
แผนการเรียนรู้ที่ ๒  เร่ือง  ออมไว้ได้ก าไรชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชา ภาษาไทยรหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑ เวลา  ๙  ชั่วโมง 
   
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
สาระที่ ๑การอ่าน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท๑.๑ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

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 ๒.๑ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด             
 ป ๔/๒  เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
 ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 
 ป.๔/๔  เขียนย่อความจากเรื่องส้ันๆ  
 ป.๔/๘ มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ 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 การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 



ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๖ บอกความหมายของส านวน  

สาระที่ ๕วรรณคดี และวรรณกรรม 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 
 ป๔/๒อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 ป ๔/๔ ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองงท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านเนื้อหาจะต้องฝึกจับใจความส าคัญ ของเรื่องท่ีอ่าน การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

และฉันทลักษณ์อย่างคล่องแคล่วสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตามเรื่องท่ีอ่านเป็นการส่ือความหมายไปสู่ผู้ฟังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค าศัพท์ ส านวนและความหมายของค า ท าให้เราเกิดความเข้าใจได้ถูกต้องและ
ชัดเจนน าใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของค าศัพท์  ข้อความ  การคัดลายมือจากบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
และสวยงามท าให้อ่านง่ายขึ้นและน่าสนใจและการต้ังค าถามจากนิทาน การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง การ
เรียนรู้เรื่องส านวนเปรียบเทียบ ปริศนาค าทาย เป็นการฝึกจับใจความส าคัญและถอดความหมายได้เป็นอย่างดี 
๓. สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ (K) 
๑. หลักการอ่านเขียนค าศัพท์ 
๒. หลักการอ่านจับใจความ 
๓. หลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
๔. หลักการอ่านออกเสียง 
๕. หลักส านวนเปรียบเทียบ 
๖. หลักปริศนาค าทาย 
๗. หลักการฝึกหัดคัดลายมือ 
๘. การตั้งค าถามจากนิทาน 
๙. หลักการอ่านบทร้อยกรองเงินตราน่ารู้  

 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
๒. อ่านจับใจความ 
๓. อ่านออกเสียง 
๔. คัดลายมือ 
๕. ต้ังค าถาม 

เจตคติ (A) 
๑. เห็นคุณค่าของการออม 
๒. มีมารยาทในการอ่าน  
๓. มีมารยาทในการเขียน 



๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร  
๒. มีความสามารถในการคิด 

-ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. อยู่อย่างพอเพียง 

๖.ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. อ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญเรื่องออมไว้ก าไรชีวิต 
๒. จัดท าสมุดเล่มเล็กค าศัพท์และความหมายเรื่องออมไว้ก าไรชีวิต 
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องออมไวไ้ด้ก าไรชีวิต 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 

๑.ประเมินการอ่านออกเสียง 
 
 
 
๒. ประเมินการอ่านจับ
ใจความ 
 
 
๓. ประเมินการท าสมุดเล่ม
เล็กค าศัพท์และความหมาย
เรื่องออมไว้ก าไรชีวิต 
 
 
๔.การเขียนแผนภาพโครง
เรื่องเรื่องออมไว้ได้ก าไรชีวิต 

๑. แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
 
 
 
๒. แบบประเมินการอ่านจับใจความ 
 
 
 
๓. แบบประเมินการท าสมุดเล่มเล็ก
ค าศัพท์และความหมาย 
 
 
 
๔.แบบประเมินการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียง  
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ ดี 
ช่วงคะแนน  ๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์การอ่านจับใจความ 
ช่วงคะแนน๙ –๑๒ระดับคุณภาพ ดี 
ช่วงคะแนน๕ – ๘ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๕ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๓. เกณฑ์การท าสมุดเล่มเล็กค าศัพท์และ
ความหมาย 
ช่วงคะแนน๙ –๑๒ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน๕ – ๘ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๕ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๔. เกณฑ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน  ๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

