
แผนการเรียนรู้ที่ ๔  เร่ือง  ภูมิใจมรดกโลก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชา ภาษาไทย     รหัสวิชา 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 ๒การเขียน 
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. ๔/๕ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา 
 ป. ๔/๖  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการค้นคว้า 
 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.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 



 
 
ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๑ สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ 
 ป.๔/๖ บอกความหมายของส านวน 
สาระที่ ๕วรรณคดี และวรรณกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๓ ร้องเพลงอาเซียน 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การศึกษาค าและความหมายของค าท าให้เราเกิดความเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนน าไปใช้ได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับบริบทของค าศัพท์ การจับใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธีอย่างคล่องแคล่วสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตามเรื่องท่ีอ่านเป็นการส่ือความหมายไปสู่ผู้ฟังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และน าแนวคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การรู้
หลักเกณฑ์ในการผันวรรณยุกต์  การรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาเรื่องค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาต ค าเป็นค าตายจะท าให้
รู้จักใช้ค าได้ถูกต้องตามความหมาย การเขียนจดหมายส่วนตัวเป็นการเขียนส่ือสารท่ีมีความเป็นส่วนตัว
เฉพาะบุคคลเพื่อส่ือความคิดความต้องการและความรู้สึกของผู้เขียนซึ่งใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ี ถูกต้อง
เหมาะสมกับตามกาลเทศะ ส านวนไทยบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านภาษาซึ่งมีหลายประเภทและมี
ความหมายท่ีดี การร้องเพลงพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ท่ีงดงามของแต่ละภาคของไทยซึ่งจะท าให้เกิดความ
ไพเราะซาบซึ้งและเห็นคุณค่ายิ่งขึ้น เป็นการส่ือถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและการร้องเพลงอาเซียน
เป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน 
๓.สาระการเรียนรู้ 
ความรู้  (K) 

๑. หลักการศึกษาค าศัพท์และความหมายค าในบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 
๒. หลักการอ่านจับใจความบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 
๓. หลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง บทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 
๔. หลักการอ่านออกเสียงบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 
๕. หลักค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาต 
๖. ลักษณะของค าเป็นค าตาย 
๗. หลักการเขียนจดหมายส่วนตัว 
๘. ลักษณะของส านวนไทย 
๙. เพลงพื้นบ้าน/เพลงอาเซียน 

ทักษะ/กระบวนการ(P) 
๑. เขียนจดหมายส่วนตัว 
๒. อ่านจับใจความบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 



๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง บทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 
๔. อ่านออกเสียงบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก 

เจตคติ  
๑.เห็นคุณค่าและรักษาวัฒนธรรมไทย 
 ๒.  มีมารยาทในการอ่าน 
 ๓.  มีมารยาทในการเขียน 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร  
๒. มีความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒. รักความเป็นไทย 

๖.ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. การเขียนจดหมายส่วนตัว 
๒. แผนภาพโครงเรื่องภูมิใจมรดกโลก 
๓. การร้องเพลงพื้นบ้านภาคใดภาคหนึ่ง และเพลงวิถีอาเซียน 
 

๗.การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

๑. การเขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 
 
๒. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
 
 
 
๓. การร้องเพลง 
 
 
 

๑. แบบประเมินการเขียน
จดหมายส่วนตัว 
 
 
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง 
 
 
๓. แบบประเมินการร้องเพลง 
 
 
 

๑. เกณฑ์การเขียนจดหมายส่วนตัว 
ช่วงคะแนน ๑๒- ๑๕ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๑ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ช่วงคะแนน ๑๔ - ๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๓. เกณฑ์การร้องเพลง 
ช่วงคะแนน ๙ –๑๒ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๕ – ๘ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 
 
 



