ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา
๑. จำ�นวน ๑๐๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางธัญญนันท์ สัมพันธารักษ์
สถานที่ทำ�งาน

ภาษาไทย ท๑๔๑๐๑
จำ�นวน ๑๐๘ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตำ�แหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม)
โทรศัพท์ ๐๙๖-๐๘๒๑๗๗๖

1

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ขนมไทยไร้เทียมทาน
๑ ๑๘ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ขนมไทยไร้เทียมทาน (ศึกษาคำ�ศัพท์) ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๒

๑๙ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ขนมไทยไร้เทียมทาน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
(อ่านจับใจความ)

ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘

๓

๒๐ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ขนมไทยไร้เทียมทาน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
(แผนภาพโครงเรื่อง)

ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย

๔

๒๑ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ขนมไทยไร้เทียมทาน (อ่านออกเสียง) ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
- หนังสือเรียนภาษาไทย

๕

๒๒ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ มาตราแม่ ก กา
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๖

๒๒ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เขียนคำ�ขวัญ
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๗

๒๕ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ คำ�ที่มีอักษรนำ�
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๘

๒๖ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เล่าข่าว
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๕.๑ ป. ๔/๒

๙

๒๗ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ บทร้อยกรอง “ขนมแม่เอ๊ย”
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

๑๐
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๒๘ พ.ค. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ออมไว้ได้กำ�ไรชีวิต
๑/๖๐ ออมไว้ได้กำ�ไรชีวิต (ศึกษาคำ�ศัพท์)

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

๑๑

๒๙ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ออมไว้ได้กำ�ไรชีวิต (อ่านจับใจความ) ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
๑๒ ๒๙ พ.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ออมไว้ได้กำ�ไรชีวิต (แผนภาพโครง ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
เรื่อง)

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๒ มิ.ย ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๓ มิ.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๔ มิ.ย. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๕ มิ.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๕ มิ.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๘ มิ.ย. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ หยุดวันวิสาขบูชา
๑/๖๐ ออมไว้ได้กำ�ไรชีวิต (อ่านออกเสียง) ท ๔.๑ ป. ๔/๖

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

๑/๖๐ สำ�นวนเปรียบเทียบ

ท ๔.๑ ป. ๔/๖

๑/๖๐ ปริศนาคำ�ทาย

ท ๒.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ ฝึกหัดคัดลายมือ

ท ๓.๑ ป. ๔/๔ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ นิทานแสนสนุก
(การตั้งคำ�ถาม)
๑/๖๐ บทร้อยกรอง “เงินตราน่ารู้”

ท ๓.๑ ป. ๔/๔ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ผักสมุนไพร
ใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
๙ มิ.ย. ๕๘
๑/๖๐ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
๑๙
(ศึกษาคำ�ศัพท์)
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๒๐

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

๑๐ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
(อ่านจับใจความ)

ท ๕.๑ ป. ๔/๒

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

3

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

๒๑

๑๑ มิ.ย. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๕ มิ.ย. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๖ มิ.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๗ มิ.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๘ มิ.ย. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
- สมุดบันทึก

๑/๖๐ คำ�ที่ใช้ไม้ยมก

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ เขียนบันทึก

ท ๒.๑ ป. ๔/๖ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ บทอาขยาน

ท ๕.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔ - สมุดบันทึก

๒๒ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ การผจญภัยของสุดสาคร
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
(แผนภาพโครงเรื่อง)
๓๑ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ การผจญภัยของสุดสาคร
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
(อ่านออกเสียง)
๓๒ ๒๔ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ การเขียนย่อความ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

4

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

๑/๖๐ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
(แผนภาพโครงเรื่อง)
๑/๖๐ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
(อ่านออกเสียง)
๑/๖๐ มาตราตัวสะกด
(กน กก กด กบ)
๑/๖๐ คำ�ที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
การผจญภัยของสุดสาคร
๒๘ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ การผจญภัยของสุดสาคร
(ศึกษาคำ�ศัพท์)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๒๙ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ การผจญภัยของสุดสาคร
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
(อ่านจับใจความ)

๓๐

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - สมุดบันทึก

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘

- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
ท ๒.๑ ป. ๔/๔ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

๓๓

๒๕ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ เครื่องหมายวรรคตอน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๒

- สมุดบันทึก

๓๔

๒๖ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ แต่งกลอนสี่
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๕

- สมุดบันทึก

๓๕

๒๖ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ รำ�ลึกถึงวันสุนทรภู่
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ ป. - ประวัติสุนทรภู่
๔/๗ ป. ๔/๘
- สมุดบันทึก

๓๖

๒๙ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ บทอาขยาน
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ท ๕.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔ - สมุดบันทึก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ นํ้าผึ้งหยดเดียว
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
๓๗ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ๑/๖๐ นํ้าผึ้งหยดเดียว (ศึกษาคำ�ศัพท์)
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘

๓๘

๑ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ นํ้าผึ้งหยดเดียว (อ่านจับใจความ)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๙

๒ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ นํ้าผึ้งหยดเดียว (แผนภาพโครงเรื่อง) ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย

๔๐

๓ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ นํ้าผึ้งหยดเดียว (อ่านออกเสียง)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

๔๑

๓ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ คำ�ที่มีพยัญชนะควบกลํ้า
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑

- สมุดบันทึก

๔๒

๖ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ มาตราตัวสะกด
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
(กม กง เกย เกอว)

ท ๔.๑ ป. ๔/๑

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

๔๓

๗ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๒.๑ ป. ๔/๗ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๔๔

๘ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ โฆษณา
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๓.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ - หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

5

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่
๔๕

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

๙ ก.ค. ๕๘
๑/๖๐ นิทานคติธรรม
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - สมุดบันทึก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ภูมิใจมรดกโลก
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
๔๖ ๑๐ กค. ๕๘ ๑/๖๐ ภูมิใจมรดกโลก (ศึกษาคำ�ศัพท์)
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๔๗ ๑๐ ก.ค.๕๘ ๑/๖๐ ภูมิใจมรดกโลก (อ่านจับใจความ)
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
๔๘ ๑๓ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ภูมิใจมรดกโลก (แผนภาพโครงเรื่อง) ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
๔๙ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ภูมิใจมรดกโลก (อ่านออกเสียง)
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๕๐ ๑๕ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ คำ�ที่มีไม้ทัณฑมาต
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๕๑ ๑๖ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ คำ�เป็นคำ�ตาย
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๕๒ ๑๗ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เขียนจดหมายถึงเพื่อน
ท ๒.๑ ป. ๔/๕ ป. ๔/๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๕๓ ๑๗ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ สำ�นวนไทย
ท ๔.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๖
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๕๔ ๒๐ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เพลงพื้นบ้าน
ท ๕.๑ ป. ๔/๓
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตที่ถูกเมิน
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
๕๕ ๒๑ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ชีวิตที่ถูกเมิน (ศึกษาคำ�ศัพท์)
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
วันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สอบกลางภาค
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สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

๕๖

๒๗ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ชีวิตที่ถูกเมิน (อ่านจับใจความ)
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘

๕๗

๒๘ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ชีวิตที่ถูกเมิน (แผนภาพโครงเรื่อง)
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย

๕๘

๒๙ ก.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ชีวิตที่ถูกเมิน (อ่านออกเสียง)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หยุดวันเข้าพรรษา
๑/๖๐ คำ�นาม
ท ๔.๑ ป. ๔/๒

๕๙

๓ ส.ค. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

๖๐

๔ ส.ค. ๕๘
๑/๖๐ คำ�สรรพนาม
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๒

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

๖๑

๕ ส.ค. ๕๘
๑/๖๐ ประโยคสื่อสาร
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๔

