
แผนการเรียนรู้ที่ ๑  เร่ือง  ขนมไทยไร้เทียมทาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชา ภาษาไทย     รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๙  ชั่วโมง 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
 สาระที่ ๑ การอ่าน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 
  ป.๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
   ป.๔/๒  อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวนจากเรื่องท่ีอ่าน                    
   ป.๔/๓  อ่านเรื่องส้ันๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน 
   ป.๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ป.๔/๘ มีมารยาทในการอ่าน 
 สาระที่ ๒ การเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
   ป.๔/๒  เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
   ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 
   ป.๔/๔ เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ 
   ป.๔/๘ มีมารยาทในการเขียน 
 สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวชี้วัด 
   ป.๔/๒  พูดสรุปความจากการฟังและดู 
   ป.๔/๓ พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
   ป.๔/๔  ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู 
   ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด 
   ป.๔/๑ สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ 

สาระที่ ๕ วรรณคดี และวรรณกรรม 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด 



   ป.๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การอ่านเนื้อหาจะต้องฝึกจับใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
และฉันทลักษณ์อย่างคล่องแคล่วสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตามเรื่องท่ีอ่านเป็นการส่ือความหมายไปสู่ผู้ฟัง         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค าศัพท์ ส านวนและความหมายของค า ท าให้เราเกิดความเข้าใจได้ถูกต้อง
และชัดเจนน าใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของค าศัพท์  ค าท่ีไม่มีตัวสะกดทุกค าจัดเป็นค าในมาตรา ก กา        
ค าขวัญเป็นถ้อยค าท่ีมีเสียงคล้องจอง ท าให้ไพเราะและมีความหมายกินใจสามารถจดจ าได้ง่าย  การรู้จักและ
เข้าใจค าท่ีมีอักษรน า จะท าให้สามารถเขียนสะกดค าและอ่านออกเสียงค าได้ถูกต้อง  การเขียนแผนภาพ        
โครงเรื่องและน าแนวคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ส่วนการเล่า
ข่าวเป็นการส่ือสารเรื่องราวท่ีต้องการให้ผู้ฟังรับรู้ ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะกระบวนการจึงจะสามารถเล่าข่าวได้ดี 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้  

๑. การศึกษาค าศัพท์ 
๒. การอ่านจับใจความ 
๓. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
๔. การอ่านออกเสียง 
๕. มาตราแม่ ก กา 
๖. การเขียนค าขวัญ 
๗. ค าท่ีมีอักษรน า 
๘. การเล่าข่าว 
๙. บทร้อยกรอง “ขนมแม่เอ๊ย” 

  ทักษะกระบวนการ 
๑. อ่านจับใจความ 
๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
๓. อ่านออกเสียง 
๔. เขียนค าขวัญ 
๕. เล่าข่าว 

   เจตคติ (A) 
๑. เห็นความส าคัญและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๒. รักการอ่านการเขียน 
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด 

๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร  
๒. มีความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



- กระบวนการท างานกลุ่ม 
- กระบวนการปฏิบัติ 

 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

๖. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. แผนภาพโครงเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน 
๒. การเล่าข่าว 

๗. การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

๑. ประเมินการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน 
 
 
๒. การเล่าข่าว 

๑. แบบประเมินการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง 
 
 
๒. แบบประเมินการเล่าข่าว 

๑. เกณฑ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ช่วงคะแนน ๑๔ – ๑๘ ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๘   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์การเล่าข่าว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
๘.กิจกรรมการเรียนรู ้
 

ชั่วโมงที่ ๑ การศกึษาค าศัพท์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. สามารถอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์ได้ 
  ๒. มีมารยาทในการอ่าน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๑. ครูให้นักเรียนท าข้อสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน (ภาคผนวก) 
 ขั้นน า 
  ๒. ครูให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก ๑๐ ค า ได้แก่ ขนมสอดไส้ จาระไน  นึ่ง  เช่ือม  ห่าม  ต่ัง  ละมุน
บรรพบุรุษ  ภูมิปัญญา  ผิง  จากนั้น ครูเฉลยค าตอบบนกระดานด า ถ้าหากว่าค าไหนท่ีนักเรียนเขียนผิดให้
แก้ไขให้ถูกต้องด้านหลังของค านั้น 
 ขัน้สอน 
  ๓. ครูให้นักเรียนอ่านค าท่ีเขียนตามค าบอกพร้อมกันและฝึกอ่านทีละคน  จากนั้นครูให้นักเรียนฝึกอ่าน
ค าศัพท์เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานจากบัตรค าพร้อมกันและฝึกอ่านทีละคนพร้อมบอกความหมายของค า 
  ๔. ครูให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ส่งตัวแทนฝ่ายละ ๕ คน ออกมาแข่งขันกันเขียนค าศัพท์ท่ีอ่าน
ไปแล้วบนกระดานโดยครูเป็นผู้บอกค าให้เขียนครั้งละ ๕ ค า ถ้าหากว่าฝ่ายใดเขียนสะกดค าได้ถูกต้องมากท่ีสุด  
เป็นฝ่ายชนะ 