๘.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชั่วโมงที่ ๑ การศึกษาค าศัพท์ 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑. สามารถอ่านและเขียนค าศัพท์จากบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลกได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.   ครูยกบัตรค าศัพท์ให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงดัง  ๆ  พร้อมกัน  เช่น 
    กายภาพอ่านว่า กาย–ยะ– พาบ 
    เกียรติภูม ิ อ่านว่า  เกียด –ติ– พูม 
    ธรณีวิทยา อ่านว่า   ทอ– ระ– น–ีวิด–ทะ–ยา   
    โบราณสถาน      อ่านว่า      โบ– ราน–นะ–สะ–ถาน 
มรดกโลก          อ่านว่า  มอ–ระ–ดก–โลก 
                       ระบบนิเวศ         อ่านว่า  ระ–บบ–นิ–เวด 
   อารยธรรม         อ่านว่า อา–ระ–ยะ–ท า 
  ๒.   ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและแนะน าให้เข้าใจความส าคัญของการเรียนรู้
ค าศัพท์และความหมาย 
 ขั้นสอน 
  ๑.  ตัวแทนนักเรียนน าบัตรค าศัพท์ท่ีครูเตรียมไว้ติดบนกระเป๋าผนังพร้อมกับบัตรค าอ่านให้
นักเรียนสังเกตบัตรค าท่ีปรากฏ 
  ๒.   ให้นักเรียนอาสาอ่านค าศัพท์ให้เพื่อนฟัง  และให้เพื่อนอ่านตามค าละ  ๒  ครั้ง  เน้นการอ่าน
ออกเสียงถูกต้อง  และชัดเจนจากนั้นครูอธิบายความหมายของค าศัพท์แต่ละค าให้นักเรียนเข้าใจ  
  ๓.  นักเรียนอ่านค าบนกระเป๋าผนังจนครบทุกค า ครูสังเกตค าใดท่ีนักเรียนอ่านไม่ได้หรือไม่คล่อง
ให้แก้ไขจนสามารถอ่านคล่อง 
  ๔.ให้นักเรียนจับคู่เพื่อแลกเปล่ียนกันอ่านค าศัพท์และความหมายจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื้นฐานภาษา  ช้ันประถมปีท่ี  ๔  ภาษาพาที  เล่ม  ๑  บทท่ี  ๔  เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก 
  ๕.   นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือภาษาไทยภาษาพาที เล่มท่ี ๑ หน้า ๖๒-๖๓  แล้วอ่านออกเสียง
ค าศัพท์คนละ  ๑ค าศัพท์พร้อมความหมาย  ต่อกันจนจบ  โดยอ่านเวียนจนครบทุกคน   
  ๖.   ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์และความหมายพร้อมกันอีกครั้ง  ครูคอยสังเกตการอ่านของ
เด็ก  ๆ  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 ขั้นสรุป 
  ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของการรูค้ าศัพท์และความหมายจากบทเรียน 
  ๒. ครูอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า การน าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาประสมรวมกัน
จะท าให้เกิดเป็นค าต่างๆ ซึ่งนักเรียนควรอ่าน และเขียนค าให้ถูกต้องและรู้ความหมาย เพื่อจะได้ใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้องต่อไป 
  ๓.  ครูให้นักเรียนบันทึกค าศัพท์ลงสมุดบันทึก 
  ๔. ครูแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือต่าง ๆ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดเป็นนิสัย 



 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.   บัตรค าศัพท์  จากบทเรียนท่ี ๔  จากเรื่องภูมิใจมรดกโลก ภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
การวัดผลประเมินผล 
    

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
๑.   สังเกตการอ่านออกเสียง

และเขียนค าศัพท์ 
 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง
และเขียนค าศัพท์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ ๒ การอ่านจับใจความ 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑. สามารถอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑. ครูพูดคุยทักทายนักเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญในชุมชนของนักเรียน  

จังหวัดของนักเรียน และสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นมรดกโลกท่ีประเทศไทยได้รับการรับรองท่ีนักเรียนรู้จักพร้อมท้ัง
ถามน าว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อสถานท่ีต่าง ๆ และภาคภูมิใจหรือไม่ท่ีมีสถานท่ีส าคัญในประเทศไทย 
ขั้นสอน 
๑. ครูอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า นักเรียนอ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกแล้วต้องจับใจความให้ได้และตอบ
ค าถามได้ตลอดถึงการเรียงล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆจะท าให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดี 
๒.ครูให้นักเรียนอ่านในใจเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก จากหนังสือภาษาพาที หน้า๕๖–๖๑ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้
และให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญ โดยใช้ค าถามดังนี้ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 
๓.ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาหน้าช้ันเรียนเพื่อเล่าเรื่องตามล าดับเหตุการณ์หน้าช้ันเรียน 
ขั้นสรุป 
๑.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการจับใจความส าคัญของการอ่านในเรื่องต่างๆร่วมกันโดยการใช้ค าถามและ
ตอบค าถาม 
๒.ครูให้นักเรียนเขียนเรื่องราวย่อของภูมิใจมรดกโลกตามล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามรูปแบบท่ีนักเรียนถนัด 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.   สังเกตการร่วม

