที่แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ให้เพื่อนๆ ฟัง
หน้าชั้นเรียนแล้วส่งครูตรวจ 

ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนแต่ละคนรับใบงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในใบงานแล้วส่งครูตรวจ 

 ๒. นักเรียนทำใบงานและร่วมกันคัดเลือกคำประพันธ์ที่แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ได้ดี มาติดท่ีป้าย
นิเทศหน้าชั้น 
 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
 
สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 

๑. แผนผังคำประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑  
 ๒. แผนภูมิกาพย์ยานี ๑๑ 
 ๓. ใบความรู้ 
 ๔. ใบงาน 
 ๕. แบบเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
การวัดประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 



๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  
             ๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                              ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

ฝ่ายวิชาการ 



          

บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก 

เกม  ต่อให้ถูกนะจ๊ะ 

 
จุดประสงค์  เพ่ือเป็นการฝึกการต่อคำคล้องจอง  และเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้นักเรียนก่อนเข้าสู่

บทเรียน 

อุปกรณ์ 
 - บัตรคำ  ไก่ขัน  ฟ้าร้อง   

- สลาก 

วิธีเล่น 
         ๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับคำคล้องจอง  การต่อคำคล้องจอง  และให้นักเรียนลองต่อ
คำคล้องจองสองพยางค์จากบัตรคำ  
 ๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลากว่า   
กลุ่มใดจะได้ออกเล่นเริ่มต้นเขียนคำคล้องจอง  และกลุ่มใดเขียนคำคล้องจองเป็นกลุ่มต่อไป   
โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวเรียงหนึ่ง   
 ๓. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่มเล่น  คนที่อยู่หัวแถวกลุ่มแรกจะได้ออกมาเขียนคำสองพยางค์   
บนกระดานดำ  แล้ววิ่งกลับออกไปต่อท้ายแถวของกลุ่มตน  กลุ่มท่ีได้เล่นกลุ่มสองคนที่อยู่      
หัวแถว  ให้วิ่งออกมาเขียนคำคล้องจองสองพยางค์กับกลุ่มแรก  แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวกลุ่มตน   
กลุ่มต่อไปก็วิ่งออกมาเขียนคำคล้องจองแล้วกลับไปต่อท้ายแถวกลุ่มตน  เช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืน ๆ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จนนักเรียนได้ออกมาเขียนครบทุกคน  หรือตามเวลา 
ที่กำหนด 
 ๕. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  และสรุปลักษณะคำคล้องจอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบความรู้ 
เรื่อง  กาพย์ยานี ๑๑ 

 
  
 กาพย์ยานี ๑๑  บทหนึ่งมี ๔ วรรค  วรรคที่ ๑ และวรรคท่ี ๓ หรือ ๕ คำ  วรรคที่ ๒  และ
วรรคที่ ๔  มี  ๖  แต่ละวรรคแบ่งเป็น ๒ ช่วงจังหวะ คือ ๒ – ๓ และ ๓ – ๓ มีสัมผัสตามแผนผังดังนี้ 
                  หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บูชาเทพารักษ์   ทรงปกปักพิทักษ์ป่า 
 
 คุ้มครองไพรพนา   เจ้าภูผาพนาดร 
           สัมผสัระหว่างบท 
 ธรณีมีพระคุณ    ค้ำจุนสัตว์สโมสร 
 
 เคหาสถาพร    ถิ่นเกิดนอนของผู้คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ตั้งชื่อเรื่องโดยให้มีเนื้อหากล่าวถึงการพ่ึงพาธรรมชาติ   

    เสร็จแล้วให้เพ่ือนแสดงความคิดเห็นและส่งครูตรวจ จากนั้นอ่านผลงานของตนเอง 
    เป็นทำนองเสนาะให้เพ่ือนฟัง 

 

เรื่อง………กาพย์ยานี ของฉัน……… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเมื่อได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (ภาษาพาที)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
บทที่ ๑๖ เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ         เวลาเรียน ๑๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  เรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์            เวลาเรียน   ๑  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑  :  การอ่าน    
 ม.ฐ. ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เข้าใจความหมาย  ของคำและข้อความที่อ่าน 
 สาระที่  ๒  :  การเขียน 
 ม.ฐ. ๒.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ข้อ  ๑  สามารถเขียนคำได้ถูกความหมายและสะกด
การันต์ถูกต้อง 

สาระที่  ๔  :  หลักการใช้ภาษา 
ม.ฐ.  ๔.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ ๓ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

สาระสำคัญ 
๑. การคิดวิเคราะห์บทเรียนอย่างมีเหตุผล  เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีทักษะในการฟัง 
๒.การฝึกคิดและออกมาพูดอภิปราย ข้อคิดเห็นของเราให้คนอื่นฟัง ถือว่าเป็นคนที่มี