  ๕. ครูให้นักเรียนเขียนค าและความหมายค าศัพท์ลงในสมุดแล้วอ่านค าและความหมายพร้อมๆ กัน 
  
ขั้นสรุป 
  ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความส าคัญและประโยชน์ ของกานอ่าน การเขียนและการบอก
ความหมายของค า 
  ๗. ครูให้นักเรียนไปหาค าและความหมายตามความสนใจของนักเรียนเอง ในเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน
มาคนละ ๕ ค า   
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑.  บัตรค าศัพท์ จากเรื่อง  ขนมไทยไร้เทียมทาน จาก ภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔  
 การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. สังเกตการอ่านออกเสียง

และเขียนค าศัพท์ 
 
    

 

 ๑.แบบสังเกตการอ่านออก
เสียงและเขียนค าศัพท์ 
 
 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
ช่วงคะแนน ๙ – ๑๒   ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๕ – ๘     ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 
 

ชั่วโมงที่ ๒   การอ่านจับใจความส าคัญ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกความหมาย หลักการและวิธีการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
๒. สามารถอ่านจับใจความส าคัญได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

  ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียน ให้นักเรียนดูภาพในเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานแล้วให้นักเรียนสนทนาถึง
ช่ือขนมท่ีอยู่ในเรื่องว่ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง และนักเรียนรู้จักหรือเคยรับประทานขนมชนิดใดบ้าง 

ขั้นสอน 

  ๒. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนถึงความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ หลักการและวิธีอ่าน        

จับใจความส าคัญ โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด 

 

 

 

 

 

การอ่านจับใจความ 

ความหมาย 

หลักการเขียน 
วิธีการเขียน 



  ๓. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม เลือกประธานและเลขากลุ่ม จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านเรื่อง
ขนมไทยไร้เทียมทานภายในเวลาท่ีก าหนดแล้วต้ังค าถาม – ตอบค าถาม โดยใช้ค าถาม ใคร ท าอะไร ท่ีไหน  
อย่างไร  ผลเป็นอย่างไร  ได้ข้อคิดใดบ้างลงในสมุด คนละ ๕ ค าถาม 
  ๔. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสองคน คนท่ีหนึ่ง อ่านค าถามและค าตอบหน้าช้ันเรียน คนท่ีสอง 
เขียนค าถามและค าตอบบนกระดานด า ครูช่วยแนะน า เพื่อปรับการใช้ภาษาและความถูกต้องของค าตอบ 
  ๕. นักเรียนช่วยกันดูว่าแต่ละกลุ่มมีค าถามหรือค าตอบใดท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันให้ตัดออก
จากนั้นนักเรียนทุกคนช่วยกันเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยเขียนตัวเลขหน้าข้อความ  
  ๖. ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องตามล าดับเหตุการณ์หน้าช้ันเรียนครูสังเกตความคล่องแคล่ว     
ในการเล่าเรื่องของตัวแทนแต่ละกลุ่ม ยกย่อง ช่ืนชมการเล่าเรื่องของนักเรียน 
  ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ลงในสมุดแล้วส่งครูตรวจ 

ขั้นสรุป 
  ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย หลักการและวิธีการอ่านจับใจความส าคัญและประโยชน์     
ของการอ่านจับใจความ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  
การวัดผลและประเมนิผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. ประเมินการอ่าน 
จับใจความส าคัญ 

 
 

๑. แบบประเมินการอ่าน 
จับใจความส าคัญ 

 
 

๑. เกณฑ์การอ่านจับใจความส าคัญ 
ช่วงคะแนน  ๙- ๑๒  ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๕– ๘    ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๕  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
ชั่วโมงที่ ๓    การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. บอกส่วนประกอบของแผนภาพโครงเรื่องและวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
 ๒. สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ 
  ๓. มีมารยาทในการเขียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑. ครูพูดคุยสนทนาซักถามถึงสถานการณ์ชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักสรุปได้ว่า  
ในแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและเป็นอย่างไร สรุปความได้ว่าอย่างไร เพื่อน าไปสู่การท าแผนภาพ
ความคิดซึ่งจะสามารถน าไปโยงสู่การท าแผนภาพโครงเรื่องได้ 
  ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 
 



