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หนวยการเรียนรู ที่

มาตราตัวสะกด
เวลา

11 ชั่วโมง

1 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1

ป.4/1
ป.4/2
ป.4/6
ป.4/1

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
พูดสรุปความจากการฟงและดู
มีมายาทในการฟง การดู และการพูด
สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ

2 สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําอยางถูกตอง การคัดลายมือตามรูปแบบ การพูดสรุปความ
จากการฟงและดู รวมทั้งมีมารยาทในการฟงและดู ชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล

3 สาระการเรียนรู
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง

1) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
2) การจับใจความและการพูดแสดงความรู ความคิดในเรื่องที่ฟงและดูจากสื่อตางๆ เชน
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
3) มารยาทในการฟง การดู และการพูด
4) คําในแม ก กา
5) มาตราตัวสะกด
3.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการสังเกต
4) ทักษะการสรุปลงความเห็น

2) ทักษะการจําแนกประเภท
3) ทักษะการประเมิน
5) ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค 6) ทักษะการสรุปอางอิง

4.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
3. มีความรับผิดชอบ

2. ใฝเรียนรู
4. มุงมั่นในการทํางาน

6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. สมุดภาพมาตราตัวสะกด (ชิ้นงานที่ 1)
2. การพูดสรุปความรายการสารคดี (ชิ้นงานที่ 2)

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินกอนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง มาตราตัวสะกด
7.2 การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
13)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพ
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง มาตราตัวสะกดและความหมาย
ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง ฉันคือใคร
ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง คําที่มีตัวสะกด
ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง การอานคําสะกด
ตรวจใบงานที่ 1.7 เรื่อง การคัดลายมือ (1)
ตรวจใบงานที่ 1.8 เรื่อง การคัดลายมือ (2)
ตรวจใบงานที่ 1.9 เรื่อง มารยาทของการฟง
ตรวจใบงานที่ 1.10 เรื่อง มารยาทของการพูด
ประเมินการนําเสนอผลงาน
12) สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
14) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค

7.3 การประเมินหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง มาตราตัวสะกด
7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

1) ตรวจสมุดภาพมาตราตัวสะกด
2) สังเกตการพูดสรุปความรายการสารคดี

8 กิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1
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เรื่องที่

1

มาตราตัวสะกด 8 มาตรา
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ :

กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ

ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก
1. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นครูแจกแผนเกมนักสืบภาษาตาม
หาตัวสะกด
2. สมาชิกกลุมตรวจสอบความถูกตองของตัวสะกด จากนั้นรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
3. ครูใหนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เปนตัวสะกดในชองวางที่เติม แลวชวยกันบอกวา เปนตัวอักษรที่อยูใน
มาตราตัวสะกดใด
ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ
ครูใหนกั เรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนศึกษาความรูเรื่อง มาตราตัวสะกด จากหนังสือเรียน เพื่ออธิบาย
ความรูในประเด็นที่กําหนด
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ
สมาชิกแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง มาตราตัวสะกด ตามแผนที่วางไว จากนั้นรวมกันอธิบายใน
ประเด็นความรูจนเกิดความรูความเขาใจ แลวสรุปผล
ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู ความเขาใจ
1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใหสมาชิกในแตละกลุมหา
คําตอบในใบงานดวยตนเองจนครบทุกขอ จากนั้นจับคูกับเพื่อนในกลุมผลัดกันอธิบายคําตอบของตนเองให
เพื่อนที่เปนคูฟง (นักเรียนอีกคูหนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกัน)
2. สมาชิกรวมกลุมเดิม (4 คน) จากนั้นผลัดกันอธิบายคําตอบของคูตนเองใหเพื่อนอีกคูหนึ่งฟงและสรุปคําตอบ
ที่เปนมติของกลุม แลวบันทึกคําตอบลงในใบงานที่ 1.1 ตรวจความเรียบรอยกอนนําสงครู
ขั้นที่ 5 สรุป
นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง มาตราตัวสะกด
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เรื่องที่