๘. กิจกรรมการเรียนรู ้
 

ชั่วโมงที่ ๑ การศึกษาค าศัพท์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อ่านและเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้อง 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูให้นักเรียนท าข้อสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ออมไว้ก าไรชีวิต (ภาคผนวก) 
 ขั้นน า 
  ๑.   ครูยกบัตรค าศัพท์ให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงดังๆ  พร้อมกัน  เช่น 
    ธนบัตร  อ่านว่า      ทะ –นะ– บัด 
    กตัญญู    อ่านว่า   กะ– ตัน– ยู 
    สังสรรค์   อ่านว่า สัง–สัน ฯลฯ 
  ๒.   ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและแนะน าให้เข้าใจความส าคัญของการออม
เงิน  และประโยชน์ของการประหยัดอดออม 
 ขัน้สอน 
  ๑.  ตัวแทนนักเรียนน าบัตรค าศัพท์ท่ีครูเตรียมไว้ ติดบนกระเป๋าผนังพร้อมกับบัตรค าอ่านให้
นักเรียนสังเกตบัตรค าท่ีปรากฏ 
  ๒.   เลือกสุ่มนักเรียนอ่านค าศัพท์ใหเ้พื่อนฟัง  และให้เพื่อนอ่านตามค าละ  ๒  ครั้ง  เน้นการอ่าน
ออกเสียงถูกต้อง  และชัดเจนจากนั้นครูอธิบายความหมายของค าศัพท์แต่ละค าให้นักเรียนเข้าใจ  
  ๓.  นักเรียนอ่านค าบนกระเป๋าผนังจนครบทุกกลุ่มใครอ่านไม่ได้หรือไม่คล่องให้เพื่อนช่วยจน
สามารถอ่านคล่อง 
  ๔.   แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับกระดาษแผ่นใหญ่จากครู แล้วร่วมกันค้นหาความหมายของ
ค าศัพท์ท่ีมีในบทเรียนจากพจนานุกรมบันทึกลงในกระดาษแผ่นใหญ่ 
  ๕.   นักเรียนเปิดหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ื้นฐานภาษา  ช้ันประถมปีท่ี  ๔  ภาษาพาที  เล่ม  
๑  บทท่ี  ๒  เรื่อง  ออมไว้ก าไรชีวิต  แล้วอ่านออกเสียงบทเรียนคนละ  ๕  บรรทัด  ตามล าดับเลขท่ี  จาก
หน้า  ๑๗ ถึงหน้า  ๒๑ ต่อกันจนจบ  โดยอ่านเวียนจนครบทุกคน   
  ๖.   ให้นักเรียนอ่านออกเสียงกันเองอีกครัง้พร้อม ๆกนั  ครูคอยสังเกตการอ่านของเด็ก  ๆ  เพื่อ
น าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 ขั้นสรุป 
 ๑. นักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดจากเรื่องเมื่ออ่านจบแล้ว   
 ๒. ครูอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า การน าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาประสมรวมกันจะ
ท าให้เกิดเป็นค าต่างๆ ซึ่งนักเรียนควรอ่าน และเขียนค าให้ถูกต้องและรู้ความหมาย เพื่อจะได้ใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้องต่อไป 
 ๓.  ครูให้นักเรียนบันทึกค าศัพท์ลงสมุดบันทึก 
 ๔. ครูแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือต่าง ๆ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดเป็นนิสัย 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑.   บัตรค าศัพท์  จากบทเรียนท่ี  ๒  จากเรื่อง  ออมไว้ก าไรชีวิตหนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาทีช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ เรื่อง ออมไว้ไว้ก าไรชีวิต 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.   สังเกตการอ่านออกเสียง

และเขียนค าศัพท์ 
แบบสังเกตการอ่านออกเสียง
และเขียนค าศัพท์ 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
ช่วงคะแนน๙–๑๒ระดับคุณภาพ  ดี 



 ช่วงคะแนน๕–๘ ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๕ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 

ชั่วโมงที่ ๒ การอ่านจับใจความ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑. ครูพูดคุยทักทายนักเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการออมทรัพย์ เช่น  ใครมีการเก็บออมเงิน
ท่ีเหลือจากการใช้จ่ายประจ าวันบ้างและซักถามว่าการออมทรัพย์มีประโยชน์อย่างไรต่อตนเอง 
ขั้นสอน 