 ขั้นสอน  
  ๓. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เช่น ส่วนประกอบของแผนภาพ        
โครงเรื่อง วิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
  ๔. ครูให้นักเรียนศึกษาแผนภาพความคิดเรื่องขนมไทย จากหนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ หน้า ๑๖ นักเรียนสังเกตรูปแบบโดยครูอธิบายหลักการเขียนแผนภาพความคิดและให้
นักเรียนอ่านพร้อม ๆ กัน 
  ๕. ครูให้นักเรียนศึกษารูปแบบการท าแผนภาพโครงเรื่องท่ีครูแจกให้ 
  ๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเขียนสรุปใจความส าคัญเรื่อง
ขนมไทยไร้เทียมทานโดยเลือกประเด็นท่ีส าคัญ ๆ จากนั้นครูให้นักเรียนบันทึกผลการสรุปใจความส าคัญเรื่อง
ขนมไทยไร้เทียมทาน 
  ๗. ครูให้นักเรียนน าข้อมูลจากการบันทึกผลการสรุปใจความส าคัญเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานมาเขียน
เป็นแผนภาพโครงเรื่องเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน  โดยใช้ค าถาม ใคร(ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง) ท าอะไร 
(เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น) ท่ีไหน( สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์) เมื่อไร (เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร) อย่างไร
(วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอย่างไร)และหาค าตอบ 
  ๘. ครูให้นักเรียนฝึกเล่าเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน  โดยใช้ภาษาท่ีเป็น    
ของนักเรียนเอง 
 ขั้นสรุป 
  ๙. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปถึงเรื่องการอ่านจับใจความเพื่อน ามาสรุปความรู้ในรูปแบบ
การเขียนแผนภาพความคิดและการเขียนแผนภาพโครงเรื่องท่ีถูกต้องจากนั้นมอบหมายใหน้ักเรียนน าไปเขียน
แผนภาพโครงเรื่องเป็นการบ้านโดยใช้ส านวนภาษาของนักเรียนเอง 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง 

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. สังเกตมารยาทในการเขียน  

 
๒. ตรวจผลงานการเขียน
แผนภาพโครงเรื่องขนมไทย 
ไร้เทียมทาน 

 

๑. แบบสังเกตมารยาท 
ในการเขียน  
๒. แบบบันทึกคะแนน 
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ขนมไทยไร้เทียมทาน 
 

๑. เกณฑ์การท างานกลุ่ม 
ช่วงคะแนน ๑๔ – ๑๘ ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒ ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ช่วงคะแนน ๑๔ – ๑๘ ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒ ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 
 



ชั่วโมงที่ ๔   การอ่านออกเสียง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า   
  ๑. ครูถือแถบประโยคให้นักเรียนในช้ันเรียนดูและอ่านประโยคพร้อม ๆ กัน จากนั้นครูขออาสาสมัคร
นักเรียนออกมา ๒ คนอ่านออกเสียงประโยคท่ีครูก าหนดให้แล้วให้เพื่อนนักเรียนฟังว่า ๒ คน ท่ีเป็นอาสาสมัคร
ใครอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนกว่ากัน โดยครูช้ีแนะข้อบกพร่องการอ่านของอาสาสมัครท่ีอ่านไม่ถูกต้อง 
ชัดเจน  
   ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ขั้นสอน 
  ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็น ๔ กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากใบความรู้       
การอ่านออกเสียงและหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท่ีครูแจกให้ 
    ๔. ครูเลือกข้อความตอนหนึ่งจากเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานมาให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกัน      
ท้ังห้อง แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงเป็นกลุ่ม จากนั้นก็ฝึกอ่านออกเสียงทีละคน 
  ๕. ครูท าการบันทึกว่านักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีกี่คน 
  ๖. ให้นักเรียนทุกคนอ่านบทร้อยกรอง หนูจ๋าเปิดบทนี้ฯ ครูสังเกตการเว้นวรรคตอนและแก้ไขการอ่าน
ของนักเรียนให้ถูกต้อง 
 ขั้นสรุป 
  ๗. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายแล้วสรุป หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองเพือ่สรุปองค์
ความรู้และน าไปเป็นหลักปฏิบัติในการอ่านออกเสียงครั้งต่อไป 
  ๘. ส าหรับคนท่ีอ่านไม่ถูกต้องครูหาเวลาว่างสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. บทเรียนท่ี ๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
  ๒. แถบประโยค 
  ๓. ใบความรู้เรื่องการอ่านออกเสียง 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. ประเมินการอ่านออกเสียง 
๒. การสังเกตความสนใจใน
การเรียน 