ความสามารถและแสดงออกอย่างถูกต้อง  
 ๓. การมีทักษะในการเขียน ทำให้คัดลายมือได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสวยงาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๒. นำคำราชาศัพท์ไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 

การใช้คำราชาศัพท ์ 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
๑. ครูให้นักเรียนแข่งขันกันเขียนคำราชาศัพท์บนกระดานดำ  

 ๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำราชาศัพท์จากใบความรู้(ภาคผนวก)หรือจากหนังสือ
ภาษาไทยชุดภาษาพาที แล้วช่วยกันสรุปลักษณะของคำราชาศัพท์เพ่ือให้ได้ว่าเป็นคำท่ีมีความหมาย
ให้ข้อคิดคติเตือนใจ 

ขั้นกระบวนการเรียนรู้   
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  สมาชิกตามความเหมาะสม แล้วให้นักเรียนช่วยกันค้นหา
คำราชาศัพทจ์ากบทเรียน เรื่องธรรมชาตินี้มีคุณและจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่ืนๆ โดยให้เขียน
ประโยคที่มีคำราชาศัพท์ลงในกระดาษเขียนรายงานที่แจกให้ พร้อมขีดเส้นใต้คำราชาศัพท์และบอก
ความหมาย 



 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วส่งรายงานให้ครู
ตรวจ 
 ๓. นักเรียนแต่ละคนนำคำราชาศัพท์ไปแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆแล้วส่งครูตรวจแล้ว
รวบรวมผลงานทั้งหมดเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็นสมุดสำหรับการอ่านประจำชั้นต่อไป 
 ๔. นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ในรูปของแผนที่ความคิด 

ขั้นสรุป  
๑.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา เป็นการบ้าน 
๒. นักเรียนทำใบงาน   
๓.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑. ใบความรู้ 

 ๒.  หนังสือพิมพ์หรือเอกสารตำราอ่ืนๆ 
 ๓. กระดาษเขียนรายงาน 
 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาษาพาที 
 ๕. ใบงาน  
 ๖. แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
การวัดประเมินผล 

๑.   วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจใบงานจากแบบฝึก 
๓. การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนตามความสามารถในการอ่าน การเขียน หลักการใช้

ภาษา และพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้เรียน            
๒.    เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึก  

๓. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน  
 ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การประเมินพฤติกรรม   
 ๑  หมายถึง   ควรแก้ไข  ๒  หมายถึง   พอใช้     ๓  หมายถึง    ดี    ๔  หมายถึง    ดีมาก 
 ๒. การประเมินแบบฝึกทักษะ 
 ๐  -   ๔   ควรแก้ไข   ๕  -  ๖    พอใช้       ๗  -  ๘   ดี    ๙  -  ๑๐  ดีมาก 
 ๓. การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๑  หมายถึง    พอใช้   ๒  หมายถึง   ดี          ๓  หมายถึง  ดีมาก        

 
 
 



การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….……………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
....…………………………………………………………………………….……………………………………............................
.........…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

ลงชื่อ...........……....…………………ผู้สอน 
                                 ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

   
           
 
           ลงชื่อ...........……....………………… 

                   ( อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองคำ ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

           ลงชื่อ...........……....………………… 
           ( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

           ฝ่ายวิชาการ 
 

  
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการสอน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน 

( อาจารย์วินิตา แน่ประโคน ) 

วันที่............./............../................. 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง   คำราชาศัพท์ 

 
คำสุภาพ  คำราชาศัพท์  เปน็คำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์  พระบรมวงศานุวงศ์  พระภิกษุ

สงฆ ์และบุคคลทั่วไปตามฐานะของบุคคลเพื่อให้เกิดความสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน การใช้
คำสุภาพและคำราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยทุคนจะต้องเรียนรู้ เพ่ือใช้ให้ถูกต้อง
ตามลำดับขั้นของบุคคล  
     ตัวอย่างคำสุภาพ 

คำแทนชื่อตนเอง         ฉัน ดิฉัน กระผม ข้าพเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า กระหม่อม  
หม่อมฉัน  อาตมา  

 คำแทนชื่อคู่สนทนา     เธอ  ท่าน  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  โยม   
(คำที่พระสงฆ์ใช้เรียกบิดา  มารดา  และผู้ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับบิดา มารดา )  
สีกา (คำท่ีพระสงฆ์ใช้เรียกหรือกล่าวถึงผู้หญิง)  
 คำแทนชื่อบุคคลที่กล่าวถึง  เขา  ท่าน  พระองค์ท่าน  โยม  สีกา 
 
 

ตัวอย่างการกาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวาจา  
 

คำถาม คำตอบ 

   ชื่ออะไร    ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
   ข้าพระพุทธเจ้า ชื่อ………………..  ดว้ยเกล้า 
   ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
 
 ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ทีใ่ช้กับพระภิกษุสงฆ์ 
  ฉัน  หมายถึง  กิน 
  จำวัด  หมายถึง  นอน 
  สรงน้ำ  หมายถึง  อาบน้ำ 
  ทำวัตร  หมายถึง  สวดมนต์ 
  นมัสการ  หมายถึง  ไหว้ 
 
 
 
 
 

 



ใบงาน 

ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
 
คำชี้แจง   จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
๑. คำราชาศัพท์ คืออะไร 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
๒. คำราชาศัพท์ใช้กับใครบ้าง 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
๓. คำราชาศัพท์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
๔. จงตัวอย่างคำราชาศัพท์แต่ละประเภทมาให้มากที่สุด 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
๕. คำราชาศัพท์มีประโยชน์อย่างไร 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
……………………………...........................................………………………………………………………………………… 
………………………...........................................……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 



แบบทดสอบหลังการเรียนรู้  หน่วยที่ 16 
ชื่อ..................................................................................... ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔/........ เลขที.่............. 
วันที่…...................................… เดือน ……………..........………………… พ.ศ….........…………… 
  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  × หน้าคำตอบที่ถูกต้อง  
๑. นิทานเรื่อง “ธรรมชาตินี้มีคุณ”  นักเรียนคิดว่าอะไรคือธรรมชาติบ้าง 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดินและอากาศ    ง. ถูกทุกข้อ 
๒. นักเรียนคิดว่า  ใครเป็นเจ้าของธรรมชาติ 
 ก. เทพารักษ์    ข. พระธรณี 
 ค. เจ้าแม่คงคา    ง. ไม่มีข้อถูก 
๓. นักเรียนคิดว่า  เทพารักษ์  ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาด้านใด 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดินและอากาศ    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. นักเรียนคิดว่า  พระธรณี  ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาด้านใด 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดิน     ง. อากาศ 
๕. นักเรียนคิดว่า  พระคงคา  ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาด้านใด 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ 

ค. ดิน     ง. อากาศ 
๖. นักเรียนคิดว่า  แหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  คืออะไร 
 ก. พระจันทร์    ข. พระอาทิตย์ 

ค.  ดาว     ง. เดือน 
๗. นักเรียนคิดว่า  พระพาย  คืออะไร 
 ก. ป่าไม้     ข. แม่น้ำ  

ค. ดิน     ง. ลม  อากาศ 
๘. นักเรียนคิดว่าข้อใด น้ำท่วม  คือภัยชนิดใด 
 ก. วาตภัย    ข. อุทกภัย  
 ค. อัคคีภัย    ง. ธรณีพิโรธ 
๙. นักเรียนคิดว่า  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่สูญหายหมดไปจากโลก  คืออะไร 
 ก. แสงแดด    ข. ลม   

ค.  น้ำ     ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. นักเรียนคิดว่า  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปจากโลกแต่สร้างใหม่ได้  คืออะไร 
 ก. ป่าไม้     ข. แร่ธาตุ  
 ค.  น้ำ     ง. ถูกทุกข้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
๑. ง  ๒. ง  ๓. ก   ๔. ค  ๕. ข   
๖. ข  ๗. ง  ๘. ข  ๙. ง  ๑๐. ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย..  ผมไดค้ะแนน
เตม็ 

๑๐ คะแนน ครับ…. 

 



เกณฑ์การประเมินสำหรับประเมินผลงานของผู้เรียน 
( Rubric Assessment)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
 

๒ (ดี) 
 

๑ (ปานกลาง) 
 

๐ (ปรับปรุง) 
๑.  สนใจร่วม
กิจกรรม 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กระตือรือร้นสนใจร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๒.  มีความสนใจใน
เรื่องท่ีเรียน 

มีความกระตือรือร้นปฏิบัติ
ในเรื่องที่เรียน  สนใจศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลนำไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เรียน ศึกษาค้นคว้า
เมื่อได้รับคำสั่ง 

๓.  กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรม  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น  
กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรม   

ร่วมกิจกรรมเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือถูก
บังคับ 

๔.  ตอบคำถามและ
แสดงเหตุผล 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด 
และตอบคำถามได้ถูกต้อง 

ตอบคำถามและแสดงเหตุ
ผลได้ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด  

ตอบคำถามได้
ต่อเนื่องครบถ้วน 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแต่ยังไม่
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบได้ 

๕.  มีความสามัคคี กระตือรือร้นศึกษา ค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชอบ 
สนุก สนาน และสามารถ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ศึกษา ค้นคว้าทำงาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือทำ
ตามคำชักชวนของเพ่ือน 

ศึกษา ค้นคว้า
ทำงานเม่ือได้รับ
คำสั่งหรือถูกบังคับ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