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

๖๒

๖ ส.ค. ๕๘
๑/๖๐ เขียนเรียงความ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ท ๒.๑ ป. ๔/๔ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๖๓

๗ ส.ค. ๕๘
๑/๖๐ บทร้อยกรอง
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๕.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔ - สมุดบันทึก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ระบำ�สายฟ้า
๑/๖๐ ระบำ�สายฟ้า (ศึกษาคำ�ศัพท์)

๖๔

๗ ส.ค. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

๖๕

๑๐ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ระบำ�สายฟ้า (อ่านจับใจความ)
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่
๖๖

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

๑๑ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ระบำ�สายฟ้า (แผนภาพโครงเรื่อง)
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๖๗

๑๓ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ระบำ�สายฟ้า (อ่านออกเสียง)
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

๖๘

๑๔ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ คำ�กริยา
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๒

- สมุดบันทึก

๖๙

๑๔ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ คำ�วิเศษณ์
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๒

- สมุดบันทึก

๗๐

๑๗ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ การอ่านหนังสือ
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๗ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
- ตัวอย่างหนังสือ

๗๑

๑๘ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เขียนเรื่องจากประสบการณ์
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๗๒

๑๙ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ตำ�นานขวานฟ้า
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่องเล่าจากพัทลุง
๑/๖๐ เรื่องเล่าจากพัทลุง (ศึกษาคำ�ศัพท์)

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย

๗๓

๒๐ ส.ค. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๗๔

๒๑ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เรื่องเล่าจากพัทลุง (อ่านจับใจความ) ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘

๗๕

๒๑ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เรื่องเล่าจากพัทลุง
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
(แผนภาพโครงเรื่อง)

ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘ - หนังสือเรียนภาษาไทย
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๗๖

๒๔ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เรื่องเล่าจากพัทลุง (อ่านออกเสียง)
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

๗๗

๒๕ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ สำ�นวนไทย
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๖

๗๘

๒๖ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เรื่องน่ารู้จากบทความ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔ - สมุดบันทึก
ป. ๔/๖

๗๙

๒๗ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ ภาษาไทยมาตรฐาน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ท ๔.๑ ป. ๔/๗

- สมุดบันทึก

ท ๓.๑ ป. ๔/๖

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

๘๐

๒๘ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ มารยาทในการฟัง ดู พูด
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๘๑ ๒๘ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ เพลงพื้นบ้าน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ โอม พินจิ มหา
พิจารณา
๘๒ ๓๑ ส.ค. ๕๘ ๑/๖๐ โอม พินจิ มหาพิจารณา (ศึกษาคำ�ศัพท์)
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๘๓
๑ ก.ย. ๕๘
๑/๖๐ โอม พินิจมหาพิจารณา
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
(อ่านจับใจความ)

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

๒ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๓ ก.ย. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๔ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๔ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๗ ก.ย. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ท ๕.๑ ป. ๔/๓

- สมุดบันทึก

- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

๑/๖๐ โอม พินิจมหาพิจารณา
(แผนภาพโครงเรื่อง)
๑/๖๐ โอม พินิจมหาพิจารณา 
(อ่านออกเสียง)
๑/๖๐ จดหมายถึงบิดามารดา

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
ท ๒.๑ ป. ๔/๕ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ท ๓.๑ ป. ๔/๑

- สมุดบันทึก

๑/๖๐ การสรุปเรื่อง

ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

๘๙

๘ ก.ย. ๕๘
๑/๖๐ เครื่องหมายวรรคตอน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๙๐
๙ ก.ย. ๕๘
๑/๖๐ บทร้อยกรอง
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
“ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด”
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑
แรงพิโรธจากฟ้าดิน
๙๑ ๑๐ ก.ย. ๕๘ ๑/๖๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน (ศึกษาคำ�ศัพท์)
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๙๒ ๑๑ ก.ย. ๕๘ ๑/๖๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
(อ่านจับใจความ)

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
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๑๑ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔ ก.ย. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๕ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๖ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๗ ก.ย. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๑๘ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๘ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑/๖๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน
(แผนภาพโครงเรื่อง)
๑/๖๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน
(อ่านออกเสียง)
๑/๖๐ คำ�พ้องรูป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

ท ๑.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก
ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘

- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

ท ๔.๑ ป. ๔/๑

- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

๑/๖๐ คำ�พ้องเสียง

ท ๔.๑ ป. ๔/๑

- สมุดบันทึก

๑/๖๐ การพูดรายงาน

ท ๓.๑ ป. ๔/๕ ป. ๔/๖ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ เขียนคำ�แนะนำ�

ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ บทร้อยกรอง “คำ�เตือนจากฟ้าดิน”

ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

๑๐๐

๒๑ ก.ย. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๐๑ ๒๒ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๐๒

๒๓ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐๓ ๒๔ ก.ย. ๕๘
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๑๐๔ ๒๕ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐๕ ๒๕ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๐๖ ๒๘ ก.ย. ๕๘
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๐๗ ๒๙ ก.ย. ๕๘
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๐๘ ๓๐ ก.ย. ๕๘
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ไวรัสวายร้าย
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
๑/๖๐ ไวรัสวายร้าย (ศึกษาคำ�ศัพท์)
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
๑/๖๐ ไวรัสวายร้าย
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๖
(อ่านจับใจความ)
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๔
ป. ๔/๘
๑/๖๐ ไวรัสวายร้าย
ท ๒.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๘
(แผนภาพโครงเรื่อง)
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๘
๑/๖๐ ไวรัสวายร้าย
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๘
(อ่านออกเสียง)
๑/๖๐ นิทานพื้นบ้าน
ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒
๑/๖๐ อักษรย่อ

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก

- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- หนังสือเรียนภาษาไทย
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

๑/๖๐ หนังสือดีมีคุณค่า

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - สมุดบันทึก
ป. ๔/๘
ท ๑.๑ ป. ๔/๗ ป. ๔/๘ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ ส่วนประกอบของประโยค

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๔ - สมุดบันทึก

๑/๖๐ ประเมิน

ท ๑.๑ ป. ๔/๖

- สมุดบันทึก
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
เวลา ๑๐๘ ชั่วโมง

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดำ�เนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป. ๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป. ๔/๒ อธิบายความหมายของคำ� ประโยค และสำ�นวนจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำ�หนดและตอบคำ�ถามจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป. ๔/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป. ๔/๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป. ๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ท ๑.๑ ป. ๔/๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสมํ่าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป. ๔/๘ มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูป
แบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป. ๔/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำ�ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
ท ๒.๑ ป. ๔/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ท ๒.๑ ป. ๔/๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
ท ๒.๑ ป. ๔/๕ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา 
ท ๒.๑ ป. ๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ท ๒.๑ ป. ๔/๗
ท ๒.๑ ป. ๔/๘