กิจกรรมการเรียน
การสอนในช้ันเรียน
และการจับใจความ
ส าคัญ 

๒. สังเกตความสนใจ
ของนักเรียน 

 

๑.แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
อ่านจับใจความ
ส าคัญ 

 
๒.แบบสังเกตความ

สนใจ 
 

๑. เกณฑ์การอ่านจับใจความส าคัญ 
ช่วงคะแนน ๙ - ๑๒ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๕ – ๘ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า  ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒.สังเกตความสนใจของนักเรียน 
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๐– ๒  รายการ    ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
 

 
 
 

 
 
 



ชั่วโมงที่ ๓การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. บอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้  
๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่องภูมิใจมรดกโลกได้ 
๓. มีมารยาทในการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑. ครูเปิดภาพมรดกโลกให้นักเรียนดูและพูดคุยสนทนาซักถามถึงสถานท่ีส าคัญนั้นว่านักเรียนเคย 

เห็นหรือรู้จักหรือไม่และถามความรู้สึกท่ีนักเรียนมีต่อสถานท่ีแห่งนั้นว่ารู้สึกอย่างไร 
 ขั้นสอน 
 ๑.  ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่องว่าประกอบด้วยส่วน
ส าคัญใดบ้างโดยศึกษาจากแผนภูมิ  แผนภาพโครงเรื่อง 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเรื่องภูมิใจมรดกโลก
เลือกประเด็นท่ีส าคัญ ๆกลุ่มละ ๑  แห่ง โดยให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากเว็ปไซต์ หนังสืออ่านเพิ่มเติมอื่น 

    - ความหมายของมรดกโลก 
    - ประเภทของมรดกโลก 
    - สถานท่ีใดบ้างท่ีประกาศเป็นมรดกโลก และใครเป็นผู้ออกประกาศ 
    - มีเหตุผลอะไรในการพิจารณาการประกาศให้สถานท่ีต่าง ๆ เป็นมรดกโลก  
   - การได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกมีผลดีอย่างไร 
   - นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรในการท่องเท่ียวสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นมรดกโลกตลอดถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวอื่น  ๆ  

 ๓.นักเรียนอ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกและบันทึกผลการสรุปใจความส าคัญ 
 ๔. น าข้อมูลผลการสรุปใจความส าคัญมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ค าถาม ใคร(ตัวละครใน
เรื่องมีใครบ้าง) ท าอะไร (เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น) ท่ีไหน( สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์)  เมื่อไร (เวลาหรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร) อย่างไร(วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอย่างไร)และหาค าตอบผลท่ีได้รับของเรื่องท่ีอ่าน  
และข้อคิดท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่าน 
 ๕.  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ภาษาท่ีเป็นของนักเรียนเองครูเน้นการมีมารยาทในการ
เขียน 
 ขั้นสรุป 
 ๑.  ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องท่ีถูกต้องและให้นักเรียนน าไปเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องภูมิใจมรดกโลกเป็นการบ้าน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. แผนภูมิแผนภาพโครงเรื่อง 
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. สังเกตการร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่ ๔ การอ่านออกเสยีง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.  ครูยกตัวอย่าง ค า วลี ประโยค ข้อความ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงดัง ๆ พร้อมกันดังนี้ 

ตัวอย่างค า          =    หนังสือ    
ตัวอย่างวลี  =  หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
ตัวอย่างประโยค   = วันนี้ฉันอ่านหนังสือเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย 
ตัวอย่างข้อความ =  การอ่านหนังสือเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยท าให้เราเกิดทักษะในการอ่าน
และสามารถพัฒนาตนเองได้ 