 ๑.ครูอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า การอ่านอะไรต้องจับใจความให้ได้และตอบค าถามได้ตลอด
ถึงการเรียงล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆจะท าให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดี 
           ๒.นักเรียนอ่านในใจเรื่อง ออมไว้ได้ก าไรชีวิต จากหนังสือภาษาพาที หน้า ๒๑–๒๗ภายในเวลาท่ี
ก าหนดไว้และให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญ โดยใช้ค าถามดังนี้ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 

๓.ครูให้นักเรียนสมัครออกมาหน้าช้ันเรียนเพื่อเล่าเรื่องตามล าดับเหตุการณ์หน้าช้ันเรียน 
ขั้นสรุป 
           ๑.นักเรียนและครูช่วยกันสรุปหลักการจับใจความส าคัญของการอ่านในเรื่องต่างๆร่วมกนัโดยการใช้
ค าถามและตอบค าถาม 
          ๒.นักเรียนเขียนเรื่องราวย่อของออมไว้ได้ก าไรชีวิตตามล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามรูปแบบท่ีนักเรียน
ถนัด 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. สังเกตการร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและการจับใจความ
ส าคัญ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
อ่านจับใจความส าคัญ 

 

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

 
 



ชั่วโมงที่ ๓การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ถูกต้อง 
๒. มีมารยาทในการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑. ครูพูดคุยสนทนาซักถามถึงสถานการณ์ชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสรุปได้ว่า  

ในแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบ้างและเป็นอย่างไร สรุปความได้ว่าอย่างไร เพื่อน าไปสู่การ
ท าแผนภาพความคิดซึ่งจะสามารถน าไปโยงสู่การท าแผนภาพโครงเรื่องได้ 

ขั้นสอน 
๑. นักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนแผนภาพความคิดและการท าแผนภาพโครงเรื่องท่ีครูเตรียมไว้ 
๒. นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเขียนสรุปใจความส าคัญเรื่องออมไว้ได้ก าไร

ชีวิต โดยเลือกประเด็นท่ีส าคัญ ๆ 
๓. นักเรียนบันทึกผลการสรุปใจความส าคัญในรูปแบบแผนภาพความคิด 
๔. นักเรียนน าข้อมูลในแผนภาพความคิดมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ค าถาม ใคร 

(ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง) ท าอะไร (เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น) ท่ีไหน(สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์)  เมื่อไร (เวลา
หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร) อย่างไร(วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอย่างไร)และหาค าตอบ 

๕. ให้นักเรียนฝึกเล่าเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ภาษาท่ีเป็นของนักเรียนเอง 
 ขั้นสรุป 

๑. ครูกับนักเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องท่ีถูกต้องและให้นักเรียนน าไปเขียน
แผนภาพโครงเรื่องเป็นการบ้าน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง 
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
 

๒. ตรวจผลงานการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง 

 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
 
 
๒. แบบบันทึกคะแนนการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
 

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

 