เขียนเรื่องตามจินตนาการ
มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป. ๔/๑ จำ�แนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๔ ตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ท ๓.๑ ป. ๔/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป. ๔/๑ สะกดคำ�และบอกความหมายของคำ�ในบริบทต่างๆ
ท ๔.๑ ป. ๔/๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ�ในประโยค
ท ๔.๑ ป. ๔/๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ�
ท ๔.๑ ป. ๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ท ๔.๑ ป. ๔/๕ แต่งบทร้อยกรองและคำ�ขวัญ
ท ๔.๑ ป. ๔/๖ บอกความหมายของสำ�นวน
ท ๔.๑ ป. ๔/๗ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนำ�มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน หรือนิทานคติธรรม
ท ๕.๑ ป. ๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำ�ไปใช้ ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ป. ๔/๓ ร้องเพลงพื้นบ้าน
ท ๕.๑ ป. ๔/๔ ท่องจำ�บทอาขยานตามที่กำ�หนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง พร้อมอธิบายความหมาย
ของคำ� ประโยค และสำ�นวน อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำ�หนด ตอบคำ�ถาม แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน คัดลายมือตัวบรรจง เขียนสื่อสารด้วยแผนภาพ
โครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนบันทึก และเขียนรายงาน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ จำ�แนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ตั้งคำ�ถามและ
ตอบคำ�ถาม พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาจากการฟัง และดูอย่างมีมารยาท สะกดคำ�และบอกความหมายของคำ�
ระบุชนิด หน้าที่ของคำ�ในประโยค แต่งประโยค บทร้อยกรองและคำ�ขวัญ บอกความหมายของสำ�นวน การใช้
พจนานุกรม เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำ�บทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำ�หรับเด็กเรื่อง ไม่อยากเป็นควาย สิงโตเจ้า
ปัญญา  เล่นกลางแจ้ง ต้นไม้ เรื่องของม่าเหมี่ยว บ้านพิลึก โทรทัศน์เป็นเหตุ และนางในวรรณคดี เพื่อระบุ
และอธิบายข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวน
การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้า
หาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล มีความรอบคอบในการ
ทำ�งาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง นำ�ความรู้
ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป. ๔/๑
ป. ๔/๑
ป. ๔/๑
ป. ๔/๑
ป. ๔/๑

ป. ๔/๒
ป. ๔/๒
ป. ๔/๒
ป. ๔/๒
ป. ๔/๒

ป. ๔/๓
ป. ๔/๓
ป. ๔/๓
ป. ๔/๓
ป. ๔/๓

ป. ๔/๔
ป. ๔/๔
ป. ๔/๔
ป. ๔/๔
ป. ๔/๔

ป. ๔/๕
ป. ๔/๕
ป. ๔/๕
ป. ๔/๕

รวม ๓๓ ตัวชี้วัด
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ป. ๔/๖ ป. ๔/๗ ป. ๔/๘
ป. ๔/๖ ป. ๔/๗ ป. ๔/๘
ป. ๔/๖
ป. ๔/๖ ป. ๔/๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงสร้าง
รายวิชา
หน่วย
ที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ขนมไทย
ไร้เทียมทาน

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๒

รายวิชา

ภาษาไทย

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑
เวลา ๑๐๘ ชั่วโมง

ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานจะต้องฝึกจับใจ
ป. ๔/๖ ความสำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความ
หมายของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรือ่ งและนำ�แนวคิด
ป. ๔/๓ จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
- คำ�ที่ไม่มีตัวสะกดทุกคำ�จัดเป็นคำ�ในมาตรา ก กา
ป. ๔/๓ - คำ�ขวัญเป็นถ้อยคำ�ที่มีเสียงคล้องจอง ทำ�ให้ไพเราะ
ป. ๔/๖ และมีความหมายกินใจสามารถจดจำ�ได้ง่าย
- หากรู้จักและเข้าใจคำ�ที่มีอักษรนำ� จะทำ�ให้สามารถ
เขียนสะกดคำ�และอ่านออกเสียงคำ�ได้ถูกต้อง
- การอ่ า นออกเสี ย งที่ ดี ต้ อ งอ่ า นให้ ถู ก อั ก ขรวิ ธี แ ละ
ฉันทลักษณ์ นํ้าเสียงชัดเจนเหมาะสมกับเรื่องราว
ที่อ่าน ลีลาจังหวะและการเว้นวรรคตอนถูกต้องจึงจะ
สื่อความให้ผู้ฟังเข้าใจได้

๙
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

๒

ออมไว้กำ�ไร
ชีวิต

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๖
ท ๕.๑ ป. ๔/๒

๓

ผักสมุนไพร
ใบหญ้ามี
คุณค่าทั้งนั้น

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๖
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๒
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สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๒ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๘ - การเข้าใจความหมายของคำ�และสำ�นวน จะช่วยให้
ป. ๔/๓ ใช้คำ�และสำ�นวนได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของ
ป. ๔/๖ ข้อความ/สถานการณ์
- การรูจ้ กั คำ� และความหมายของคำ� จะทำ�ให้อา่ นเขียน
เข้าใจข้อความต่างๆ ได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
- การคัดลายมือได้ถูกต้องและสวยงาม ทำ�ให้การเขียน
ในชีวิตประจำ�วันอ่านง่ายและน่าสนใจ
- การอ่ า นออกเสี ย งที่ ดี ต้ อ งอ่ า นให้ ถู ก อั ก ขรวิ ธี แ ละ
ฉันทลักษณ์ นํ้าเสียงชัดเจนเหมาะสมกับเรื่องราว
ที่อ่าน ลีลาจังหวะและการเว้นวรรคตอนถูกต้องจึงจะ
สื่อความให้ผู้ฟังเข้าใจได้
ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๘ - ตัวสะกดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคำ� เสียงตัวสะกด
ป. ๔/๓ มี ๘ มาตรา  บางมาตรามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด
ป. ๔/๖ ตัวเดียว บางมาตรามีพยัญชนะทีเ่ ป็นตัวสะกดหลายตัว
- การอ่านและเขียนคำ�ที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ ถือ
ป. ๔/๔ เป็นการเรียนรู้เรื่องคำ�ที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์
และนำ�ไปใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักการใช้ภาษาไทย
ประการหนึง่ ทีผ่ เู้ รียนจะต้องเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจ
ให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้นำ�ไปใช้ให้ถูกต้องต่อไป
- การเขียนบันทึก เป็นการเขียนทีแ่ สดงจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน
- บทอาขยาน เป็นบทท่องจำ�ทีผ่ อู้ า่ นต้องศึกษาหลักการ
อ่านให้ถกู ฉันทลักษณ์ เพือ่ ให้เกิดความซาบซึง้ และเห็น
คุณค่ายิง่ ขึน้ มีความหมายดีมคี ณุ ค่าแก่การจดจำ� และ
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ จริงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และผู้อื่นได้

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๙

๙

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

๔

การผจญภัย

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๕
ท ๕.๑ ป. ๔/๒

๕

นํ้าผึ้งหยด
เดียว

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๗
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๑

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๘ - การย่อความเป็นการนำ�ใจความสำ�คัญของแต่ละตอน
ป. ๔/๓ จากเนื้อเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกลมกลืน
ป. ๔/๖ กันและกระชับมากขึ้น
- กลอนสี่เป็นบทร้อยกรองที่มี ๔ วรรค วรรคละ ๔ คำ�
ป. ๔/๔ บทร้อยกรองจะสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบท
ทำ�ให้เกิดความไพเราะ
- สุนทรภู่ ครูกลอนของไทยผู้สร้างสรรค์วรรณคดีอัน
ลํ้าค่าไว้เป็นมรดกตกทอดสืบต่อไป
- บทอาขยาน เป็นบทท่องจำ�ที่ผู้อ่านต้องศึกษาหลัก
การอ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และเห็นคุณค่ายิ่งขึ้น มีความหมายดีมีคุณค่าแก่การ
จดจำ� และสามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ จริงให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อื่นได้
ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�,เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๘ - การอ่านออกเสียงคำ�ที่มีพยัญชนะควบกลํ้า  จะต้อง
ป. ๔/๓ อ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี และ
ป. ๔/๖ บอกความหมายของคำ�ได้
- ตัวสะกดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคำ� เสียงตัวสะกด
ป. ๔/๒ มี ๘ มาตรา  บางมาตรามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด
ตั ว เดี ย ว บางมาตรามี พ ยั ญ ชนะที่ เ ป็ น ตั ว สะกด
หลายตัว
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการฝึกความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
- โฆษณา เป็นการนำ�เสนอเผยแพร่สินค้าหรือบริการผู้
เขียนต้องพิจารณาความน่าเชือ่ ถือก่อนเลือกใช้บริการ
- นิทานคติธรรมมีการสอดแทรกสอดแทรกข้อคิดให้ผู้
ฟังนำ�ไปประยุกต์ใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๙
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

