แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยที่ ๑ ขนมไทยไรเทียมทาน เรื่อง คําที่มีตัวสะกดแม ก กา แมกน
และแมกด

เวลา ๑ ชั่วโมง

.............................................................................................
....................................................
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเชียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ
ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
สาระสําคัญ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง มาตราตั ว สะกด เป น พื้ น ฐานทํ า ให นั ก เรี ย นเข า ใจ
หลักการเขียนสะกดคําในภาษาไทย การฝกใหนักเรียนอานคําที่ใชตัวสะกด
แม ก กา แม ก น และแม ก ด จะทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ความเข า ใจ และ
สามารถเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกด แม ก กา แมกน และแมกด ไดถูกตอง

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/
๑)
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑)
๓. สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑)

จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานคําที่มีตัวสะกดแม ก กา แมกน และแมกดได (P)
๒. อานออกเสียงและบอกความหมายของคํา กลุมคํา และประโยคได
(K, P)
๓. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไดถูกตองสวยงาม (P)
๔. ใชทักษะทางภาษาในการเรียน การแสวงหาความรู และการทํางาน
รวมกับผูอื่นได (P)
๕. มีความสนใจในการเรียนภาษาไทย (A)

สาระการเรียนรู
การอาคําที่มีตัวสะกดแม ก กา แมกน และแมกด

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นําเขาสูบทเรียน
๑.

ครู เ ขี ย นคํ า ต อ ไปนี้บ นกระดาน “ไผ จด ขั น ” และร ว มกั น

อภิปรายเกี่ยวกับคําศัพทนั้นๆ
โดยครูใชคําถามกระตุน ดังนี้
– ถาเราสลับตัวสะกดของพยัญชนะเหลานี้เพื่อสรางคําใหม คํา
เหลานี้จะมีความหมาย
หรือไม จากนั้นจึงใหนักเรียนแขงขันกันเขียนคําศัพท
๒. ครูใหนักเรียนแบงเปน ๒ กลุม ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมา
กลุมละ ๓ คน แขงขันกัน

สรางศัพทใหมจากคําศัพทที่ครูกําหนดให โดยใชพยัญชนะและ
สระเดิม เปลี่ยนแตเพียง
ตัว สะกด มี ก ติก าวา จะตอ งเป น คํา ที่มีค วามหมาย กลุ ม ที่เ ขีย น
เสร็จกอนเปนผูชนะ เชน
ไผ – ไข
๓.

จด – ผด – ขด

ขัน – ผัน – จัน

ครูบอกนักเรียนใหทราบวาตัวสะกดนั้นมีความสําคัญกับ

ความหมายของคํามาก หาก
ตัวสะกดเปลี่ยนไป

ก็อาจทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลง

ไปดวย จากนั้นใหนักเรียน
อานคําบนกระดานพรอม ๆ กัน แลวพูดโยงเขาเรื่อง การอานคํา
ที่มีตัวสะกด แม ก กา
แมกน และแมกด
ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนดูคําที่สะกดดวยแม ก กา แมกด และแมกน โดยครูเขียน
คําบน Active Board แลวฝกอานออกเสียงพรอมกัน
ตัวอยางคํา
ใคร

เสีย

พอ

น้ํา

เวลา

เชิญ

กิน

ปลาวาฬ

มโหฬาร

สาร

๒. นักเรียนสังเกตและสนทนาเรื่อง สวนประกอบของคํา ตามประเด็น
คําถามตอไปนี้
๑) สวนประกอบของคํามีอะไรบาง
๒) จากตัวอยาง คําที่กําหนดให มีตัวสะกดในแมใดบาง
๓) คําใดบางที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด

๓. นักเรียนรวมกันตั้งคําถามจากการอภิปรายในขอ ๒ โดยใชแนว
การตั้งคําถาม เชน
๑) มีคําใดอีกบางที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดแม ก กา แม
กน และแมกด
๒) คํ า ที่ ส ะกดตรงตามมาตราตั ว สะกดและไม ต รงตามมาตรา
ตัวสะกดเหลานี้ เขียนเปนคําอาน
วาอยางไร
๔. นัก เรียนศึก ษาความรู เรื่อ งมาตราตัว สะกดจากสื่อ ดิจิ ทัลกลุ ม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.๔
ของโครงการทรูปลูกปญญา โดยนําเสนอผาน Active Board
๕. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง สํารวจคําที่มีตัวสะกดแม ก กา แม
กน และแมกด เสร็จแลว
ชวยกันตรวจสอบความถูกตองและฝกอานคําทุกคําใหคลอง
โดยสมาชิกในกลุมผลัดกันอาน
ผลัดกันฟงวิพากษวิจารณ และคัดเลือกตัวแทนที่อานไดถูกตอง
ตามอักขวิธีออกมาประกวด
อานรอยกรอง “แมไกอยูในตะกรา” หนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนฝกคัดและเขียนคําใหถูกตองสวยงาม โดยสมาชิกใน
กลุมคัดเลือกผูที่ลายมือสวย
เขียนตัวอักษรไดชัดเจนถูกตองเปนตัวแทนกลุมออกมาประกวด
คัดลายมือบทรอยกรอง “แม
ไกในตะกรา” หนาชั้นเรียน
๗. นักเรียนและครูรวมกันคัดเลือกผูที่อานและเขียนไดดีที่สุดเพื่อ
รับรางวัล
๘. นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหสรุปหลักและวิธีการอานคํา
ที่สะกดตรงตัวสะกดและไม
ตรงตามมาตราตัวสะกดในแม ก กา แมกน และแมกด