 

๑. แบบประเมินการอ่าน 
ออกเสียง 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรม 
ความสนใจในการเรียน  
 
 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียง  
ช่วงคะแนน ๑๔- ๑๘ ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘–๑๒   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
๗  คะแนน    ผลการประเมิน    ดีมาก 
๕-๖ คะแนน    ผลการประเมิน    ดี 
๓-๔ คะแนน    ผลการประเมิน    พอใช้ 
๑-๒ คะแนน    ผลการประเมิน    ควรปรับปรุง 



ชั่วโมงที่ ๕  มาตราแม่ ก  กา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนบอกลักษณะของค าในมาตราแม่ ก กาได้ 
  ๒. นักเรียนอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าท่ีอยู่ในมาตราแม่ ก  กา ได้ 
  ๓. นักเรียนสนใจในการเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า   
  ๑. ครูสนทนาซักถามเรื่องค าในมาตราตัวสะกดว่ามีกี่มาตรา และค าท่ีไม่มีตัวสะกดเรียกว่าอะไร
จากนั้นแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
  ๒. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพที่ครูก าหนดให้และอ่านออกเสียงค าจากรูปภาพและสังเกตค า เช่น 
 
 
 
 ขั้นสอน 
  ๓. ครูสนทนา ถาม – ตอบ กับนักเรียนเกี่ยวกับค าท่ีนักเรียนอ่านไปว่าแต่ละค ามีตัวสะกดหรือไม่ 
  ๔. ครูแจกใบความรู้เรื่องค าในแม่ ก กา ให้นักเรียนศึกษา  
  ๕. ครูอธิบายให้ความรู้เรื่องค าใน  แม่  ก  กา ให้นักเรียนได้เข้าใจ   
  ๖. นักเรียนอ่าน บทร้อยกรอง ไหว้ผู้มีพระคุณ แล้วให้นักเรียนเลือกค าท่ีประสมด้วยแม่ ก กา 
  ๗. ครูให้นักเรียนอ่าน บทอ่านเสริม เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย สามบรรทัดแรก และให้นักเรียนบอกว่ามีค าใดท่ี
เป็นค าในแม่ ก กา บ้าง น าค ามาแต่งประโยคส่งครูตรวจ 
 ขั้นสรุป 
  ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของค าในแม่ ก กา 
  ๙. ครูให้นักเรียน สืบค้นค าในแม่ ก กา จากบทเรียนเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน และเขียนค าลงสมุด
บันทึก 
 สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑. ใบความรู้มาตราตัวสะกดแม่ก กา 
๒. แผนภูมิบทร้อยกรอง ไหว้ผู้มีพระคุณ 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. การสังเกตความสนใจ
ในการเรียน 
๒. ตรวจผลงาน 
 
 

 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียน  
๒. แบบบันทึกคะแนน 

๑. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
  

๒.  เกณฑ์การอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
ช่วงคะแนน ๑๔ - ๑๘  ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า  ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 

มะล ิ



ชั่วโมงที่ ๖   เขียนค าขวัญ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนบอกหลักการและวิธีเขียนค าขวัญได้ 
  ๒. นักเรียนอ่านและเขียนค าขวัญง่าย ๆ ได้ 
  ๓. สนใจในการเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า  
  ๑. ครูน าข้อความมาให้นักเรียนอ่าน เช่น  เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า แล้วให้นักเรียนสังเกต     
จากข้อความท่ีอ่าน จากนั้นครูสนทนาซักถามกับนักเรียนว่าข้อความท่ีนักเรียนอ่านสอนเรื่องอะไร 
 ขั้นสอน 
  ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อความท่ีนักเรียนอ่านว่าเป็นถ้อยค าท่ีแต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้
เป็นสิริมงคล มีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวปฏิบัติ เราเรียกว่า ค าขวัญ 
พร้อมท้ังยกตัวอย่างให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของค าขวัญนั้น ๆ 
  ๓. ครูสนทนากับนักเรียนถึงหลักการเขียนค าขวัญ ต้องเขียนข้อความส้ัน ๆ อาจแบ่งเป็นวรรคและมี
เสียงสัมผัสคล้องจองกันให้จดจ าได้ง่ายและไฟเราะ 
  ๔. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ครูให้นักเรียนฝึกเขียนค าขวัญแล้ววาดภาพระบายสี           
จากข้อความท่ีครูก าหนดให้ เช่น เชิญชวนให้ทุกคนใช้ของไทย เชิญชวนให้ทุกคนใช้น้ าอย่างประหยัด  เชิญชวน
ให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการรักษาป่า 
 ขั้นสรุป 
  ๕. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักและวิธีการเขียนค าขวัญ ประโยชน์ของค าขวัญ เพื่อน าไปปรับใช้     
ในชีวิตประจ าวันได้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. ตัวอย่างค าขวัญ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตความ
สนใจในการเรียน 
 