๖

ภูมิใจ
มรดกโลก

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๕
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๓

๗

ชีวิตที่ถูกเมิน

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๒
ท ๕.๑ ป. ๔/๒
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สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๖ - การผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องคำ�เป็นและคำ�ตาย
ป. ๔/๓ - จดหมายส่วนตัวเป็นการเขียนสื่อสาร ซึ่งมีเนื้อหาเป็น
ป. ๔/๖ เรื่องเฉพาะบุคคล เพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราว แจ้ง
ป. ๔/๖ ความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยใช้
ถ้อยคำ�และสำ�นวนภาษาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ
- สำ�นวนไทยมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ มีคติสอน
ใจในการดำ�เนินชีวิต
- เพลงพื้นบ้านจะใช้คำ�ภาษาถิ่นเป็นเนื้อร้อง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ประจำ�ถิ่น
ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๘ - คำ�นามเป็นคำ�ชนิดหนึ่งที่ใช้เรียก คน พืช สัตว์ สิ่งของ
ป. ๔/๓ และสถานที่ คำ�นามทำ�หน้าที่เป็นทั้งประธาน และ
ป. ๔/๖ กรรมในประโยค ซึ่งใช้สื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๔ - คำ�สรรพนามเป็นคำ�ที่ใช้แทนนาม เพื่อไม่ต้องกล่าว
ป. ๔/๔ คำ�นามนั้นซํ้าอีก คำ�สรรพนามเป็นคำ�ที่ต้องใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจำ�วัน จึงต้องเลือกใช้กับบุคคล
ต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสม
- ประโยคใช้สื่อสารในชีวิตประจำ�วัน การใช้ประโยคได้
ถูกต้องจะทำ�ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
- การเขี ย นเรี ย งความมี รู ป แบบเฉพาะคื อ มี คำ � นำ �
เนื้อเรื่อง และสรุป เป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ไปยังผู้อ่าน
- บทร้อยกรอง คือถ้อยคำ�ที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบ
ถูกต้องตามข้อกำ�หนดฉันทลักษณ์มีความงดงามทาง
ด้านการใช้ภาษาและมีคุณค่า

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๘

ระบำ�สายฟ้า

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๗
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๑

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ป. ๔/๘ ของคำ�,เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
- คำ�กริยาเป็นคำ�ที่แสดงอาการหรือสภาพ หรือการ
ป. ๔/๓ กระทำ�ของประธานในประโยคซึ่งเป็นคำ�นามหรือคำ�
ป. ๔/๖ สรรพนามประโยคทุกประโยคจะต้องมีคำ�กริยา
ป. ๔/๒ - คำ�วิเศษณ์เป็นคำ�ที่ใช้ขยายหรือประกอบคำ�อื่น คือ
ป. ๔/๒ คำ�นาม คำ�สรรพนาม คำ�กริยาหรือคำ�วิเศษณ์ด้วย
กันเองเพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น
- การเลือกอ่านหนังสือจะต้องรู้จักเลือกแหล่งข้อมูล
หรือหนังสือที่ให้ข้อคิด ประโยชน์ และมีความน่า
สนใจเพื่อนำ�ความรู้และข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน
- การเขียนเรื่องจากประสบการณ์เป็นการเขียนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน
- ตำ�นานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมา 
แสดงถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาทางภาษาและเป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สอดแทรกข้อคิดให้ผู้ฟังนำ�ไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

หน่วย
ที่
๙

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

เรื่องเล่า
จากพัทลุง

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓ ป. ๔/๔
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔ ป. ๔/๖
ท ๔.๑ ป. ๔/๖
ท ๕.๑ ป. ๔/๓

๑๐ โอมพินิจ
พิจารณา

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๕
ท ๓.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๖
ท ๔.๑ ป. ๔/๔
ท ๕.๑ ป. ๔/๑
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สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

ป. ๔/๒ -การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๘ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ป. ๔/๓ ของคำ�,เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๓ - สำ�นวนไทยเป็นคำ�กล่าวในลักษณะให้ข้อคิดเตือนใจ
ในการดำ�เนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ป. ๔/๗ ศึกษาความหมายของสำ�นวนไทยให้เข้าใจจะสามารถ
นำ�ไปใช้ได้
- บทความ คืองานเขียนที่มุ่งเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดและความรู้ของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงจากแหล่งต่างๆ
- การศึกษาเรื่อง ภาษาถิ่น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาถิ่น และแยกแยะความแตกต่างของ
ภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานได้
- การมีมารยาทในการ ฟัง ดู พูด ทำ�ให้ได้รับความรู้ที่มี
ประโยชน์ และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
- เพลงพื้นบ้านจะใช้คำ�ภาษาถิ่นเป็นเนื้อร้องซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ประจำ�ถิ่น
ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ป. ๔/๘ - จดหมายส่วนตัวเป็นการเขียนสื่อสาร ซึ่งมีเนื้อหาเป็น
ป. ๔/๒ เรื่องเฉพาะบุคคล เพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราว แจ้ง
ป. ๔/๔ ความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยใช้
ถ้อยคำ�และสำ�นวนภาษาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ
- การอ่านเรื่องราวต่างๆ จะต้องแยกข้อเท็จจริงและ
ป. ๔/๒ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู
- การสรุปเรื่อง คือการจับใจความสำ�คัญของเรื่องด้วย
สำ�นวนภาษาของตนเอง
- การศึกษาเรื่องประโยค จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยค
- ความสามารถในการอ่ า นบทร้ อ ยกรองได้ ถู ก ต้ อ ง
ไพเราะ เข้าใจเนื้อหาและนำ�แนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษา

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๑๑ แรงพิโรธ
จากฟ้าดิน

๑๒ ไวรัสวายร้าย

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
- การศึกษาเรื่อง คำ�พ้องรูป จะต้องสะกดคำ�และบอก
ป. ๔/๓ ความหมายของคำ�พ้องรูปได้
ป. ๔/๕ - การศึกษาเรื่อง คำ�พ้องเสียง จะต้องสะกดคำ�และ
บอกความหมายของคำ�พ้องเสียงได้
- การพูดรายงานเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการ
ป. ๔/๒ ศึกษาค้นคว้าอย่างถูกต้องให้ผฟู้ งั เข้าใจ ผูร้ ายงานต้อง
มีทกั ษะในการพูดรายงาน การพูดนัน้ จึงจะสัมฤทธิผ์ ล
- การเขียนคำ�แนะนำ�ต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อื่น
อ่านแล้วเข้าใจและสมารถปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ได้
- การอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ เข้าใจเนื้อหา
และนำ�แนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้
ท ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - การอ่านเรื่องออมไว้กำ�ไรชีวิตจะต้องฝึกจับใจความ
ป. ๔/๓ ป. ๔/๖ สำ�คัญ อ่านออกเสียง ศึกษาคำ�ศัพท์และความหมาย
ป. ๔/๗ ป. ๔/๘ ของคำ�, เขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำ�แนวคิดจาก
ท ๒.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
- นิ ท านพื้ น บ้ า นเป็ น เรื่ อ งเล่ า ที่ สื บ ทอดต่ อ ๆ กั น มา 
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ แสดงถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาทางภาษาและเป็ น มรดกทาง
ป. ๔/๔ ป. ๔/๖ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สอดแทรกข้อคิดให้ผู้ฟังนำ�ไป
ท ๔.๑ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔ ประยุกต์ใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ท ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ - การเขียนอักษรย่อ จะต้องมีความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์
การเขียนอักษรย่อ
- การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ ต้องเลือกอ่าน
หนั ง สื อ ที่ ดี มี ป ระโยชน์ แ ล้ ว ผู้ อ่ า นควรจั บ ใจความ
สำ�คัญของเรื่องที่อ่านให้ได้
- การศึกษาเรื่องประโยค จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยค
- ประเมินผลหลังเรียน
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน (รวมคะแนนเก็บ ๒ ภาคเรียน)

ท ๑.๑ ป. ๔/๑
ป. ๔/๓
ป. ๔/๘
ท ๒.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๘
ท ๓.๑ ป. ๔/๒
ป. ๔/๔
ป. ๔/๖
ท ๔.๑ ป. ๔/๑
ท ๕.๑ ป. ๔/๑
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

เรื่อง

ขนมไทยไร้เทียมทาน
เวลา ๙ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำ�เนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป. ๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป. ๔/๒ อธิบายความหมายของคำ� ประโยค และสำ�นวนจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป. ๔/๓ อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำ�หนดและตอบคำ�ถามจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป. ๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ท ๑.๑ ป. ๔/๘ มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูป
แบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป. ๔/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำ�ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
ท ๒.๑ ป. ๔/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ท ๒.๑ ป. ๔/๘ มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป. ๔/๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๔ ตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป. ๔/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา  และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป. ๔/๑ สะกดคำ�และบอกความหมายของคำ�ในบริบทต่างๆ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนำ�มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป. ๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อ่านคำ�ศัพท์และอธิบายความหมายของคำ�ศัพท์ในบทเรียนได้
อ่านในใจแล้วตั้งคำ�ถาม ตอบคำ�ถาม สรุปใจความสำ�คัญของเรื่องในบทเรียนได้
เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้
เล่าเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่องได้
บอกหลักการอ่านออกเสียงได้
การอ่านคำ� ความหมายของคำ�ได้
การอ่านคำ�ที่มีมาตราแม่ ก กาได้
บอกหลักการเขียนคำ�ขวัญได้
อ่านบทร้อยกรองเป็นทำ�นองเสนาะ แล้วจับใจความสำ�คัญ ตอบคำ�ถาม สรุปได้

๓. สาระสำ�คัญ
๑. การอ่านในใจให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ลึกซึ้ง จะต้องอ่านแล้วสามารถตั้งคำ�ถาม ตอบคำ�ถาม
อภิปรายเนื้อเรื่อง ลำ�ดับเหตุการณ์ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง จะช่วยให้สรุปใจความสำ�คัญและ
ข้อคิดของเรื่องได้
๒. การอ่านออกเสียงเรื่องราวต่างๆให้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ถูกวรรคตอนและใช้นํ้าเสียงได้
เหมาะสม ทำ�ให้สามารถสื่อสารสู่ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะทำ�ให้เล่าเรื่อง และเขียนเรื่องได้ดี
๔. การสรุปแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้ชัดเจน จะทำ�ให้สามารถนำ�แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
๕. การเขียนประกาศที่ไม่เป็นทางการมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงหรือความต้องการของบุคคล
ให้คนทั่วไปรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นโดยทั่วกัน
๖. การเขียนจดหมายส่วนตัวจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและมีมารยาทในการเขียน
๗. การอ่านออกเสียงคำ�ที่มีพยัญชนะควบกลํ้า  จะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี
และบอกความหมายของคำ�ได้
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๘. คำ�ภาษาต่างประเทศที่นำ�มาใช้ในภาษาไทยมีเป็นจำ�นวนมาก เนื่องจากการติดต่อสัมพันธ์กัน
ด่านต่างๆ ทำ�ให้ภาษาไทยมีค�ำ เพิม่ ขึน้ จึงควรเรียนรูล้ กั ษณะและความหมายของคำ�ทีม่ าจากภาษา
ต่างประเทศ
๙. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำ�นองเสนาะจะช่วยให้เกิดความชาบชึง้ และเห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง
มากขึ้น

๔. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

การอ่านจับใจความ
การอ่านอออกเสียง
การอ่านทำ�นองเสนาะ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
การอภิปรายแสดงความรู้
การอ่านคำ� ความหมายของคำ�
คำ�ภาษาต่างประเทศ
การเขียนประกาศ
การเขียนจดหมายแสดงความยินดี
อ่านคำ�ที่มีควบกลํ้า

ทักษะ/กระบวนการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การอ่านจับใจความ
การอ่านออกเสียง
การอ่านทำ�นองเสนาะ
เขียนสื่อสาร
การพูดอภิปราย

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
เห็นความสำ�คัญใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
รักการอ่านการเขียน

๕. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
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๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำ�งานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นการทำ�งาน
๒. มีมารยาทในการอ่าน
๓. มีมารยาทในการเขียน
๔. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

๗. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “ ขนมไทยไร้เทียมทาน”

การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ประเด็นการประเมิน
๑. การออกแบบแผนภาพ
โครงเรื่องได้ดี
๒. ลำ�ดับเรื่อง/
เหตุการณ์ได้ดี
๓. เขียนได้ครบถ้วน/
ครอบคลุม
๔. ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี
๕. นำ�เสนอผลงานได้ดี
๖. ทำ�งานได้ทันเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

ออกแบบแผนภาพโครงเรื่องได้ดีและ
สร้างสรรค์
ลำ�ดับเรื่องเหตุการณ์ได้ดี
ไม่สลับวกวนไป
เขียนได้ครบถ้วน ครอบคลุม
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบ
ใช้ภาษาสื่อสารในภาษาเขียนได้ดี
ทำ�ให้เข้าใจสิ่งที่สื่อสารอย่างชัดเจน
นำ�เสนอผลงานได้ดี มีความครบถ้วนทุก
ประเด็น ครบสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
ทำ�งานได้ทันตามเวลากำ�หนด

ออกแบบแผนภาพ
โครงเรื่องได้ดี
ลำ�ดับเรื่องเหตุการณ์ได้ดี
แต่มีสลับที่บ้าง
เขียนได้ครบถ้วนแต่
ไม่ต่อเนื่อง
ใช้ภาษาเขียนสื่อสารได้ดี แต่
มีข้อบกพร่องในบางประเด็น
นำ�เสนอผลงานได้ดี แต่ไม่
ครบสมบูรณ์
ทำ�งานเกินเวลาเล็กน้อย

ออกแบบแผนภาพโครง
เรื่องได้ไม่ดี
ลำ�ดับเรื่องไม่ดี สลับวก
วนไปมา
เขียนไม่ครบถ้วน
ไม่ต่อเนื่อง
ใช้ภาษาสื่อสาร
ไม่ชัดเจน
นำ�เสนอผลงานไม่ดี
ทำ�งานเกินเวลาไปมาก
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน

๑๔ - ๑๘
๘ - ๑๒
ตํ่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินการทำ�งานกลุ่ม
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน

ดี ( ๓)

๑. คณะทำ�งาน

พอใช้ ( ๒)

มีประธาน เลขานุการ ผู้นำ�เสนอ
ผู้ร่วมงาน
๒. ความรับผิดชอบ ทุกคนทำ�หน้าที่ และความรับผิด
ต่อหน้าที่
ชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
๓. ขั้นตอนการทำ�งาน ๑) คัดเลือกเรื่องตามความสนใจ
ของกลุ่ม
๒) มีการวางแผนงาน
๓) เตรียมวัสดุอุปกรณ์
๔) ปฏิบัติตามแผนและพัฒนางาน
๔. ความร่วมมือ
ทุกคนมีส่วนร่วมและ
ในการทำ�งาน
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
๕. การร่วมงานกลุ่ม ทุกคนร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีความสุข
อย่างมีความสุข
๖. เวลา
เสร็จตามกำ�หนด
และงานมีคุณภาพ

ขาดองค์ประกอบ ๑ อย่าง
มีผู้มีหน้าที่
แต่ไม่รับผิดชอบ ๑ คน
ขาดขั้นตอน ๑
ขั้นตอนหรือไม่ชัดเจน

ขาดองค์ประกอบ
๒ อย่างขึ้นไป
มีผู้ที่มีหน้าที
แต่ไม่รับผิดชอบ ๒ คนขึ้นไป
ขาดขั้นตอน ๒ ขั้นตอนขึ้นไป
หรือไม่ชัดเจน

ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม มีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือ
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มร่วม
กิจกรรมกลุ่มอย่างมีความสุข
เสร็จไม่ทันตามกำ�หนด
แต่งานมี่คุณภาพ

ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มมีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือ
ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มร่วม
กิจกรรมกลุ่มอย่างมีความสุข
เสร็จไม่ทันตามกำ�หนด
และงานไม่มีคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
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๑๔ - ๑๘
๘ - ๑๒
ตํ่ากว่า ๘

ปานกลาง (๑)

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความ
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)

๑. ตอบคำ�ถาม
จากเรื่องที่อ่าน
๒. บอกความสำ�คัญ
ของเรื่องที่อ่าน
๓. บอกข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน
๔. แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ทุกข้อ
บอกเนื้อหาสาระ
ถูกต้องได้ใจความต่อเนื่อง
บอกข้อคิดได้ตรง
ประเด็นสมบูรณ์
เสนอความคิดเห็นด้วย
เหตุผลและเป็นประโยชน์

พอใช้ (๒)

ปานกลาง (๑)

ตอบคำ�ถามผิดไม่เกิน
๓ ข้อใน ๕ ข้อ
บอกเนื้อหาสาระ
ได้ถูกต้องแต่วกวน
บอกข้อความได้ตรง
ประเด็นแต่ไม่ต่อเนื่อง
เสนอความคิดเห็นได้
อย่างมีเหตุผล

ตอบผิดมากกว่า 
๓ ข้อ ใน ๕ ข้อ
บอกเนื้อหาสาระได้บ้าง
บอกข้อคิดได้บ้าง
แต่วกวน
เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน

๑๔ - ๑๘
๘ - ๑๒
ตํ่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การเมินการอ่านออกเสียง
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓

๒

๑. การจับหนังสือ/ พลิกหนังสือ/ ลักษณะท่าทาง การวางและ ลักษณะท่าทาง การวางและ
ท่าทางในการอ่านที่ถูกต้อง การจับหนังสือถูกต้อง
การจับหนังสือไม่ถูกต้อง ๑
อย่าง
อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี ออก
๒. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และควบกลํ้า  เสียง ร และควบกลํ้า ร ล ว
ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
ร ล ว ชัดเจน
อ่านเว้นวรรคตอนผิดบ้าง
๓. การเว้นวรรคตอนถูกต้อง
อ่านและเว้นวรรคตอนได้
เป็นบางครั้ง
ถูกต้องตลอดทั้งเรื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบ
๔. นํ้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง
อ่านเสียงดังชัดเจน นํ้าเสียง อ่านเสียงดังชัดเจน นํ้าเสียง
ที่อ่าน
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
เหมาะสมบ้างเป็นบางครั้ง

๑
ลักษณะท่าทาง การวาง
และการจับหนังสือไม่ถูกต้อง
๒ อย่าง ขึ้นไป
อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคำ�ควบกลํ้า 
ร ล ว ไม่ชัดเจนเลย
อ่านเว้นวรรคตอนผิดตลอด
ทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
อ่านเสียงไม่ชัดเจน นํ้าเสียง
ไม่เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ตลอดทั้งเรื่อง
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เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน

๓

๒

๕. ไม่อ่านข้าม/เติมคำ�/ตู่คำ�

อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ชัดเจนทุกคำ� ทุกข้อความ
ทุกประโยค

๖. อ่านเสียงดังเหมาะสม

อ่านเสียงดัง ชัดเจน
ได้ยินทั่วถึงกับทั้งห้อง
เสียงดังสมํ่าเสมอ

อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นบางคำ� มีอ่าน
อ่านตู่คำ� เพิ่มคำ�และตู่คำ�
เป็นบางครั้ง
อ่านเสียงดังบ้างเป็นบางครั้ง
เสียงไม่สมํ่าเสมอ

๑
อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน อ่านข้ามคำ�
อ่านเพิ่มคำ� และตู่คำ�มาก
อ่านเสียงเบา ได้ยินไม่ทั่วถึง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน

๑๔ - ๑๘
๘ - ๑๒
ตํ่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง (บทร้อยกรอง)
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ (ดี)

อ่านออกเสียง ร ล และคำ�
ควบกลํ้า ร ล ว ถูกต้อง
ชัดเจน
การเอื้อน การทอดเสียงถูก
๒. การเอื้อน
ต้อง ตามท่วงจังหวะ
การทอดเสียงถูกต้อง
ตามประเภทของคำ�ประพันธ์ ทำ�นอง ถูกต้องตามประเภท
ของคำ�ประพันธ์
๓. การเว้นวรรคตอนถูกต้อง
อ่านเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
ชัดเจน
๔. นํ้าเสียงไพเราะ สละสลวย อ่านเสียงดังชัดเจน นํ้าเสียง
และลีลา ท่าทางในการอ่าน และลีลาเหมาะสมกับ
บทร้อยกรองที่อ่าน
เหมาะสม
๕. ไม่อ่านข้าม/อ่านเพิ่ม/ตู่คำ� อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ชัดเจนทุกคำ� ทุกข้อความ
ทุกประโยค

๑. อ่านออกเสียง ร ล และ
คำ�ควบกลํ้า ร ล ว ถูกต้อง
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๒ (พอใช้)
อ่านออกเสียง ร ล และคำ�
ควบกลํ้า ร ล ว ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง
การเอื้อน การทอดเสียง
ถูกต้อง ท่วงท่าจังหวะ ทำ�นอง
ถูกต้องตามประเภทของ
คำ�ประพันธ์เป็นบางครั้ง
อ่านเว้นวรรคตอนถูกต้อง
บางครั้ง
อ่านเสียงดังชัดเจน นํ้าเสียง
และลีลาท่าทางเหมาะสม
เป็นบางครั้ง
อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นบางคำ� มีการตู่คำ�
เพิ่มคำ�และตู่คำ�เป็นบางครั้ง