2

ตัวสะกดตรงตามมาตรา
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ :

เทคนิคคูตรวจสอบ

ขั้น นําเขาสูบทเรียน
ครูรองเพลงมาตราตัวสะกด ใหนักเรียนฟง 1-2 รอบ จากนั้นนักเรียนรองเพลงมาตราตัวสะกด ตามครู
จนคลอง ขณะรองเพลงใหนักเรียนสังเกตเนื้อรองวา ตองการนําเสนอความรูเรื่องใด และสรุปความรูไดอยางไรบาง
ขั้น สอน
1. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบัตรคําที่ครูนํามาแสดง แลวใหแตละกลุมชวยกันจําแนกบัตรคําตามมาตรา
ตัวสะกด จากนั้นรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
2. ครูสุมตัวแทนกลุมออกมาจําแนกบัตรคําตามมาตราตัวสะกด เสร็จแลวใหชวยกันตรวจความถูกตอง
3. ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา คําที่ครูกําหนดในบัตรคํา มีทั้งคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และคําที่มี
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
4. ครูใหนักเรียนในแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา : ตัวอยางคําที่อยูใน
แม ก กา แมกง แมกม แมเกย แมเกอว
5. นักเรียนฝกอานออกเสียงตัวอยางคําที่อยูใ นแม ก กา แมกง แมกม แมเกย แมเกอว จากหนังสือเรียน โดย
สมาชิกกลุมรวมกันตรวจสอบความถูกตอง และความชัดเจนของการอานออกเสียง
6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพ โดยใหสมาชิกในแตละ
กลุมจับคูกันเปน 2 คู แลวใหแตละคูปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- สมาชิกคนที่ 1 ดูภาพ และเขียนสะกดคําที่เปนคําตอบ
- สมาชิกคนที่ 2 เปนฝายสังเกต และตรวจสอบการเขียนสะกดคําที่เปนคําตอบ
ใหสมาชิกแตละคูเปลี่ยนบทบาทกันในภาพขอตอไปจนครบทุกขอ
7. นักเรียนรวมกลุมเดิม (4 คน) ใหแตละคูนําคําตอบของคูตนเองมานําเสนอใหเพื่อนอีกคูหนึ่งฟง เพื่อชวยกัน
ตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนําใบงานที่ 1.2 สงครู
ขั้น สรุป
นักเรียนรวมกันสรุปตัวสะกดที่อยูในแม ก กา แมกง แมกม แมเกย แมเกอว และหลักการเขียนสะกดคําที่มี
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา
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เรื่องที่

3

ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ :

เทคนิคคูคิดสี่สหาย

ขั้น นําเขาสูบทเรียน
1. ครูนําตัวอยางประโยคมาใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันพิจารณาในประเด็นที่ครูกําหนด
2. นักเรียนและครูรวมกันตรวจสอบความถูกตองของความหมายของคํา
3. ครูชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวา การเขียนสะกดคําตางกัน จะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไปจากเดิม
และเนนย้ําใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสะกดคําและเลือกใชคําใหถูกตองตรงตามความหมาย
ขั้น สอน
1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา : ตัวอยางคําที่อยูใ นมาตรา
แมกบ แมกก แมกน และแมกด จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนแตละกลุมฝกอานออกเสียงตัวอยางคําที่อยูในมาตราแมกบ แมกก แมกน และแมกด จากหนังสือเรียน
3. สมาชิกในแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 1.3 เรื่อง มาตราตัวสะกดและความหมาย โดยใหสมาชิกกลุม
แตละคนจําแนกคําตามมาตราตัวสะกด และเขียนความหมายของคําใหถูกตอง โดยตรวจสอบความหมาย
ของคําจากพจนานุกรม ดวยตนเองจนครบทุกคํา จากนั้นจับคูกับเพื่อนในกลุมผลัดกันอานคําตอบของตนเอง
ใหเพื่อนที่เปนคูฟง (นักเรียนอีกคูหนึ่งในกลุมก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน)
4. นักเรียนรวมกลุมเดิม (4 คน) ผลัดกันอานคําตอบของคูตนเองใหเพื่อนอีกคูหนึ่งฟง ชวยกันตรวจสอบ
ความถูกตองของคําตอบและสรุปเปนคําตอบของกลุมลงในใบงานที่ 1.3
5. ครูกําหนดหมายเลขใหนักเรียนแตละกลุม จากนั้นใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานในใบงานที่ 1.3 ที่หนา
ชั้นเรียนแลวใหแตละกลุม ผลัดกันตรวจสอบความถูกตอง
ขั้น สรุป
1. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด และคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
2. นักเรียนรวมกันบอกแนวทางในการนําความรูไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการเขียนสะกดคําใหถูกตอง
ตามมาตราและตรงตามความหมายที่ตองการสื่อสาร
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เรื่องที่