 ๒. ครูสังเกตความชัดเจนถูกต้องของการอ่านออกเสียง ค าควบกล้ า การอ่านคล่อง การแบ่งวรรคตอน 
เพื่อดูว่านักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงมากน้อยเพียงใด  
 ๓.  ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
 ขั้นสอน 
 ๑.  ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาที บทท่ี ๔ เรื่องภูมิใจมรดกโลกและสาธิตการอ่านให้
นักเรียนฟงัเป็นตัวอย่าง ๒ –๓ ประโยค  
๒. ครูให้นักเรียนอาสาออกมาอ่านออกเสียงบทเรียนคนละหนึ่งย่อหน้าโดยให้เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนอ่านตามจน
ครบทุกย่อหน้า โดยเมื่อครบหนึ่งย่อหน้า ครูช่วยติชมและเสนอแนะการอ่านเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการอ่าน
ให้แต่ละคนได้ถูกต้อง 
 ๓.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทเรียนพร้อมกนัอีกครั้งครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านและความสนใจใน
การเรียนของนักเรียน 
 ๔.  นักเรียนร่วมกนัต้ังหลักเกณฑ์การอ่านท่ีดี ลักษณะท่าทาง และบุคลิกในการอ่านเพื่อให้นักเรียน
น าไปฝึกพัฒนาตนเอง 
 ๕.   ครูตั้งค าถามถามนักเรียนถึงเรื่องราวท่ีอ่านว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรและพูดคุยถึงรายละเอียดของเรื่อง
ท่ีอ่านพอเข้าใจ 
๖.หากพบนักเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านครูให้มาฝึกอ่านกับครูตัวต่อตัวภายหลังหรือให้เพื่อนท่ีอ่านเก่งอาสาช่วย
สอนนอกเวลา 
 ขั้นสรุป 
 ๑.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง  
 ๒.ครูแนะน าว่าการอ่านออกเสียง เป็นการอ่านที่เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ 
 เห็นข้อบกพร่องได้ง่าย เพราะอาศัยการฟังของครแูละเพื่อน ๆ ช่วยแนะน าได้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. บทเรียนท่ี๔เรื่องภูมิใจมรดกโลกหนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔  
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตการ

อ่านออกเสียง  
 
 
 ๒. การสังเกตความ
สนใจในการเรียน 

 
 

๑. แบบสังเกตการอ่าน
ออกเสียง 

 
 
๒. แบบสังเกต

พฤติกรรมความสนใจ
ในการเรียน  

 
 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียง  
ช่วงคะแนน ๑๔ –๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่ ๕ค าที่มีไม้ฑัณฑฆาต 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. นักเรียนอ่านและเขียนค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาตได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียนโดยครูให้นักเรียนลองอ่านค าศัพท์ท่ีมีไม้ทัณฑฆาต

ก ากับนั้น เช่น 
 เจดีย์              เดียดฉันท์   
                              อินทรีย์          ประจักษ์   
                              ประดิษฐ์        วิเคราะห์   
    บัลลังก์           พระขรรค์ 
                              ศักดิ์สิทธิ์       เถาวัลย์ 
                             อาจารย์           อารมณ์ 

ขั้นสอน 
๑. ครูน าเครื่องหมาย ท์ ให้นักเรียนดูและถามว่าเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไร (ไม้ทัณฑฆาต)  และพยัญชนะ 

ท่ีมีเครื่องหมาย ท์ ก ากับเรียกว่าอะไร(ตัวการันต์) หากนักเรียนตอบได้ว่าอักษร ท์มีช่ือเรียกว่าไม้ทัณฑฆาตและ
อักษรท่ีมีเครื่องหมาย ท์ ก ากับเรียกว่าตัวการันต์ แสดงว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานดีพอสมควร จากนั้นครูจึงน า
ตัวอย่างค าท่ีมีตัวการันต์ท่ีนักเรียนอ่านให้นักเรียนดูอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนเห็นรูปของตัวการันต์หากนักเรียน
ตอบไม่ได้ครูอธิบายก่อนให้เข้าใจ 

๒. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับค าท่ีมีไม้ฑัณฑฆาต ตามตัวอย่างท่ีครูให้นักเรียนดูและสนทนาเกี่ยวกับ 
ลักษณะของไม้ทัณฑฆาตจากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเรื่องไม้ทัณฑฆาตตรงกันว่า ตัวการันต์จะมี
พยัญชนะตัวหนึง่อยู่ข้างหลัง ซึ่งจะมีเครื่องหมาย  ท์ ก ากับอยู่และมีหลักการอ่านค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาตคือ
พยัญชนะตัวนัน้จะไม่ออกเสียง 

๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ตัวการันต์(ไม้ทัณฑฆาต)  จากใบความรู้ท่ีครูแจกให้ 
๔. นักเรียนอ่านค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาตจากบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลก หน้า ๖๗  จากหนังสือภาษาไทย 

ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๕. นักเรียนช่วยกันค้นหาค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาตท่ีปรากฏในบทเรียนเรื่องนี้พร้อมท้ังให้นักเรียนฝึกค้นหา 