๑ (ปานกลาง)
อ่านออกเสียง ร ล และคำ�
ควบกลํ้า ร ล ว ไม่ถูกต้อง
และไม่ชัดเจน
การเอื้อน การทอดเสียง
ไม่ถูกต้อง ตามท่วงจังหวะ
ทำ�นอง ตามประเภทของคำ�
ประพันธ์
อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง
อ่านเสียงไม่ดังชัดเจน นํ้าเสียง
ไม่เหมาะสมและลีลาท่าทาง
ไม่เหมาะสม
อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจนทุกคำ� อ่านข้ามคำ�
อ่านเพิ่มคำ� และตู่คำ�มาก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
๖. อ่านคล่องแคล่ว
และแม่นยำ�

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ด้วยความคล่องแคล่วและ
แม่นยำ� มีความมั่นใจสูง

อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ด้วยความคล่องแคล่วและ
แม่นยำ� เป็นบางครั้ง ยังขาด
ความมั่นใจ

๑ (ปานกลาง)
อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ไม่คล่องแคล่วและไม่แม่นยำ�
ไม่มีความมั่นใจ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน

๑๔ - ๑๘
๘ - ๑๒
ตํ่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

๘. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน (คำ�ศัพท์)
จุดประสงค์
๑. อ่านและเขียนสะกดคำ�ได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคำ�ศัพท์ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนำ� ๑. นักเรียนเขียนคำ�ตามคำ�บอกของครูได้
๒. ครูเฉลยคำ�ตอบบนกระดานดำ�
๓. ถ้าคำ�ไหนนักเรียนเขียนผิดให้แก้ไขได้
๔. ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจคำ�ตอบด้านหลังของคำ�นั้น
ขั้นสอน ๑. ครูให้นักเรียนอ่านคำ�ที่เขียนตามคำ�บอกของครูพร้อมกันและฝึกอ่านทีละคน
๒. นักเรียนฝึกอ่านคำ�ศัพท์เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานพร้อมกัน และฝึกอ่านทีละคน
๓. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ส่งตัวแทนฝ่ายละ ๕ คน ออกมาแข่งขันกันเขียนคำ�ศัพท์
ที่อ่านไปแล้วในกระดาน โดยครูเป็นผู้บอกคำ�ให้เขียนครั้งละ ๕ คำ�
๔. ฝ่ายใดเขียนสะกดคำ�ได้ถูกต้องมากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ
๕. นักเรียนเขียนคำ�และความหมายลงสมุด
๖. นักเรียนอ่านคำ�และความหมายพร้อมกัน
ขั้นสรุป ๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นไปหาคำ � และความหมาย ตามความสนใจของนั ก เรี ย นเอง ในเรื่ อ ง
ขนมไทยไร้เทียมทาน มาคนละ ๕ คำ�
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ชั่วโมงที่ ๒ ขนมไทยไร้เทียมทาน (การอ่านจับใจความ)
จุดประสงค์
๑. อ่านจับใจความของเรื่อง โดยใช้คำ�ถามพัฒนาความสามารถในการอ่าน ด้วยการพูดหรือเขียนได้
๒. เรียงลำ�ดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๒
ขั้นนำ� ๑. นักเรียนดูภาพในเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน แล้วสามารถบอกชื่อขนมได้ถูกต้อง
ขั้นสอน ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม เลือกประธานและเลขากลุ่ม
๒. นักเรียนอ่านเรือ่ งขนมไทยไร้เทียมทาน ภายในเวลาทีก่ �ำ หนดแล้วตัง้ คำ�ถาม – ตอบคำ�ถาม
ลงในสมุด คนละ ๕ ข้อ
๓. ส่งตัวแทนกลุม่ อ่านคำ�ตอบและคำ�ตอบหน้าชัน้ เรียน ครูชว่ ยแนะนำ� เพือ่ ปรับการใช้ภาษา
และความถูกต้องของคำ�ตอบ
๔. ตัวแทนกลุม่ เขียนคำ�ตอบ ๑ คำ�ตอบ บนกระดานดำ�แล้วช่วยกันเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ของ
เรื่องโดยเขียนตัวเลขหน้าข้อความ
๕. ส่งตัวแทนกลุ่มเล่าเรื่องตามลำ�ดับเหตุการณ์หน้าชั้นเรียน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรื่องตามลำ�ดับเหตุการณ์ลงสมุดส่งครู
๗. นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด ข้อ ๔, ๕, ๖ ในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษา
ขั้นสรุป ๑. นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามเป็นการทบทวน

ชั่วโมงที่ ๓ ขนมไทยไร้เทียมทาน (แผนภาพโครงเรื่อง)
จุดประสงค์
๑. เขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องได้
๒. มีมารยาทในการเขียน
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๓
ขั้นนำ� ๑. นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. นักเรียนดูภาพจากเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน
๓. ภาพที่ดู เป็นภาพขนมอะไร
ขั้นสอน ๑. นักเรียนฟังเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานจากครูเล่าให้ฟัง
๒. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตามแนวคำ�ถาม เช่น
- ขนมไทยไร้เทียมทาน นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร
- จากคำ�กล่าวที่ว่า  ขนมไทยเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติไทย นักเรียนมีความคิดเห็น
อย่างไร
๓. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด ขนมไทยไร้เทียมทาน

30

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ต้ม
กวน

วิธีทำ�

นึ่ง
แป้ง

กลิ่นขนม

ส่วนประกอบหลัก

ขนมไทย

ลักษณะ

นํ้าตาล

ชื่อมีความหมาย

กะทิ

เปียกปูน

ชื่อขนม

ถ้วยฟู

ขนมต้ม

ขั้นสรุป ๑. นักเรียนนำ�แผนภาพความคิดที่นักเรียนเขียนนำ�มาเรียบเรียงสรุปด้วยถ้อยคำ�ภาษา
ของนักเรียนเอง

ชั่วโมงที่ ๔ ขนมไทยไร้เทียมทาน (การอ่านออกเสียง)
จุดประสงค์
๑. อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี
๒. อ่านเว้นจังหวะวรรคตอนถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๔
ขั้นนำ� ๑. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน ๒ คน
๒. อ่านออกเสียงประโยคที่ครูกำ�หนดให้
๓. เพื่อนนักเรียนฟังว่า ๒ คน ที่เป็นตัวแทนใครอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
ขั้นสอน ๑. ครูอธิบายการอ่านออกเสียงจากตัวแทนนักเรียนทั้ง ๒ คน
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง
๓. ครูเลือกข้อความตอนหนึ่งของเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานมาให้นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงพร้อมกันทั้งห้อง
๔. ฝึกอ่านออกเสียงเป็นกลุ่ม และฝึกอ่านออกเสียงทีละคน
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ขั้นสรุป ๑. นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีร้อยละ ๘๐% ของนักเรียนทั้งหมด