 
ชั่วโมงที่๔ การอ่านออกเสียง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.  ครูยกตัวอย่าง ค า ข้อความ วลี ประโยค ให้นักเรียนอ่านออกเสียงดัง ๆ พร้อมกัน 
  ๒.  ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
 ขั้นสอน 
  ๑.  ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาที บทท่ี ๒ เรื่องออมไว้ได้ก าไรชีวิตและอ่านให้นักเรียน
ฟังเป็นตัวอย่าง ๒–๓ ประโยค  
 ๒.นักเรียนอ่านออกเสียงบทเรียนคนละหนึ่งย่อหน้าจนครบนักเรียนคนท่ีไม่ได้ให้ฟังการอ่านออกเสียงของ
เพื่อนไปก่อน 
  ๓.  ให้นักเรียนท่ีนั่งตามกลุ่มอ่านออกเสียงบทเรียนพร้อมกนัอีกครั้ง แล้วให้นักเรียนท่ีเหลืออ่าน
ตาม ครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านและความสนใจในการเรียนของนักเรียน 
  ๔.  หากพบนักเรียนท่ีมีปัญหาการอ่าน ครูให้มาฝึกอ่านกับครูตัวต่อตัว 
  ๕.   หากพบนักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านให้เพื่อนท่ีอ่านเก่งช่วยสอนนอกเวลา  
  ๖.   ครูตั้งค าถามถามนักเรียนถึงเรื่องราวที่อ่านว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรและพูดคุยถึงรายละเอียดของ
เรื่องท่ีอ่านพอเข้าใจ 
 ขั้นสรุป 
  ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง  
๒.ครูแนะน าว่าการอ่านออกเสียงกับนักเรียนว่าเป็นการอ่านที่เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเห็น
ข้อบกพร่องได้ง่าย เพราะอาศัยการฟังของครูและเพื่อน ๆ ช่วยแนะน าได้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. บทเรียนท่ี ๒เรื่องออมไว้ก าไรชีวิตหนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปีท่ี๔ 
๒.  

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. การสังเกตการอ่าน
ออกเสียง  

 
 
 ๒.การสังเกตความสนใจ
ในการเรียน 

 
 

๑. แบบสังเกตการอ่าน
ออกเสียง 

 
 
๒. แบบสังเกต

พฤติกรรมความสนใจ
ในการเรียน  

 
 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียง  
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพปรับปรุง 
๒. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน 
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐– ๒  รายการ ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 

  
 



 
ชั่วโมงที่ ๕ ส านวนเปรียบเทียบ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. นักเรียนบอกความหมายของส านวนเปรียบเทียบได้ 
 ๒. นักเรียนบอกประเภทของส านวนเปรียบเทียบได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑. ครูยกตัวอย่างส านวนท่ีใช้เปรียบเทียบให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายว่าเป็นส านวนเพื่อให้เข้าใจ 

เรื่องท่ีพูดแฝงด้วยข้อคิดซึ่งเรียกว่า ค าพังเพย  เช่น 
  เงยหน้าอ้าปากหมายถึง  มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมทัดเทียมเพื่อน 
  น้ าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า  หมายถึง  การอาศัยซึ่งกันและกัน 
  เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หมายถึง  แสร้งท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจให้นักเรียนฟัง 
 ขั้นสอน 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับส านวนไทยจากบทเรียนและความหมายของส านวนภาษา 
เปรียบเทียบจากบทเรียนเรื่อง  “ออมไว้ก าไรชีวิต ”จากนั้นครูยกตัวอย่างส านวนประเภทต่างๆท่ีใช้
เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ท าหรือเว้นไม่ให้ท า เรียกว่าภาษิต หรือสุภาษิต เช่น 
  ตามใจปากมากหนี้   หมายถึง  เห็นแก่กิน ย่อมส้ินเปลืองมาก 
  รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม หมายถึงเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร 
  น้ าขุ่นไว้ในน้ าใสไว้นอก หมายถึง แม้ไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้า ยิ้มแย้ม  
 ส านวนท่ีเป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง  ไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิม 
เช่นชักใย แมงมุมชักใย (ความหมายตรง) กลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใยอยู่เบ้ืองหลัง(ความหมายแฝง) หมายถึง  
มีผู้บงการหรือก ากับอยู่เบื้องหลัง 
 ใต้ดิน กรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าใต้ดิน (ความหมายตรง) เขาท าอาชีพใต้ดิน (ความหมายแฝง หมายถึง 
ความลับไม่เปิดเผยไม่ถูกกฎหมาย) 
 ทางออก ประตูทางออกอยู่ทางโน้นครับ (ความหมายตรง) เขาเป็นคนฉลาด ต้องหาทางออกจนได้ 
(ความหมายแฝงหมายถึง มีวิธีแก้ปัญหา) 
 ๒.จากนั้นให้นักเรียน ช่วยกันหาส านวนภาษาท่ีปรากฏในบทเรียนเรื่องนี้พร้อมท้ังให้นักเรียนฝึกค้นหา
ความหมายจากพจนานุกรมหรือส่ือแหล่งอื่นๆ  ให้แต่ละคนหาส านวนคนละ  ๕  ส านวน  พร้อมท้ังบอก
ความหมายของส านวนท่ีหามาได้ 
        ๓. ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาอ่านส านวนภาษาท่ีตนเองหามาได้ท่ีหน้าช้ันเรียน    