๙. นักเรียนเขียนสรุปความรูที่ไดจากการเรียนลงในแบบบันทึก
ความรู
๑๐. นักเรียนจัดทํารายงานเสนอผลที่ไดจากการศึกษาคนควาคําที่
ไดจากขอ ๕ เปนรูปเลม
รายงาน ตกแตงใหสวยงาม
๑๑. นักเรียนแตละคนพิจารณาวา จากหัวขอที่เรียนมาและการ
ปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบางที่ยัง
ไมเขาใจหรือยังมีขอสงสัย ถามี ครูชวยอธิบายเพิ่มเติมให
นักเรียนเขาใจ
๑๒. นักเรียนรวมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมวามีปญหา
หรืออุปสรรคใด และไดมีการ
แกไขอยางไรบาง
๑๓. นักเรียนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่
ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม
และการนําความรูที่ไดไปใชประโยชน
๑๔. ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม
เชน
๑) คําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด เชน คําวา มอญ อิฐ
เปนคําที่มีตัวสะกดอยูใน
มาตราใด และเขียนเปนคําอานวาอยางไร
๒) ครูสุมนักเรียน ๒–๓ คน ยกตัวอยางคําที่ใชกันใน
ชีวิตประจําวัน ที่สะกดแม ก กา แม
กน และแมกด มาอยางละ ๒ คํา ทั้งที่สะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดและไม ตรงตาม
มาตราตัวสะกด
ขั้นที่ ๓ ฝกฝนผูเรียน

๑. นักเรียนทําแบบฝกหัด เรื่องมาตราตัวสะกด จากสื่อดิจิทัลกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.๔
นําเสนอผาน Active Board
๓. นักเรียนทําแบบทดสอบ เรื่อง มาตราตัวสะกด จากสื่อดิจิทัล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ป.๔ โดยนํา เสนอผ าน Active

Board

แล ว ช ว ยกัน เฉลย

คําตอบ

ขั้นที่ ๔ นําไปใช
นักเรียนเลนเกม โบวลิ่งทะลวงมาตราตัวสะกด จากสื่อดิจิทัลกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นป.๔ โดยนําเสนอผาน Active Board
ขั้นที่ ๕ สรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปโดยการรองเพลง มาตราตัวสะกด จาก
youtube โดยนําเสนอผาน Active Board
สื่อ/อุปกรณ
๑. แผนภูมิคําศัพท
๒. บทรอยกรอง แมอยูในในตะกรา
๓. แบบบันทึกความรู
๔. ใบงานที่ ๑ เรื่อง สํารวจคําที่มีตัวสะกดแม ก กา แมกน และแม
กด
๕. Active Board
๖. สื่อดิจิทัลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.๔
๗. youtube

แหลงเรียนรู
๑. หองเรียน
๒. เว็บไซตทรูปลูกปญญา
๓. เว็บไซตยูทูป

กระบวนการวัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดผลประเมินผล

๑.๑ การสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
๑.๒ ตรวจผลงาน
การทําใบงาน
๒. เกณฑการประเมิน
๒.๑ สังเกตพฤติกรรมการทํางาน ผานเกณฑอยางนอยรอย
ละ ๘๐
๒.๒ ตรวจผลงาน ผานเกณฑอยางนอยรอยละ ๘๐
๓. เครื่องมือประเมินผล
๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
๓.๒ แบบประเมินการตรวจผลงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยที่ ๑ ขนมไทยไรเทียมทาน เรื่อง คําเปน คําตาย
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................
....................................................