ความหมายจากพจนานุกรมหรือส่ือแหล่งอื่นๆให้มากท่ีสุดบันทึกลงในสมุดบันทึกเป็นการบ้าน 
 ขั้นสรุป 
 ๑. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับความรู้เรื่องตัวการันต์ (ไม้ทัณฑฆาต) อีกครั้ง 
สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. พจนานุกรมไทย 
๓. ใบความรู้เรื่องไม้ทัณฑฆาต 
๔. ใบงานเรื่อง การแต่งประโยคค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาต 

 



การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. การสังเกต
ความสนใจใน
การเรียน 

 
 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมความ
สนใจในการเรียน  

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่ ๖ ค าเป็นค าตาย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนบอกลักษณะของค าเป็นค าตายได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
 ๑.  ครูน าแผนผังการกระจายค าให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าประกอบด้วยสระเสียงส้ันหรือเสียง 
ยาว มีตัวสะกดใดบ้าง และอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไร เป็นค าเป็นหรือค าตายดังนี้ 

 
ค า สระ เสียงสระ ตัวสะกด มาตรา

ตัวสะกด 
ค าเป็น ค าตาย 

ส้ัน ยาว 
ตัวอย่าง 
ญาติ 

อา  / ติ แม่กด  / 

๑.โชค        
๒.ใกล้        
๓.เศร้า        
๔.ครวญ        
๕.ปราบ        

 
 ๒.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูทบทวนเรื่องค าท่ีประสมด้วยสระเสียงยาวและเสียงส้ันในแม่ก กา ค าในมาตราตัวสะกด ๘ มาตรา 
 ๒. ครูให้นักเรียนรับใบความรู้เรื่องค าเป็นค าตายและการผันวรรณยุกต์ท่ีเป็นค าเป็นค าตายจากใบความรู้
ท่ีแจกให้ 
 ๓.  นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มท่ี ๑ ศึกษาเรื่องลักษณะค าเป็น  กลุ่มท่ี ๒ ศึกษาเรื่อง
ลักษณะค าตาย 
 ๔. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปเรื่องท่ีศึกษาลักษณะค าเป็นและค าตายหน้าช้ันเรียนให้สมาชิกใน
ห้องเรียนฟัง 
 ๕. นักเรียนรับใบกิจกรรมเพื่อปฏิบัติ บันทึกข้อมูลลงสมุดเป็นการบ้าน 
ขั้นสรุป 
 ๑.  ครูและนักเรียนสรุปลักษณะค าเป็นค าตายร่วมกันอีกครั้ง 
 ๒.  ครูชี้แนะว่าการฝึกฝนผันวรรณยุกต์ค าเป็นค าตายบ่อย ๆ จะท าให้เกิดความจ าท่ีคงทนและเป็นการ
เพิ่มทักษะด้านภาษาแก่ตนเอง 
 ๓.  ครูให้นักเรียนรับใบกิจกรรมจ านวน ๒ กิจกรรมไปท าเป็นการบ้าน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
 ๑.ใบความรู้เรื่องค าเป็นค าตาย   
 ๒. ใบกิจกรรม 



กระบวนการวัดและประเมินผล 
  วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตความ

สนใจในการเรียน 
 
 

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 ๗ การเขียนจดหมายถึงเพื่อน 
 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑.นักเรียนสามารถเขียนจดหมายถึงเพื่อนได้ 
๒. ใช้สรรพนาม ค าขึ้นต้น และค าลงท้ายได้ถูกต้อง เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  การเขียนจดหมายถึงเพื่อน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

  ๑. ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนใช้วิธีใดในการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนและญาติ ท่ีอยู่ต่างจังหวัด จากนั้น 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันว่าเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 
มากน้อยอย่างไร และมีผลดีผลเสียอย่างไร 

  ขั้นสอน 
๑. ครูกล่าวถึงการติดต่อส่ือสารทางจดหมายว่า การส่ือสารทางจดหมายมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ 

นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 

๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับหลักในการเขียนจดหมายส่วนตัวจากแผนภูมิตัวอย่างการเขียนจดหมาย 
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องหลักการเขียนจดหมายส่วนตัว 
๔. ครูให้โอกาสนักเรียนได้ซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวและวิธีการส่งจดหมาย 

ทางไปรษณีย์ 
๕.  นักเรียนฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อน แต่ให้ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงครูผู้สอนเพื่อท่ีจดหมายจะได้ 