๔.นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “ส านวนไทย”  
๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และแจกกระดาษ A ๔ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน คนละ  ๕  แผ่น   

จากนั้นให้แต่ละคนพับครึ่งแบ่งกระดาษออกเป็น  ๖  ส่วนเท่าๆกัน  แล้วออกแบบวาดลวดลายกรอบใน
กระดาษแต่ละแผ่น  เขียนส านวนภาษา พร้อมท้ังบอกประเภทของส านวนและความหมายท้ัง  ๕  ส านวน   
น าไปติดลงในสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่  ( ควรใช้สมุดวาดเขียนท่ีมีขนาดเท่ากันทุกคน ) ให้แต่ละคนออกแบบท า
ปกเขียนช่ือ  เลขท่ี  ช้ันติดทับปกสมุดวาดเขียนอีกครั้ง น าส่งครูตรวจสอบและเก็บผลงาน 



๖. นักเรียนช่วยกันจับคู่ค าส านวนกับความหมายของค าและเขียนใส่สมุด  จากนั้นให้นักเรียนอ่านค าและ
ความหมายของส านวนพร้อมกัน 
 ขั้นสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับส านวนไทยและความหมายของส านวน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. หนังสือส านวนไทย 
๓. ใบความรู้ส านวนไทย 
๔. กระดาษ  A4  
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๑. การสังเกต
ความสนใจใน
การเรียน 

 
 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมความสนใจ
ในการเรียน  

 
 

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

 
 

ชั่วโมงที่ ๖ ปริศนาค าทาย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. นักเรียนบอกความหมายของปริศนาค าทายได้ 
 ๒. นักเรียนบอกประเภทของส านวนเปรียบเทียบได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
 ๑.ครูทักทายกับนักเรียนด้วยปริศนาค าทาย  เช่น  
   ครู  :  อะไรเอ่ย แบ่งออกเสียครึ่งลูก  จึงเหมือนจมูกคนทาย 
   นักเรียน :  ชมพู่ 
   ครู  :  อะไรเอ่ย  เขียวชอุ่ม  พุ่มไสว  ไม่มีใบ  แต่มีเม็ด 
   นักเรียน : ฝน 
 ๒.  ครูแนะน า  ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปริศนาค าทาย  แจ้งให้ทราบเรื่องท่ีจะเรียน คือเรื่องปริศนา
ค าทายและแนวทางการประเมิน 
 ขั้นสอน 
  ๑.นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาที  หน้า  ๔๗  เรื่อง  “ชวนกันเล่นปริศนาค าทาย” 
  ๒. นักเรียนอ่านตัวอย่างปริศนาค าทายในหนังสือ  และในใบความรู้  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า  
ปริศนาค าทายเป็นการน าค ามาแต่งในลักษณะคล้องจอง  เพื่อให้คนอื่นทาย  โดยน าลักษณะเด่นท่ัวไปหรือด้อย
ของส่ิงท่ีจะทายหรือส่ิงท่ีจะเฉลย 



  ๓. ครูน านักเรียนฝึกแต่งปริศนาค าทาย  โดยใช้พืชผักมาเป็นแนวในการแต่ง  และบอกค าเฉลยไว้
ก่อน แล้วเขียนค าขึ้นต้นบนกระดาน  จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันต่อให้จบ  เช่น 
   ครู  :  อะไรเอ่ย  ............(เงาะ) 
   นักเรียน :  .................................. 
   ถ้านักเรียนต่อไม่ได้  ครูช่วยแต่งต่อจนจบ 
  ๔. นักเรียนแต่ฝึกแต่งปริศนาค าทาย  คนใดแต่งได้มากท่ีสุดครูให้รางวัล 
  ๕. น าปริศนาค าทายมาทายกับเพื่อน ๆ  แลกเปล่ียนกันทายไปเรื่อย ๆ 
  ๖. นักเรียนแต่ละคนรับใบกิจกรรมท าตามข้ันตอนท่ีปรากฏในใบกิจกรรม เสร็จแล้วส่งครูตรวจ 
 ขั้นสรุป 