4

การอานสะกดคําที่ไมมีตัวสะกด
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ :

เทคนิคคูตรวจสอบ

ขั้น นําเขาสูบทเรียน
ครูอานกลอนแมไกอยูในตะกรา ใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานกลอนตามครูจนคลอง โดยขณะที่อาน
ครูใหนักเรียนสังเกตดวยวา บทกลอนตองการนําเสนอความรูเรื่องใด สรุปความรูไดอยางไรบาง
ขั้น สอน
1. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบัตรคําที่ครูนํามาแสดง หากครูพบนักเรียนคนใดอานผิดหรือมีขอบกพรอง
ใหนักเรียนอานใหมเพื่อแกไขใหถูกตอง
2. ครูสุมตัวแทนของแตละกลุมออกมาจําแนกบัตรคําระหวางคําที่มีตัวสะกด กับคําที่ไมมีตัวสะกด จากนั้นครู
อธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา ในบัตรคํามีทั้งคําที่มีตัวสะกด และไมมีตัวสะกด
3. นักเรียนรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การอานสะกดคําที่ไมมีตัวสะกด จากหนังสือเรียน จากนั้นครูใหนักเรียน
ผลัดกันอานกลอน ปฐม ก กา โดยสมาชิกกลุมรวมกันตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน ในการออกเสียง
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 1.4 เรื่อง ฉันคือใคร โดยใหสมาชิกจับคูก ันเปน 2 คู แลวใหแตละคู
ผลัดเปลี่ยนบทบาทจากคนตอบคําถาม เปนผูตรวจคําตอบ หรือจากผูตรวจคําตอบ เปนคนตอบคําถาม
ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนตอบคําถามครบทุกขอ
5. นักเรียนรวมกลุมเดิม และนําคําตอบของคูตนเองมานําเสนอใหเพื่อนอีกคูหนึ่งฟง แลวชวยกันตรวจสอบ
ความถูกตองกอนนําใบงานที่ 1.4 สงครู
ขั้น สรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการอาน และลักษณะของคําที่ไมมีตัวสะกด
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การอานสะกดคําที่มีตัวสะกด
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ :

กระบวนการกลุม

ขั้นที่ 1 มีผูนําและมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ
1. ครูเขียนพยัญชนะ และสระใหนักเรียนดูบนกระดาน เชนคําวา ปา จากนั้นครูเติมพยัญชนะทายสระลงไป
อีก 1 ตัว แลวเปลี่ยนเปนพยัญชนะอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปคําที่หลากหลาย
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอานคําที่มีตัวสะกดวา การอานคําที่มีตัวสะกดนี้ไมไดเนนเฉพาะเสียงพยัญชนะ
ตัวหนา และสระเทานั้น แตเนนเสียงพยัญชนะตัวทายหรือตัวสะกดดวย
3. นักเรียนรวมกลุมเดิม แลวใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม และเลขานุการกลุม จากนั้นประธานมอบหมายให
สมาชิกในกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การอานคําที่มีตัวสะกด และยกตัวอยางคําที่มีตัวสะกด คนละ 5 คํา
ขั้นที่ 2 วางแผน
สมาชิกแตละกลุมรวมกันวางแผนในการศึกษาความรูเรื่อง การอานสะกดคําที่มีตัวสะกด
ขั้นที่ 3 ปฏิบัตติ ามแผน
สมาชิกแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การอานสะกดคําที่มีตัวสะกด จากหนังสือเรียน ตามแผนที่วาง
ไวในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ประธานกลุมสอบถามสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับผลการศึกษาความรู และปญหาที่พบระหวางทํากิจกรรม
โดยใหเลขานุการกลุมบันทึกผล จากนั้นสมาชิกในกลุมผลัดกันสรุปความรูเรื่อง การอานสะกดคําที่มีตัวสะกด
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. สมาชิกแตละกลุมรวมกันประเมินผลการสรุปความรูของกลุมตนเอง และเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บกพรองใหสมบูรณ
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
นักเรียนทําใบงานที่ 1.5 เรื่อง คําที่มีตัวสะกด เปนรายบุคคล เมื่อทําเสร็จแลวตรวจความเรียบรอย
กอนนําสงครูตรวจ
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การอานสะกดคํา
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ :

กระบวนการปฏิบัติ

ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู
1. ครูนําบัตรภาพมาใหนักเรียนดู และใหนักเรียนเขียนสะกดคําชื่อสัตวที่พบในบัตรภาพ
2. ครูใหนักเรียนจําแนกประเภทคําจากชื่อสัตวที่นักเรียนเขียนวาเปนคําประเภทใด ระหวางคําที่ไมมีตัวสะกด
กับคําที่มีตัวสะกด จากนั้นครูอธิบายหลักการจําแนกคํา และหลักการอานสะกดคําทั้งสองชนิด แลวใหนักเรียน
ทบทวนความรูเรื่อง การอานสะกดคํา จากหนังสือเรียน
ขั้นที่ 2 ทําตามแบบ
ครูอานกลอนดอกสรอยเด็กนอย ใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามทีละวรรคจนจบ จากนั้น
ครูสังเกตการอานออกเสียงกลอนของนักเรียน โดยสังเกตการอานสะกดคํา และการเวนวรรคในการอาน
ขั้นที่ 3 ทําเองโดยไมมีแบบ
1. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนที่นั่งขางๆ แลวใหนักเรียนแตละคูผลัดกันอานกลอนดอกสรอยเด็กนอย โดยไมมี
แบบ คนละ 1 บท เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการอานออกเสียงของคูตนเอง แลวติชมหรือเสนอแนะ
อยางสรางสรรค
2. ครูสุมนักเรียนออกมาอานกลอนดอกสรอยเด็กนอย ใหเพื่อนฟง 2-3 คู จากนั้นครูกลาวชมเชย หรือ
เสนอแนะขอแกไขในสวนที่บกพรองเกี่ยวกับการอานสะกดคํา
ขั้นที่ 4 ฝกทําใหชํานาญ
นักเรียนทําใบงานที่ 1.6 เรื่อง การอานสะกดคํา เมื่อทําเสร็จแลวใหนักเรียนตรวจความเรียบรอยของ
ใบงานกอนนําสงครูตรวจ
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7

การคัดลายมือ (1)
1 ชั่วโมง

วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)
1. ครูนําตัวอยางลายมือเขียน ใหนักเรียนดูเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลายมือเขียนทั้ง 2 แบบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการคัดลายมือ
ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา (Explore)
นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การคัดลายมือ จากหนังสือเรียน
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (Explain)
ครูสุมตัวแทนกลุมออกมาบอกหลักเกณฑการคัดลายมือที่หนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบ
ประเมินความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลที่ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ จากนั้นครูอธิบายเรื่อง การคัดลายมือ เพิ่มเติม
ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ (Expand)
นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.7 เรื่อง การคัดลายมือ (1) จากนั้นแลกเปลี่ยนใบงานกันภายในกลุม
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน ออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 1.7 ครูตรวจสอบความถูกตองและประเมิน
การนําเสนอของนักเรียน จากนั้นตัวแทนเก็บรวบรวมใบงานทั้งหมดสงครูตรวจ
2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง หลักการคัดลายมือ