ส่งไปยังครูผู้สอนซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และครูจะได้
ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่าหน้าซองและการติดไปรษณีย์ยากร 

ขั้นสรุป 
  ๑.   ครูแนะน าให้นักเรียนฝึกเขียนจดหมายด้วยตัวหนังสือท่ีสวยงามเพื่อส่ือถึงความเป็นผู้มี
มารยาทในการเขียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑.  แผนภูมิการเขียนจดหมาย  
  ๒.   ตัวอย่างจดหมายและไปรษณีย์ยากร 
  ๓. ใบความรู้เรื่องหลักการเขียนจดหมายส่วนตัว  



 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

  วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกต

ความสนใจใน
การเรียน 

 
๒. การประเมิน

การเขียน
จดหมาย 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมความ
สนใจในการเรียน  

 
๒. แบบประเมินการ

ประเมินการเขียน
จดหมาย 

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

๒. เกณฑ์การเขียนจดหมายส่วนตัว  
ช่วงคะแนน ๑๒- ๑๕ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๑ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั่วโมงที่ ๘ ส านวนไทย 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนบอกลักษณะและประเภทของส านวนไทย 
 ๒.  บอกความหมายของส านวนไทยได้ 
 ๓.  มีมารยาทในการเขียน 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  ส านวนไทย 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
               ๑. ครูกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ ด้วยการให้นักเรียนแข่งขันกันต่อส านวนท่ีครูพูดขึ้น  ด้วย
ปากเปล่า  เช่น 
  ครู  :   ต าน้ าพริก 
  นักเรียน :    ละลายแม่น้ า 
  ครู  :   เลือกท่ีรัก 
  นักเรียน :   มักท่ีชัง 
  ครู  :   รู้ไว้ใช่ว่า 
  นักเรียน :   ใส่บ่าแบกหาม 
  ครู  :   เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ 
  นักเรียน :   เด็กฉลาดชาติเจริญ  
  ครู  :   น้ าพึ่งเรือ 
  นักเรียน :   เสือพึ่งป่า 
  ครู  :   นกน้อย 
  นักเรียน :   ท ารังแต่พอตัว 
                      หรือส านวนอื่น ๆ 
 ขั้นสอน 
  ๑.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๕  กลุ่ม 
  ๒.    ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง ส านวนไทยจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให้ดังนี้ 
                               กลุ่มท่ี ๑  ศึกษาใบความรู้เรื่องส านวนท่ีเรียกว่า ค าพังเพย 
                               กลุ่มท่ี ๒ ศึกษาใบความรู้เรื่องส านวนท่ีเรียกว่า  สุภาษิต 
 กลุ่มท่ี ๓  ศึกษาใบความรู้เรื่องส านวนท่ีเป็นความหมายเปรียบเทียบ,ความหมายแฝง 
                               กลุ่มท่ี ๔ ศึกษาใบความรู้เรื่องส านวนท่ีเป็นปริศนาค าทาย 
                               กลุ่มท่ี ๕ ศึกษาใบความรู้เรื่องส านวนท่ีเป็นค าขวัญ 
  ๓.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้เรื่องส านวนท่ีกลุ่มของตนศึกษาลงในใบกิจกรรมท่ี 
๑   
  ๔. นักเรียนค้นหาส านวนและความหมายจากส่ือส่ิงพิมพ์หรือหนังสืออื่นๆ จากห้องสมุด หรือจาก
อินเทอร์เน็ตท่ีตนเองชอบโดยเขียนส านวนภาษาและบอกความหมายส านวนนั้นลงในใบกิจกรรมท่ี ๒ ให้มาก
ท่ีสุดและวาดภาพประกอบพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
  
 



ขั้นสรุป 
  ๑.  ครูและนักเรียนสรุปความหมายของส านวนว่าเป็นข้อความ ถ้อยค าท่ีผูกขึ้นอย่างกะทัดรัด เพื่อ
เป็นข้อคิดสะกิดใจ ผู้ฟังหรือผู้อ่าน กินใจ ไพเราะ บางข้อความ บางถ้อยค ามีสัมผัสคล้องจอง บางข้อความ  
บางถ้อยค าไม่มีสัมผัสคล้องจอง 
  ๒.   แนะน าให้นักเรียนศึกษา  ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าส านวนภาษาตามความสนใจของตนเอง
จากส่ือต่าง ๆ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองได้ 
  