๑. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับปริศนาค าทาย 
 ๒.  นักเรียนบันทึกปริศนาค าทายท่ีน ามาทายลงสมุดบันทึก 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑.  ปริศนาค าทาย  
 ๒.  ใบความรู้ 
 ๓.หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.การสังเกตความ
สนใจในการเรียน 
 
 
๒.ตรวจผลงานในใบ
กิจกรรม 

๑.แบบสังเกต
พฤติกรรมความสนใจ
ในการเรียน  
 
๒.ใบกิจกรรม 
 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐– ๒  รายการ    ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
๒.นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

 
 

ชั่วโมงที่ ๗ ฝึกหัดคัดลายมือ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  คัดลายมือได้ถูกต้อง  สวยงาม 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  นักเรียนสนทนากันถึงการปฏิบัติตนในการเขียนและคัดลายมือท่ีดี  เช่น การนั่ง  การจับดินสอ  
การวางสมุด  การเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง  การเขียนถูกกาลเทศะการมีมารยาทในการเขียน  เป็นต้น  ครูให้
ความรู้เพิ่มเติม 
 ขั้นสอน 
  ๑.นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองพร้อมๆกนั  จากหนังสือภาษาพาที ออมไว้ได้ก าไรชีวิต  ให้
อ่านทีละวรรคในหนังสือ  
  ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองพร้อมๆกนั  จนจบบทร้อยกรอง 



  ๓. นักเรียนคัดลายมือบทร้อยกรองท่ีอ่านด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด 
  ๔.นักเรียนรับใบกิจกรรม  และด าเนินงานตามค าช้ีแจง 
  ๕. นักเรียนส่งผลงานให้ครูตรวจ 
 ขั้นสรุป 
  ๑.   นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนท่ีคัดลายมือดีและไม่ดีพร้อมหาทางแก้ไข 
  ๒.   ครูแนะน าให้อ่านหนังสือเสริมและฝึกคัดลายมือ  เพื่อให้เกิดทักษะและสวยงาม 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑.  ตัวอย่างแบบการคัดลายมือ  
 ๒.   ใบกิจกรรม 
 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.การสังเกตความสนใจใน
การเรียน 
 
 
 
๒.ตรวจผลงานในใบ
กิจกรรม 

๑.แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียน  
 
 
 
๒.ใบกิจกรรม 
 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ด ี
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐– ๒  รายการ    ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
๒.เกณฑ์สังเกตการคัดลายมือ 
๑๑ – ๑๕ระดับคุณภาพ  ดี 
๖ – ๑๐ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
๑ – ๕  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

 
ชั่วโมงที่ ๘ การต้ังค าถามจากนิทาน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  ต้ังค าถาม  ตอบค าถามได้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงนิทานเรื่อง หม้อวิเศษ  ท่ีนักเรียนอ่านแล้วถามว่าใครเคยอ่านนิทาน 
เรื่องหม้อวิเศษบ้าง มีตัวละครอะไรบ้างท่ีท าให้นักเรียนประทับใจ เพราะเหตุใด พร้อมท้ังบอกจุดประสงค์การ
เรียนให้นักเรียนทราบ 
 ขั้นสอน 

๑.ครูอธิบายวิธีการตั้งค าถาม และการตอบค าถามให้นักเรียน และบอกนักเรียนว่าในการตั้ง 
ค าถามทุกครั้ง เราควรใช้ค าท่ีแสดงการถามให้ชัดเจน ได้แก่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อใด ท าไม 