9
หลักภาษาฯ ป.4

เรื่องที่
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การคัดลายมือ (2)
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู
1. ครูใหตัวแทนนักเรียน 3-4 คน ออกมาเขียนตามคําบอกของครูบนกระดาน แลวใหนักเรียนรวมกันคัดเลือกวา
ลายมือของใครสวยที่สุด
2. ครูใหนักเรียนที่มลี ายมือสวยที่สุดคัดลายมือบนกระดานอีกครั้ง โดยใหเพื่อนนักเรียนสังเกตการคัดลายมือ
ของเพื่อน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลายมือที่ถูกตอง
3. ครูใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การคัดลายมือ จากหนังสือเรียน
ขั้นที่ 2 ทําตามแบบ
1. ครูแจกกระดาษฝกคัดลายมือ ใหนักเรียนฝกคัดลายมือพยัญชนะและสระ โดยใชตัวอักษร
แบบกระทรวงศึกษาธิการ จากหนังสือเรียน โดยครูสังเกตการคัดลายมือของนักเรียนเปนรายบุคคล
2. นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของผลงานการคัดลายมือ ตามประเด็นที่ครูกําหนด
ขั้นที่ 3 ทําเองโดยไมมีแบบ
1. ครูแจกกระดาษฝกคัดลายมือใหนักเรียนคัดลายมือ กลอนหลักการเขียนลายมือ
2. ครูใหนักเรียนแลกเปลี่ยนกระดาษคัดลายมือกับเพื่อนที่นั่งขางๆ เพื่อติชม และเสนอแนะอยางสรางสรรค
3. นักเรียนนําผลงานการคัดลายมือสงครูตรวจ
ขั้นที่ 4 ฝกทําใหชํานาญ
1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการคัดลายมือ เพื่อใหนักเรียนปฏิบัตไิ ดอยางมีมารยาท
จากนั้นใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.8 เรื่อง การคัดลายมือ (2) เปนรายบุคคล
2. นักเรียนตรวจความเรียบรอยกอนนําสงครู ครูคัดเลือกใบงานที่มีลายมือสวย และเปนระเบียบที่สุด 3 ผลงาน
มาใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง
 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมร วมกันจัดทําสมุดภาพมาตราตัวสะกด แลวรวมกันอาน
ออกเสียงคําในสมุดภาพ โดยใหครอบคลุมประเด็นตามที่กําหนด
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การฟง
1 ชั่วโมง

วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)
1. ครูยกตัวอยางสํานวนเกี่ยวกับการฟง แลวใหนักเรียนบอกความหมายของสํานวนตามความเขาใจของ
นักเรียน
2. ครูอธิบายความหมายที่ถูกตองของสํานวน พรอมทั้งเนนย้ําความสําคัญและขอดีของการตั้งใจฟง
ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา (Explore)
นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาความรูเ รื่อง การฟงและมารยาทของการฟง จากหนังสือเรียน จากนัน้
นักเรียนแตละกลุมรวบรวมความรูเกี่ยวกับการฟงและมารยาทของการฟง เพื่อเตรียมนําเสนอที่หนาชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (Explain)
1. ครูใหนักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุมออกมาพูดรายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการฟง และมารยาทของ
การฟงหนาชั้นเรียน
2. ครูแจกแบบสํารวจมารยาทของการฟง และอธิบายการกรอกแบบสํารวจมารยาทของการฟง
3. ตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอความรูเรื่อง การฟงและมารยาทของการฟง ที่หนาชั้นเรียน ครูและนักเรียน
ชวยกันตรวจสอบ ประเมินความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลที่ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ
ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ (Expand)
1. ครูใหนักเรียนสงแบบสํารวจมารยาทของการฟง แลวรวมคะแนนหากลุมที่ไดคะแนนมารยาทของการฟง
มากที่สุด พรอมทั้งกลาวชมเชย จากนั้นครูกลาวขอดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทในการฟง
2. นักเรียนทําใบงานที่ 1.9 เรื่อง มารยาทของการฟง เปนรายบุคคล
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน ออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 1.9
2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง การฟงและมารยาทของการฟง
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การพูด
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ :

เทคนิคคูคิด

ขั้น นําเขาสูบทเรียน
1. ครูใหนักเรียนทุกคนแนะนําตนเองในหองเรียน โดยใชสํานวนภาษาของนักเรียนเอง และใหสังเกตการพูด
แนะนําตนเองของเพื่อนคนอื่นในหองวาเปนอยางไร
2. ครูอธิบายหลักการพูดและมารยาทในการพูดติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ขั้น สอน
1. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การพูดและมารยาทของการพูด จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนรวมกลุมเดิมแลวจับคูกันตามความสมัครใจ จากนั้นครูแจกแบบจําลองสถานการณใหนักเรียน
คูละ 1 สถานการณ เพื่อใหฝกสนทนาโตตอบกัน
3. ครูสุมนักเรียนออกมาพูดสนทนาโตตอบกันตามสถานการณประมาณ 5-6 คู ที่หนาชั้นเรียน
4. ครูประเมินการพูดสนทนาโตตอบของนักเรียน พรอมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทในการพูด เพื่อให
นักเรียนเขาใจและปรับใชในชีวิตประจําวัน
5. นักเรียนแตละคูรวมกันทําใบงานที่ 1.10 เรื่อง มารยาทของการพูด โดยใหนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบ
ดวยตนเองจนครบทุกขอ จากนั้นผลัดกันอภิปรายจนไดขอสรุป แลวเขียนคําตอบลงในใบงานที่ 1.10 นําสง
ครูตรวจ
ขั้น สรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่อง การพูดและมารยาทของการพูด
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เรื่องที่

11

การดู
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ :

กระบวนการสรางเจตคติ

ขั้นที่ 1 สังเกต
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่นักเรียนชื่นชอบ พรอมกับยกเหตุผลประกอบ
2. ครูแนะนําหลักการเลือกดูสื่อใหนักเรียนฟง วาใหเลือกดูสื่อที่ใหขอคิดและมีประโยชนตอตัวนักเรียน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห
1. นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การดูและมารยาทของการดู จากหนังสือเรียน
2. ครูใหนักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง เบิรดแลนด แดนมหัศจรรย (ตามรอยพระราชา ตอน ฝนหลวง) พรอมให
นักเรียนสรุปความรูแ ละขอคิดที่ได รวมทั้งแสดงความคิดเห็นดวยวา นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทการดู
สงผลดีอยางไรตอนักเรียน
3. ตัวแทนกลุมออกมาพูดสรุปสิ่งที่ไดจากเรื่องที่ดู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาท
ของการดูหนาชั้นเรียน
4. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําฝนหลวง และขอดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทของการดู
ขั้นที่ 3 สรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักการดูและมารยาทของการดู
 ครูมอบหมายใหนัก เรีย นแตล ะคนเลื อกดูร ายการสารคดีที่มีประโยชน 1 รายการ แลว พู ด
สรุปความ โดยใหครอบคลุมประเด็นตามที่กําหนด

นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1
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9 สื่อ/แหลงการเรียนรู
9.1 สื่อการเรียนรู

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใชภาษา ป.4
แบบฝกหัด ภาษาไทย ป.4
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
เกมนักสืบภาษาตามหาตัวสะกด
กลอนแมไกอยูในตะกรา กลอนปฐม ก กา กลอนดอกสรอยเด็กนอย กลอนหลักการคัดลายมือ
ตัวอยางประโยค
แบบสํารวจมารยาทของการฟง
แบบจําลองสถานการณ
กระดาษฝกคัดลายมือ
เพลงมาตราตัวสะกด
คลังความรูทรูปลูกปญญา
คลิปวิดีโอ เรื่อง เบิรดแลนด (ตามรอยพระราชา ตอน ฝนหลวง)
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพ
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง มาตราตัวสะกดและความหมาย
ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ฉันคือใคร
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง คําที่มีตัวสะกด
ใบงานที่ 1.6 เรื่อง การอานสะกดคํา
ใบงานที่ 1.7 เรื่อง การคัดลายมือ (1)
ใบงานที่ 1.8 เรื่อง การคัดลายมือ (2)
ใบงานที่ 1.9 เรื่อง มารยาทของการฟง
ใบงานที่ 1.10 เรื่อง มารยาทของการพูด