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑.ใบความรู้เรื่องส านวนไทย 
 ๒.ใบกิจกรรม เรื่อง    
  ๓.หนังสือพิมพ์หรือเอกสารต าราอื่นๆ/อินเตอร์เนต็ 
 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

  วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตความ

สนใจในการเรียน 
 
 

 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจใน
การเรียน  

 
 

๑. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๕ – ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓ – ๔  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 

ปฏิบัติได้ ๐– ๒  รายการ    ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั่วโมงที่ ๙ เพลงพื้นบ้าน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  ระบุเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคได้ 

๒. เลือกร้องเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคและเพลงอาเซียนได้ 
สาระการเรียนรู้ 

๑. เพลงพื้นบ้าน 
๒. เพลงวิถีอาเซียน 

  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านท่ีนักเรยีนรู้จักของแต่ละภาคว่ามีเพลงใดบ้าง  และถามว่า
นักเรียนรู้จักเพลงวิถีอาเซียน (ASEAN WAY) ซึ่งเป็นเพลงท่ีนักเรียนทุกคนในฐานะสมาชิกอาเซียนควรรู้จัก  
และเปิดเพลงพื้นบ้านแต่ละภาคให้นักเรียนทายว่าเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคใด จากนั้นเลือกร่วมกันร้องเพลง
พื้นบ้านท่ีนักเรียนชอบ๑ รอบ  และร่วมกันร้องเพลงวิถีอาเซียน จ านวน ๑ รอบ  
             ๒.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
         ขั้นสอน 
              ๑.ครูและนักเรียนร่วมกนัสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของเพลงพื้นบ้าน โดยครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลักษณะของเพลงพื้นบ้านให้นักเรียนฟงั ว่าลักษณะเนื้อร้องของเพลงพื้นบ้านไม่มีระเบียบแบบแผน
ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นจะคิดแบบแผนการร้องของตนไปตามความนิยม ลักษณะเด่นของเพลงพื้นบ้านอยู่ท่ี
ความไพเราะของการใช้ถ้อยค าท่ีง่าย ๆ แต่มีความหมายกินใจและปฏิภาณไหวพริบของผู้ร้อง 
            ๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและความหมายของเพลงวิถีอาเซียน ว่าเป็นเพลงท่ีบ่งบอก
ความเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ของอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกจ านวน ๑๐ ประเทศ  
          ๓. ครูน าตัวอย่างเพลงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ มาเปิดให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ร่วมกันฝึกร้องเพลงกลุ่มละภาค ตัวอย่างเช่น ภาคเหนือ เพลงซอ, ภาคอีสาน เพลงหมอล า, ภาคกลาง เพลง
ฉ่อย และภาคใต้ เพลงเรือ  

๔. ครูเปิดเพลงวิถีอาเซียนให้นักเรียนฟังและร้องตามเพลง 
 ๕. ให้นักเรียนร่วมกันลงคะแนนว่าชอบเพลงพื้นบา้นเพลงอะไรของภาคใดมากท่ีสุดและชอบเพลงวิถี
อาเซียนมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงน ามาร่วมกันฝึกร้องจนคล่องแคล่วในภายหลัง 
ขั้นสรุป 

๑.ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาคเป็นเพลงท่ีชาวบ้านใน
แต่ละท้องถิ่นคิดสร้างสรรค์รูปแบบ เนื้อร้อง และท านองขึ้นไม่มีระเบียบแบบแผน ลักษณะเด่น เนื้อหาจะ
สอดคล้องกับภูมิประเทศ และประเพณีในท้องถิ่นและสรุปเกี่ยวกับเพลงวิถีอาเซียนว่าเป็นเสมือนเพลงปลุกใจ
ให้รู้สึกว่าสมาชิกอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว 

๒. ครูให้การบ้านนักเรียนโดยการไปฝึกร้องเพลงพืน้บ้านท่ีกลุ่มนักเรียนชอบ หรือสนใจ และฝึกร้อง
เพลงวิถีอาเซียน แล้ว คัดบทเพลงด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดส่งครู 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๑. เพลงพื้นบ้านของแต่ละภาค 



๒. เพลงวิถีอาเซียน 
๓. วิทยุเทป/เครื่องเล่นซีดี 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
  วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. การสังเกต
ความสนใจใน
การเรียน 

 
 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมความ
สนใจในการเรียน  

 
 

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

 