๒.ครูให้นักเรียนดูและอ่านออกเสียงตัวอย่างการตั้งค าถามและตอบค าถามจากบทเรียน 
     ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า เมื่อต้ังค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง หรือดูแล้ว ควรสรุป 

สาระส าคัญของเรื่องดังกล่าว คือ น าความคิดหลัก หรือประเด็นส าคัญของเรื่องมากล่าวให้ได้ใจความท่ีกระชับ 
ชัดเจน โดยเรียบเรียงข้อมูลจากค าถามและค าตอบท่ีได้ ซึ่งอาจจะเพิ่มเติม สาระส าคัญบางประการเข้าไปด้วยก็
ได้เนื้อหาท่ีสรุปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 



 
ขั้นสรุป 

๑.ครูให้นักเรียนฝึกตั้งค าถาม และตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังตามหลักปฏิบัติท่ีได้เรียนรู้มา โดยครูและ
นักเรียนช่วยกันประเมิน  ว่าใช้ค าถามตรงประเด็น และใช้ค าสุภาพหรือไม่  และมีการใช้ค าท่ีแสดงการถามหรือไม่ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑.  นิทาน 
 ๒.   ใบงาน 
 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.การสังเกตความ
สนใจในการเรียน 
 
 
๒.ตรวจผลงานใบ
กิจกรรม 

๑.แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียน  
 
 
๒.ใบกิจกรรม 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐– ๒  รายการ    ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
๒.นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 
 

 
 

ชั่วโมงที่ ๙ บทร้อยกรอง”เงินตราน่ารู้” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านบทร้อยกรองเป็นท านองธรรมดาและท านองเสนาะได้ถูกต้อง   
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑. ครูน าแผนภูมิบทร้อยกรองให้นักเรียนอ่านเป็นร้อยแก้วจากนั้นครูอ่านเป็นท านองเสนาะให้นักเรียน
อ่านตามบทร้อยกรองมีดังนี ้

   
       มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท    
                                         อย่าให้ขาดส่ิงของต้องประสงค์ 
                                         จงมักน้อยกินนอ้ยค่อยบรรจง  
                                         อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน 
 ขั้นสอน 
 ๑.   ครูถามน าเกี่ยวกับเนื้อหาของบทร้อยกรองและแนะวิธีการอ่านที่ถูกต้องพร้อมอธิบายความหมาย 
 ๒.   นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า ๒๕–๒๖  แล้วอ่านบทร้อยกรองเรื่อง  “เงินตราน่ารู”้  
เป็นร้อยแก้ว 
 ๓.  ครูสอนอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะและให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน  ถ้านักเรียนอา่นไม่
ถูกต้อง  ครูอ่านน าให้ถูกต้องอีกครั้ง   



 ๔.   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแยกชายหญิงเป็นกลุ่มใหญ่ท้ังหมด อ่านบทร้อยกรองท านองเสนาะ คนละวรรค
สลับกันจนจบ และอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ 
 ๕.   นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาของบทร้อยกรอง  และสรุปในรูปของแผนภาพความคิด แล้วส่งครู
ตรวจ 
 ขั้นสรุป 
 ๑.  มอบหมายให้นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีการแต่งในลักษณะบทร้อยกรองเพื่อเสริมการ
เรียนและการอ่าน 
 ๒.  ครู และนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเรื่องความไพเราะของบทร้อยกรองและใจความส าคัญของบท
ร้อยกรองแต่ละบท 
๓. ครูให้นักเรียนท าข้อสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ออมไว้ก าไรชีวิต 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑.  บทร้อยกรองเรื่อง เงินตราน่ารู้   
 ๒.   ใบกิจกรรม 
 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.การอ่านบทร้อยกรอง 
 
 
 
๒.การสังเกตความสนใจ
ในการเรียน 
 
๓.ตรวจผลงานในใบ
กิจกรรม 
๔.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑.แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียง(บทร้อยกรอง) 
 
 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียน  

 
๓.ใบกิจกรรม 
 
๔.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียง  
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

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

๓. นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 
๔. นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

 