9.2 แหลงการเรียนรู

1) หองสมุด
2) แหลงขอมูลสารสนเทศ
- http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-1000
- http://www.youtube.com/watch?v=BXf76MRMJXA&feature=related
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การประเมิ น ชิ้ น งาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินสมุดภาพมาตราตัวสะกด
(ชิ้นงานที่ 1)
รายการประเมิน

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

1. การเขียนสะกดคํา เขียนสะกดคําตามมาตรา
เขียนสะกดคําตามมาตรา
ตามมาตรา
ตัวสะกดไดครบทั้ง 8 มาตรา
ตัวสะกดไดครบทั้ง 8 มาตรา
ตัวสะกด
และเขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา แตเขียนสะกดคําผิด 2-4 คํา

เขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดไมครบทั้ง 8 มาตรา
และเขียนสะกดคําผิดมากกวา
5 คํา

2. การเขียนคําอาน
และความหมาย

เขียนคําอานและบอก
ความหมายของคําไดถูกตอง
ทุกคํา

เขียนคําอานและบอก
ความหมายของคําผิดมากกวา
5 คํา

3. การคัดลายมือ

คัดตัวอักษรดวยตัวบรรจง
คัดตัวอักษรดวยตัวบรรจง
ถูกตองตามหลักเกณฑ
ผิดไปจากหลักเกณฑ 2 ขอ
การคัดอักษรไทย ดังนี้
1) เขียนตัวอักษรตางๆ ตาม
สัดสวน วางสระ และรูป
วรรณยุกตถูกตอง
2) เขียนเสนตัวอักษรเรียบ
สม่ําเสมอ
3) เวนชองไฟระหวางตัวอักษร
เทากัน
4) เขียนคําทุกคําอยางถูกตอง

เขียนคําอานและบอก
ความหมายของคําผิด 2-4 คํา

คัดตัวอักษรดวยตัวบรรจง
ผิดไปจากหลักเกณฑมากกวา
2 ขอ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

8-9

5-7

ต่ํากวา 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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การประเมิ น ชิ้ น งาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินการพูดสรุปความรายการสารคดี
(ชิ้นงานที่ 2)
รายการประเมิน

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

1. การพูดสรุปความ
จากการฟงและ
การดู

พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่อง
ที่ฟงและดูไดถูกตอง ครบถวน
และสรุปเรื่องไดเปนลําดับ
เหตุการณ

พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่อง
ที่ฟงและดูไดถูกตองเปน
สวนใหญ และสรุปเรื่องไดเปน
ลําดับเหตุการณมีสับสนบาง
บางชวง

พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่อง
ที่ฟงและดูไดถูกตอง แต
เรียงลําดับเหตุการณ สับสน
วกวน

2. การแสดงมารยาท
ในการพูด

พูดดวยน้ําเสียงนุมนวล
ใชถอยคําสุภาพไพเราะ
ลําดับความเรื่องที่พูดชัดเจน
และแสดงกิริยาที่เหมาะสม

พูดดวยน้ําเสียงนุมนวล
ใชถอยคําสุภาพไพเราะ
ลําดับความเรื่องที่พูดไมคอย
ชัดเจน แสดงกิริยาที่เหมาะสม

พูดดวยน้ําเสียงนุมนวล
ใชถอยคําสุภาพไพเราะ
ลําดับความเรื่องที่พูดวกวน
และแสดงกิริยาที่ไมคอย
เหมาะสม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

5-6

3-4

ต่ํากวา 3

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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กอนเรียน หนวยการเรียนรูที่