 
๒. ตรวจผลงานการ
เขียนค าขวัญ 

 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
ความสนใจในการเรียน  
 
 
๒. แบบประเมินการเขียน
ค าขวัญ 

๑. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐ – ๒  รายการ ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง  
๒.เกณฑ์การประเมินค าขวัญ 
 ๗ – ๙   ระดับคุณภาพ   ดี 
๔ – ๖   ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
ต่ ากว่า ๓  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 
 
 

 



ชั่วโมงที่ ๗   ค าที่มีอักษรน า 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมายและลักษณะของอักษรน าได้ 
  ๒. อ่านและเขียนค าท่ีมีอักษรน าได้ 
  ๓. น าค าอักษรน าไปแต่งประโยคได้ 
  ๔. มีมารยาทในการเขียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียน ทบทวนเรื่องการเขียนค าขวัญ ให้นักเรียนยกตัวอย่างค าขวัญท่ีน่าสนใจ        
ท่ีนักเรียนจ าได้หรือท่ีนักเรียนแต่งเอง 

ขั้นสอน 
  ๒. ครูเขียนค าท่ีมีอักษรน าบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียง และแยกส่วนประกอบของค า 
ได้แก่ พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ แล้วให้นักเรียนสังเกตว่าค าเหล่านี้มีพยัญชนะต้นเรียงกัน           
2 ตัว เช่นเดียวกับค าควบกล้ า แต่มีความแตกต่างจากค าควบกล้ าอย่างไร 

ค า พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ 
เหมือน หม เอือ น - 
ขนม ขน โอะ ม - 
สนุก สน อุ ก - 
อย่า อย อา - เอก 

  ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและลักษณะของอักษรน า เช่น 
   - อักษรน า คือ ค าท่ีมีพยัญชนะ ๒ ตัว ประสมสระเดียวกัน  
   - การอ่านค าท่ีมีอักษรน ามี 2 ลักษณะ คือ  
    อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียวเมื่อ ห น า อักษรต่ า เช่น หยุด หวาน หลอก หญิง 
เหงา หรูหรา และ เมื่อ อ น า ย มี ๕ ค า คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก          
    อ่านออกเสียง ๒ พยางค์ พยางค์แรกออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังออกเสียง
ตามสระท่ีประสมอยู่และออกเสียงเหมือน ห น า เช่น ขนม  ฉลาด  ผลิต  กนก  อร่อย  จรวด 
  ๔. นักเรียนค้นค าอักษรน าเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนเขียนลงในสมุดและสนทนาถึงความหมายของค า     
ท่ีไม่เข้าใจแล้วน าไปแต่งประโยค 

ขั้นสรุป 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและลักษณะของอักษรน า 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
   ๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
 
 
 
 



การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 ๑.ประเมินการอ่านออกเสียง 
  
 

๒. แบบประเมินการอ่านออก
เสียง 
 

 

๑. เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง 
๑๔ – ๑๘   ระดับคุณภาพ   ดี 
๘ – ๑๒  ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
ต่ ากว่า ๘  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 

 
 
 

ชัว่โมงที่ ๘   การเล่าข่าว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. สามารถเล่าข่าวได้ 
  ๒. มีมารยาทในการพูด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
  ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบจากนั้น  ครูให้นักเรียนดูและสังเกตวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
การเล่าข่าวท่ีครูน ามาเป็นตัวอย่างให้ดู 