ชั่วโมงที่ ๕ มาตราแม่ ก กา
จุดประสงค์
๑. อ่านและเขียนคำ�ในแม่ ก กาได้
๒. บอกความหมายของคำ�ในแม่ ก กาได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๕
ขั้นนำ� ๑. เขียนคำ�จากรูปภาพที่ครูกำ�หนดให้ได้
๒. เฉลยคำ�ตอบ
๓. ให้นักเรียนอ่านและสังเกตคำ�
ขั้นสอน ๑. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคำ�ที่นักเรียนอ่าน
๒. แต่ละคำ�มีตัวสะกดหรือไม่
๓. คำ�ที่นักเรียนอ่านอยู่ในมาตราอะไร
๔. นักเรียนฟังเพลง คำ�ในแม่ ก กา และร้องเพลง คำ�ในแม่ ก กา พร้อมกัน
๕. ครูอธิบายคำ�ในแม่ ก กา
๖. ทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้ปริศนาทำ�ทายมาฝึกให้นักเรียนคิดหาคำ�ตอบ
คำ�ในแม่ ก กา
ขั้นสรุป ๑. นักเรียนทำ�ใบงาน คำ�ในแม่ ก กา เกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกาย

ชั่วโมงที่ ๖ การเขียนคำ�ขวัญ
จุดประสงค์
๑. บอกลักษณะและความหมายของคำ�ขวัญได้
๒. เขียนคำ�ขวัญตามความมุ่งหมายได้ถูกต้องเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๖
ขั้นนำ� ๑. ครูนำ�ข้อความมาให้นักเรียนอ่าน เช่น เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
๒. นักเรียนสังเกต ข้อความที่อ่าน
๓. ครูสนทนาซักถามว่าข้อความที่นักเรียนอ่านเขาสอนอะไร
ขั้นสอน ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ข้อความที่นักเรียนอ่านว่าเป็นถ้อยคำ�ที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ
หรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลเราเรียกว่า คำ�ขวัญ
๒. ครูอธิบายลักษณะของคำ�ขวัญ พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้นักเรียนฟัง และช่วยกันบอก
ความหมายของคำ�ขวัญนั้น
๓. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยฝึกให้นักเรียน ลองทำ�แบบฝึกหัดลงสมุด
ด้วยตนเอง
ขั้นสรุป ๑. นักเรียนฝึกเขียนคำ�ขวัญด้วยตนเองจากข้อความที่ครูกำ�หนดให้ เช่น
- เชิญชวนให้ทุกคนไทยใช้ของไทย
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- เชิญชวนให้ทุกคนใช้นํ้าอย่างประหยัด
- เชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำ�คัญของาการรักษาป่า

ชั่วโมงที่ ๗ (อักษรนำ�)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อ่านและเขียนคำ�ที่มีอักษรนำ�ได้
๒. บอกคำ�ที่เป็นอักษรนำ�ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๗
ขั้นนำ� ๑. นักเรียนเติมอักษรนำ�ให้เป็นคำ�ที่มีความหมาย
ขั้นสอน ๒. ครูให้นักเรียนอ่านคำ�ที่มีอักษรนำ� และสนทนาซักถามนักเรียน
๓. ครูอธิบายความหมายของอักษรนำ� การอ่านออกเสียงของอักษรนำ� มีหลักสังเกตดังนี้
๑. อักษรสูงนำ�
- ขนม
๒. อักษรกลางนำ� - จมูก
๓. อักษรตํ่านำ�
- ทนาย
๔. ออกเสียงร่วมกันเป็นพยางค์เดียว เมื่อ ห นำ�อักษรตํ่าเดี่ยว - หยุด
๕. เมื่อ อ นำ� ย มีเพียง ๔ คำ� อย่า อยู่ อย่าง อยาก
๔. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเพื่อความเข้าใจในเนื้อหา  โดยครูถามเป็นปริศนาคำ�ทายมี
คำ�ตอบเป็นอักษรนำ� เช่น
- อะไรเอ่ยสีขาซ่าสุดๆ - หมา
ขั้นสรุป ๑. ครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดลงสมุด เพื่อเป็นการทดสอบ ความเข้าใจของนักเรียน
- จงเขียนคำ�อักษรนำ�ที่มีความหมายตรงข้ามกับคำ�ที่กำ�หนดให้ เช่น
มืด - สว่าง
ควํ่า - หงาย
หอม - เหม็น

ชั่วโมงที่ ๘ (เล่าข่าว)
จุดประสงค์
๑. รู้จักการทำ�งานเป็นกลุ่ม
๒. รู้จักการเป็นผู้นำ� ผู้ตามที่ดี
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๘
ขั้นนำ� ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเล่าข่าว
ขั้นสอน ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงวิธีการเล่าข่าวหลังจากดูวีดีทัศน์
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม
๓. ระดมสมองช่วยกันคิดวิธีการเล่าข่าว เลือกข่าวที่จะออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
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๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนฟัง
๕. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเล่าข่าวของเพื่อน เพื่อการติชมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
ขั้นสรุป ๑. รู้จักการทำ�งานเป็นกลุ่ม
๒. รู้จักเป็นผู้นำ� ผู้ตามที่ดี
๓. รู้จักวิธีการเล่าข่าว

ชั่วโมงที่ ๙ (บทร้อยกรอง ขนมแม่เอ๊ย)
จุดประสงค์
๑. อ่านบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง
๒. บอกประโยชน์จากการอ่านหรือการคิดวิเคราะห์ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๙
ขั้นนำ� ๑. เขียนตามคำ�บอกของครู ๑๐ คำ� เช่น
- หม้อแกง
- กลีบลำ�ดวน
- ลูกชุบ
- บ้าบิ่น
- ปลากริมไข่เต่า
- กล้วยบวชชี
- กระยาสารท
- ทับทิมกรอบ
- กะละแม
- ครองแครง
๒. เฉลยคำ�ตอบแล้วฝึกอ่านพร้อมกัน
ขั้นสอน ๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง ขนมแม่เอ๊ยพร้อมกัน
๒. ฝึกอ่านขนมแม่เอ๊ย คนละ ๑ บท
๓. ปริศนาคำ�ทายเกี่ยวกับขนม
๔. เฉลยคำ�ตอบ
ขั้นสรุป ๑. นักเรียนร่วมกิจกรรมการอ่านบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง และตอบคำ�ถามเกี่ยวกับ
ปริศนาคำ�ทายได้อย่างสนุกสนาน

๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที และวรรณคดีลำ�นำ�
๒. แบบฝึกหัด
๓. สไลด์การสอน
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๑๐. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
๑.
๒.
๓.
๔.

การอ่านจับใจความ
การอ่านออกเสียง
การอ่านทำ�นองเสนาะ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

วิธีการวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สังเกตการอ่านจับใจความสำ�คัญ
สังเกตการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
สังเกตการอ่านออกเสียงทำ�นองเสนาะ
ตรวจใบงานการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
สังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำ�งาน

เครื่องมือวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แบบประเมินการอ่านจับใจความสำ�คัญ
แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
แบบประเมินการอ่านออกทำ�นองเสนาะ
แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
แบบสังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำ�งาน

เกณฑ์การวัด
๑. การประเมินพฤติกรรมการทำ�งานของนักเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงผ่านเกณฑ์
การประเมิน
๒. การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การตัดสิน ระดับ ๓ (ดี)
ระดับ ๒ (ปานกลาง)
ระดับ ๑ (พอใช้)
๓. ประเมินคุณภาพของใบงานต้องได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน

35

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

๑๑. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………

๑๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ทินรัตน์ จันทราภินันท์. (๒๕๕๑). ภาษาไทยเพื่อชีวิต ภาษาพาที และวรรณคดีลำ�นำ�. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์.
ลักษณา อินทะจักร และคณะ. (ม.ป.ป.). กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
สมหมาย ทัติวงษ์. (๒๕๒๑). แต่งความ ย่อความ จดหมาย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
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