แบบทดสอบ
คําชี้แจง

1

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ 6-8 ควรเติมตัวสะกดตัวใด
6. ตํารว__
ก. ย
ข. ฆ
ค. ก
ง. จ
7. คําสา__
ก. บ
ข. ป
ค. พ
ง. ภ
8. กา__โรค
ก. ฬ
ข. ล
ค. น
ง. ร
9. ใครปฏิบัติตนไมเหมาะสมในขณะชมภาพยนตร
ก. ฝาย ตั้งใจดูภาพยนตร
ข. ทิน ปดโทรศัพทมือถือกอนชมภาพยนตร
ค. ออ คุยกับอิ๋มในขณะที่กําลังชมภาพยนตร
ง. มด ปฏิเสธที่จะคุยกับมินทในขณะชมภาพยนตร
10. ใครปฏิบัติตนในการฟงครูพูดอยางเหมาะสม
ก. ตา อานการตูน
ข. เตย นั่งทําการบาน
ค. ตู จดขอความที่ครูพูด
ง. ตองกับตุย คุยกันเบาๆ

1. คําวา ปริศนา สะกดดวยมาตราอะไร
ก. แมเกย
ข. แมกด
ค. แมกน
ง. แมกง
2. คําใดมีตัวสะกดในมาตราแมกบ
ก. สวัสดี
ข. โชคดี
ค. ขอบใจ
ง. ลากอน
3. คําใดที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกับคําวา สัญญาณ
ก. เมฆ
ข. กรีฑา
ค. วสันต
ง. พัฒนา
4. คําใดไมเขาพวก
ก. วาย
ข. กิน
ค. กุญชร
ง. วาฬ
5. คําใดไมมีตัวสะกด
ก. เลย
ข. งงงวย
ค. นมเนย
ง. เออออ

มฐ. ท 2.1 ป.4/1
ท 3.1 ป.4/2,6
ท 4.1 ป.4/1
ไดคะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

2. ค

3. ค

4. ก

5. ง

6. ง
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7. ข

8. ก

9. ค

10. ค

หลังเรียน หนวยการเรียนรูที่

แบบทดสอบ
คําชี้แจง

1

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. คําใดมีตัวสะกดในมาตราแมกบ
ก. โชคดี
ข. ขอบใจ
ค. ลากอน
ง. สวัสดี
2. ใครปฏิบัติตนในการฟงครูพูดอยางเหมาะสม
ก. ตองกับตุย คุยกันเบาๆ
ข. ตู จดขอความที่ครูพูด
ค. เตย นั่งทําการบาน
ง. ตา อานการตูน
ขอ 3-5 ควรเติมตัวสะกดตัวใด
3. กา__โรค
ก. ล
ข. น
ค. ร
ง. ฬ
4. คําสา__
ก. พ
ข. ป
ค. ภ
ง. บ
5. ตํารว__
ก. จ
ข. ย
ค. ก
ง. ฆ

6. คําใดไมมีตัวสะกด
ก. งงงวย
ข. เออออ
ค. นมเนย
ง. เลย
7. คําใดที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกับคําวา สัญญาณ
ก. พัฒนา
ข. เมฆ
ค. วสันต
ง. กรีฑา
8. คําวา ปริศนา สะกดดวยมาตราอะไร
ก. แมกด
ข. แมกง
ค. แมเกย
ง. แมกน
9. คําใดไมเขาพวก
ก. กิน
ข. กุญชร
ค. วาย
ง. วาฬ
10. ใครปฏิบัติตนไมเหมาะสมในขณะชมภาพยนตร
ก. มด ปฏิเสธที่จะคุยกับมินทในขณะชมภาพยนตร
ข. ทิน ปดโทรศัพทมือถือกอนชมภาพยนตร
ค. ออ คุยกับอิ๋มในขณะที่กําลังชมภาพยนตร
ง. ฝาย ตั้งใจดูภาพยนตร

มฐ. ท 2.1 ป.4/1
ท 3.1 ป.4/2,6
ท 4.1 ป.4/1
ไดคะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

2. ข

3. ง

4. ข

5. ก

6. ข
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7. ค

8. ก

9. ค

10. ค