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเชียน เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
สาระสําคัญ
ในภาษาไทยจะมีคําที่มีเสียงยาว ซึ่งเรียกวา คําเปน และคําที่
มีเสียงสั้น ซึ่งเรียกวา คําตาย อยูมากมาย ควรเรียนรูเรื่องนี้ให
เขาใจและนําไปใชใหถูกตอง จึงจะถือวาการเรียนภาษาประสบ
ความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงคการเรียนรู
๑. บอกลักษณะของคําเปน คําตายได
๒. จําแนกคําเปน คําตายไดถูกตอง
๓. เขียนคําเปน และคําตายตามที่กําหนดได
สาระการเรียนรู
๑. ลักษณะของคําเปน คําตาย
๒. การจําแนกคําเปน คําตาย
๓. การเขียนคําเปน และคําตาย
กระบวนการเรียนรู

๑. ครูใหนักเรียนทายชื่อดอกไมชนิดตางๆ โดยครูใบคําดังนี้
- ดอกไมที่เปนสัญลักษณของวันแม (ดอกมะลิ)
- ดอกไมที่นิยมใหกันในวันวาเลนไทน (ดอกกุหลาบ)
- ดอกไมที่มีลักษณะคลายดอกมะลิและนิยมใชรอยมาลัย
เชนกัน (ดอกพุด)

ครูเฉลยโดยการเขียนชื่อดอกไมไวบน Active Board
๒. ครูใหนักเรียนอานชื่อดอกไมบนกระดาน บอกนักเรียนวา ชื่อ
ดอกไมทั้งหมดนี้ลวนเปนคําตาย
ใหนักเรียนชวยกันพิจารณาลักษณะของคําตาย
๓. ครูใหนักเรียนชมวิดีโอการสอนคําเปน คําตาย ในเว็บไซตทรูป
ลูกปญญา
๔. รวมกันสรุปอีกครั้งถึงลักษณะของคําเปนและคําตาย
๕. นักเรียนพิจารณาชื่อของตนเอง และบอกวาเปนคําเปน หรือคํา
ตาย
๖. นักเรียนชมวิดีโอเพลงคําเปน คําตาย ในเว็บไซตทรูปลูก
ปญญา เปนการสรุปกอนทําแบบฝกหัด
๗.นักเรียนทําแบบฝกหัดคําเปน คําตาย จากสื่อดิจิทัล ๘ กลุม
สาระ เรื่อง คําเปน คําตาย
๘. แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ ๔ คน แขงขันกันหาคําเปน และคํา
ตาย จากใบงาน กลุมใดเสร็จกอนไดรับการเสริมแรงโดยได
เลนเกมพอเพียงเปนรางวัล
๙. รวมกันสรุปเรื่องที่เรียน รองเพลงทบทวนอีกครั้ง พรอมทั้ง
ทบทวนโดยการบอกคําที่พบเจอทั้งจากการฟง การดู และการ
อาน ในเกมพอเพียงโดยแยกเปนประเภทคําเปนและคําตาย
โดยชวยกันบอกแลวครูเขียนคําบน Activeboard เปนการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง

สื่อ/อุปกรณ
๑. วิดีโอการสอนคําเปน คําตาย จากเว็บไซตทรูปลูกปญญา
๒. ปริศนาคําทายชื่อดอกไม

๓. วิดีโอเพลงคําเปน คําตายจาก youtube
๔. สื่อดิจิทัลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของทรูปลูกปญญา
๕. ใบงาน
๖. เกมพอเพียงของทรูปลูกปญญา
๗.Activeboard
แหลงเรียนรู
๑. หองเรียน
๒. เว็บไซตทรูปลูกปญญา
๓. เว็บไซตยูทูป
กระบวนการวัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดผลประเมินผล

๑.๑ การสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
๑.๒ ตรวจผลงาน
การทําใบงาน
๒. เกณฑการประเมิน
๒.๑ สังเกตพฤติกรรมการทํางาน ผานเกณฑอยาง
นอยรอยละ ๘๐
๒.๒ ตรวจผลงาน ผานเกณฑอยางนอยรอยละ ๘๐
๓. เครื่องมือประเมินผล
๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
๓.๒ แบบประเมินการตรวจผลงาน
ใบงาน
เรื่อง คําเปน คําตาย
คําชี้แจง เขียนอยางละ ๑ คํา

คําเปน
1. ชื่อคน

……………………….

……………………….
2. ชื่อสัตว

……………………….

……………………….
3. ชื่อผลไม

……………………….

……………………….
4. ชื่อดอกไม ……………………….
……………………….
5. ชื่อขนม

……………………….

……………………….
6. ชื่ออาหาร ……………………….
……………………….
7. ชื่ออวัยวะ ……………………….
……………………….
8. ชื่อจังหวัด ……………………….
……………………….
9. ชื่อประเทศ ……………………….
……………………….
10.

ชื่อสิ่งของ ……………………….
……………………….

คําตาย

