
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง ระบําสายฟา     เวลา     ๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานในใจ         เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...…………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา   และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานในใจเปนการอานที่เขาใจเรื่องราวไดเพียงคนเดียว  ผูอานตองใชสมาธิ  สติในการอาน ศึกษาคํา

ยากต้ังจุดหมายในการอาน  อานอยางพินิจ   พิจารณา  จะทําใหจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  สามารถตอบ

คําถามลําดับเหตุการณของเรื่อง  และนําไปเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง  เพื่อการเลาเรื่องและเขียนเรื่องได 
 

ตัวชี้วัด   

ท  ๑.๑  ป.๔/๓  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. ถายโอนเรื่องราวที่อานไปสูผูอื่นได 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานในใจบทเรียนเรื่อง “ระบําสายฟา” 

๒. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “ระบําสายฟา” 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครแูละนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมชวนคิด ชวนคุย ขอ ๑ ในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๒ แบงนักเรียนเปนกลุมอานเรื่อง ระบําสายฟา ในหนังสือเรียน ครูสังเกตพฤติกรรมการอานในใจ

ของแตละกลุม เมื่ออานเสร็จใหนักเรียนผลัดเปลี่ยนกันถาม ตอบแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  ครูอธิบายเพิ่มเติม 

ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง  จากน้ันใหนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่องระบําสายฟา สงครูตรวจ 

 



ขั้นท่ี ๓ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ วรรณคดีลํานํา  ขอ ๓  (๑-๒) 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากการอานเรื่องระบําสายฟา 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง ระบําสายฟา     เวลา     ๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทรอยกรอง        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...…………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา   และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานทํานองเสนาะเปนการใชศิลปะในการอานเพื่อใหเกิดอรรถรสในนํ้าเสียงและลีลาที่เปลงออกมา  

ผูอานตองหมั่นฝกฝนและมีพรสวรรคในดานน้ีจึงจะทําใหเกิดความไพเราะอยางแทจริง 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ป.๔/๗  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะได 

๒. นักเรียนถอดความหมายคําประพันธรอยกรองได 

๓. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับบทรอยกรองได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานบทเหกลอมพระบรรทม เหเรื่องจับระบํา    

๒. การถอดคําประพันธบทรอยกรอง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกมเด็กสมองไว (ภาคผนวก) เพื่อเปนการฝกการอานคํายาก จากน้ันอานออกเสียง

บัตรคําในบทเรียน ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายความหมายและอานเพิ่มเติมในศัพทและขอความในหนังสือ

เรียน แลวจําแนกคําศัพทเปนกลุมตามมาตราตัวสะกด และฝกอานอีกครั้งหน่ึง 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแบงกลุมอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูในหนังสือเรียน ครูและนักเรียนชวยกันอภิปราย

สรุปความรูที่ไดจากการอาน   



ขั้นท่ี ๓ ใหนักเรียนอานบทเหกลอมพระบรรทม เหจับระบําในบทเรียนพรอมๆ กัน ครูสาธิตวิธีการอาน

กาพยยานี ๑๑ เปนทํานองเสนาะ นักเรียนฝกอานตามพรอมๆ กัน (ใหไปฝกอานนอกเวลาเรียนและมาอานใหครู

ฟงทีละคน) 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันแตงกาพยยานี ๑๑ ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “ฝน”  “นํ้า” ฯลฯ 

ขั้นท่ี ๕ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ วรรณคดีลํานํา  ขอ ๑  (๑–๓) และขอ ๒ (๒–๓) 

ขั้นท่ี ๖ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง ระบําสายฟา     เวลา     ๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานเสริมบทเรียน        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...…………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานเสริมบทเรียนเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม  ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล  รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและ

นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑ ป.๔/๗  อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน 

๓. นักเรียนต้ังคําถาม - ตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง  “ตํานานขวานฟา” 

๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน 

๓. การเขียนเลาเรื่อง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนแบงกลุม แขงขันกันเขียนตามคําบอกบนกระดานดํา เพื่อเปนการทบทวนคําศัพทยาก

ในบทเรียน  

ขั้นท่ี ๒ ครูและนักเรียนทํากิจกรรมชวนกันคิด ชวนคุย ขอ ๔ แลวสรุปความคิดเห็น  



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนแบงกลุมอานในใจ อานเสริม เพิ่มคามรู เรื่องตํานานขวานฟา เมื่ออานเสร็จครูถามนํา

เพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  จากน้ันชวยกันสรุปเน้ือหา ขอคิดจากเรื่อง 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง ระบําสายฟา และทบทวนความรูเดิมเรื่องการแยกแยะ

ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องระบําสายฟา แลวสรุปสงครู 

ขั้นท่ี ๕ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๒ (๕) 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง ระบําสายฟา     เวลา     ๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การวิเคราะหบทเรียน        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...…………. 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การแสดงความเห็นเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดงความ

คิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด  

    ท ๓.๑  ป.๔/ ๑ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความรอบคอบในการทํางาน 

๒. ยอมรับในขอตกลงของกลุมได 

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย      

๔. บอกสาระเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียนได 

๕. รูจักประหยัดอดออม 
 

สาระการเรียนรู 

- การวิเคราะหและแสดงความเห็นตอบทเรียน 
   

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนดูภาพนางมณีเมขลาและรามสูรในหนังสือเรียน  แลวทํากิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย 

ขอ ๕ แลวชวยกันสรุปรูปรางลักษณะของนางมณีเมขลาและรามสูรตามจินตนาการ 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนชมวีดิทัศนการแสดงชุด รําเมขลา – รามสูร แลวใหนักเรียนสังเกตรูปรางทาทางของ

นางเมขลาและรามสูรที่เห็นจากการแสดง ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวนางเมขลาและรามสูร (กิจกรรมเสนอแนะ) 



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานกิจกรรมชวนคิด ชวนอาน เรื่องประกายแกวมณีของมณีเมขลาในหนังสือเรียน 

แลวชวยกันสรุป 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนวาดภาพระบายสีนางเมขลา และรามสูรจามจินตนาการของนักเรียน 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนและครชูวยกันสรุปความรู เรื่องระบําสายฟา 
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. วีดิทัศนการแสดงชุด รําเมขลา – รามสูร 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เกมเด็กสมองไว 

๑. จุดประสงค 

๑. เพื่อใหนักเรียนเขียนคําใหมจากบัตรคําอยางรวดเร็ว 

๒. เพื่อใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการอานและเขียนคํา 

 

๒. อุปกรณ 

 -  บัตรคําใหม 

 

๓. วิธีเลน 

๑. แบงผูเลนออกเปนกลุมๆ ละ ๔ – ๕  คน ต้ังช่ือกลุม 

๒. ครูนําบัตรคําใหมติดบนกระดานทีละบัตร เพื่อใหนักเรียนชวยกันอานจนครบทุกบัตรและบอก

นักเรียนใหชวยกันจําคําในบัตรคําใหมากที่สุด 

๓. สมาชิกแตละกลุมชวยกันบอกและเขียนคําภายในกลุมเทาที่ทําได  โดยไมมองบัตรคําบนกระดานตาม

เวลาที่กําหนด 

๔. สลับกลุมเปลี่ยนกันตรวจการเขียนคํา โดยเขียนคําตามบัตรคําบนกระดาน 

๕. กลุมใดเขียนถูกตองมากที่สุดไดรับคําชมเชย 

 

 

 

 

 

 

 