ขั้นสอน 
   ๒. ครูสนทนากับนักเรียนถึงวิธีการเล่าข่าวหลังจากดูวีดีทัศน์ว่านักเรียนได้รับความรู้ใดจากวิดีทัศน์บ้าง
(บุคลิก กิริยาท่าทาง วิธีการเล่าข่าว) 
  ๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองคิดวิธีการเล่าข่าว เลือกข่าวท่ีจะ
ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกลุ่มละ ๑ ข่าว ๆ ละ ไม่เกิน ๓ นาที จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่า
ข่าวให้เพื่อนๆในห้องฟัง  ครูก็ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการเล่าข่าวของเพื่อน เพื่อเป็นการติชม
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ครูซักถามว่าข่าวท่ีเพื่อนน าเสนอเป็นข่าวชนิดใด (ข่าวกีฬา  ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าว
การศึกษา  เป็นต้น )ข่าวนี้น่าเช่ือถือหรือไม่  ส่วนใดน่าเช่ือถือ  ส่วนใดไม่น่าเช่ือถือ   
  ๔. ครูอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่าข่าวพร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบ และอีกท้ังยังให้ความรู้
เกี่ยวกับการรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  การเป็นผู้น า  ผู้ตามท่ีดี  ท่ีส าคัญได้รู้จักวิธีการเล่าข่าวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมผู้ฟังต้องมีมารยาทในการฟัง จึงจะท าให้การเล่าข่าวประสบผลส าเร็จได้ยิ่งขึ้น 

ขั้นสรุป 
  ๕. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปจากเรื่องท่ีเรียนครูสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า ส่ือส่ิงพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ หรือแหล่งข้อมูลข่าวต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีมีคุณค่ามหาศาล สามารถ
พัฒนาตนเอง ให้ความรู้และน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้แต่นักเรียนต้องมีวิจารณญานใน
การรับข่าว สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงได้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ตัวอย่างวีดีทัศน์การเล่าข่าว    
  ๒. โทรทัศน์ 
 



การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑.สังเกตมารยาทในการพูด 
 
 
 
 
๒. ประเมินการเล่าข่าว 

๑. แบบสังเกตมารยาทใน
การพูด  
 
 
 
๒. แบบประเมินการเล่าข่าว 
 

๑. มารยาทในการพูด 
  ๗  คะแนน    ผลการประเมิน    ดีมาก 
๕ – ๖  คะแนน    ผลการประเมิน    ดี 
๓ – ๔  คะแนน    ผลการประเมิน    พอใช้ 
๑ - ๒ คะแนน    ผลการประเมิน    ปรับปรุง 
๒. นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

 
 
 

ชั่วโมงที่ ๙   บทร้อยกรอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียน ครูให้นักเรียนเขียนตามค าบอก ๑๐ ค า  เช่น  หม้อแกง  ลูกชุบ  ปลากริม
ไข่เต่า  กระยาสารท  กะละแม  กลีบล าดวน  บ้าบิ่น  กล้วยบวชชี  ทับทิมกรอบ  ครองแครง  จากนั้นครูเฉลย
ค าตอบแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อม ๆ กัน 
 ขั้นสอน  
  ๒. ครูอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย ให้นักเรียนได้
เข้าใจ   
  ๓. ครูอ่านบทร้อยกรองเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ฟังและสังเกตวิธีการอ่านจากเรื่อง ขนมแม่เอ๊ย 
จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านตามท่ีละบท 
  ๔. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองเรื่อง ขนมแม่เอ๊ยให้คล่อง  เมื่อนักเรียนฝึกแล้วครูให้นักเรียนอ่าน
บทร้อยกรองพร้อมกนัอีกครั้งหนึง่ 
  ๕. ครูอธิบายให้ความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทยให้นักเรียนได้เข้าใจ แล้วร่วมกิจกรรมปริศนาค าทาย
เกี่ยวกับขนมและครูท าการเฉลยค าตอบ 
 ขั้นสรุป 
  ๖. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปจากเรื่องท่ีเรียนเพื่อน าองค์ความรู้และข้อคิดท่ีได้น าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. บทร้อยกรองเรื่อง ขนมแม่เอ๊ย 
  ๒. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
 



การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑.การสังเกตความสนใจ
ในการเรียน 
 
 
๒.สังเกตการอ่านบท
ร้อยกรอง 

 
 

๓.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑.แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียน  
 
 
๒.แบบบันทึกการอ่านบท
ร้อยกรอง 

 
 

๓.แบบทดสอบหลังเรียน 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐ – ๒  รายการ ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 

๒.แบบบันทึกการอ่านบทอาขยาน 
ช่วงคะแนน  ๑๒ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๑ ระดับคุณภาพพอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพปรับปรุง 
๓.นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 


