แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แรงพิโรธจากฟาดิน
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานในใจคือการกวาดสายตาไปยังขอความจากหนังสือ พุงความสนใจไปยังสาระที่อาน และเก็บ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน สามารถถายโอนสาระที่อานไปยังผูอื่นไดดวยทั้งพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. อานในใจนิทานเรื่อง “แรงพิโรธจากฟาดิน”
๒. เลาเรื่อง ภัยพิบัติตางๆ
๓. ตอบคําถามของเรื่อง “แรงพิโรธจากฟาดิน”
๔. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ครูนําภาพภัยธรรมชาติมาใหนักเรียนดู และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของงภัยธรรมชาติที่นักเรียน
รูจักและเกิดขึ้นบอยๆ จากนั้นเลือกทํากิจกรรมชวนกันคิด ชวยกันตอบ และชวยกันสรุปเรื่องของภัยธรรมชาติ
ขั้นที่ ๒ นักเรียนเลนเกมตอคําศัพทคําใหม

ขั้นที่ ๓ นัก เรี ยนอา นคํ าศั พ ทใ นบทเรีย นจากบั ตรคํา ที่ค รูแ สดง ครูแ ละนัก เรี ย นช วยกัน อภิ ป ราย
ความหมายของคํา จากนั้นใหนักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความหมาย
ขั้นที่ ๔ นักเรียนอานในใจ เรื่องแรงพิโรธจากฟาดิน จากหนังสือเรียน ครูตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกัน
ตอบ (ในขณะที่นักเรียนอาน สังเกตพฤติกรรมการอานในใจ)
ขั้นที่ ๕ นักเรียนและครูรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อาน
ขั้นที่ ๖ นักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ ทํากิจกรรมชวนกันเสมอ ทําเปนรายงานนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
ขั้นที่ ๗ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๑–๒
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. เกมตอคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แรงพิโรธจากฟาดิน
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...………….
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การแสดงบทบาทสมมติ เปนการเลาเรื่องราวจากการอานดวยความสนุกสนาน ฝกทักษะ การคิด การพูด
กลาแสดงออกและชวยใหเขาใจเรื่องราวไดดีขึ้น การเรียนรูที่สอดแทรกดวยการแสดงบทบาทสมมุติ จะทําให
ประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงขึ้น เกิดองคความรูที่ยั่งยืน ผูเรียนสามารถนําประสบการณและทักษะที่ไดจากการ
แสดงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๔/ ๓ พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามบทอานได
๒. นักเรียนใชภาษาไดถูกตองตามสถานการณ
๓. นักเรียนวิจารณการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวนิ ัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การแสดงบทบาทสมมุติ
๒. การใชภาษาตามบทบาท
๓. การเลือกใชคําศัพท
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม เลนเกมเรียงคําตามเรื่องราว (ภาคผนวก)
ขั้นที่ ๒ ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติตอนใดตอนหนึ่งจากนิทานเรื่อง แรงพิโรธจากฟาดิน

ขั้นที่ ๓ นักเรียนอานออกเสียงบทอานเสริมเรื่อง คําเตือนจากฟาดิน จากหนังสือเรียน แลวบอกขอคิดที่
ไดจากการอานเปนแนวปฏิบัติตน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนและครูสรุปเรื่อง คําเตือนจากฟาดิน โดยเขียนเปนแผนภาพความคิด
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. เกมเรียงคําตามเรื่องราว
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําชิ้นงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แรงพิโรธจากฟาดิน
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การคัดลายมือ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...………….
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การคัดลายมือ เปนการใชทักษะในการเขียนเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ สวยงามและเปนการฝกทักษะ
การเขียนสะกดดวยไปในตัว นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมใหเกิดสมาธิ มีสติในการเขียน และยังสงเสริมใหมีนิสัย
รักการเขียนดวย
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๔/ ๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. เขียนตามคําบอกจากคําในบทเรียนไดอยางถูกตอง
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดอยางถูกตอง สวยงามและรวดเร็ว
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. หลักการคัดลายมือใหสวยงาม
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดสวยงามและรวดเร็ว
๓. การอานสะกดคํา
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นัก เรียนดูแผนภูมิตัวอักษรแบบกระทรวงศึก ษาธิการ พยัญชนะ ก–ฮ และสังเกตลักษณะ
พยัญชนะแตละตัว
ขั้นที่ ๒ ครูนําผลงานคัดลายมือที่สวยงาม หรือผลงานการคัดลามือถูกตองของเพื่อนในหองมาใหดูเปน
ตัวอยาง

ขั้นที่ ๓ นักเรียนอาน อธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงจากในหนังสือเรียน ครูและ
นักเรียนอภิปราย หลักเกณฑการคัดลายมือ ครูสรุปเพิ่มเติม
ขั้นที่ ๔ ครูมอบหมายใหนักเรียนคัดลายมือสงเปนชิ้นงาน
ขั้นที่ ๕ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๓ (๑ – ๔) และขอ ๔
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. แผนภูมิตัวอักษร
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แรงพิโรธจากฟาดิน
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง คําพอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...………….
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
๑. คําพองเสียงคือคําที่มีความหมายเดียวกันแตรูปและความหมายแตกตางกัน ผูเรียนตองรูจักแยกแยะ
และใชใหถูกตองตามบริบท เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. คําพองความหมายคือคําที่มีความหมายเดียวกันแตรูปและเสียงไมเหมือนกัน เพื่อใหเกิดคําใหมขึ้น
อยางหลากหลายหรือตามระดับแหงภาษา เราตองเลือกใชใหถูกตอง ตามบริบทเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/ ๑ สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเลือกใชคําและประโยคไดถูกตองเหมาะสม
๒. นักเรียนพูดไดถูกตองตามกาลเทศะ
๓. นักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. คําพองเสียง
๒. คําพองความหมาย
๓. การใชภาษาใหถูกตองตามบริบท
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนเลนเกมจับคูคําพองเพื่อเปนการทบทวนความรูเดิม โดยแบงกลุมๆ ละ ๔ – ๕ คน จับคู
คําพองรูป และคําพองเสียง กลุมใดจับคูไดกอนและถูกตอง เปนฝายชนะ แลวทุกกลุมอานคําพองพรอมกัน

ขั้นที่ ๒ ครูเขียนคําวา จัน, จันทร และจันทน บนกระดาน ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน ครู
ถามนักเรียนวาทั้ง ๓ คํานี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม คําตอบก็คือไมเหมือนกัน ใหนักเรียนหาความหมาย
ของคําทั้งสามจากพจนานุกรม ครูสนทนาเกี่ยวกับคําที่มีเสียงเหมือนกันวาเปนคําพองชนิดหนึ่ง เรียกวาคําพอง
เสียงเพราะออกเสียงเหมือนกัน แตเขียนตางกัน สวนคําที่เขียนเหมือนกันแตออกเสียงตางกัน มีความหมายตางกัน
คือคําพองรูป และคําที่มีความหมายเหมือนกัน ใชในโอกาสตางกันเรียกวาคําพองความ
ขั้นที่ ๓ นักเรียนอานเพิ่มเติมในอธิบายเพิ่ม เติมความรู จากนั้นครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเ รื่อง
คําพอง
ขั้นที่ ๔ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๗ ขอ ๓ (๕ – ๖)
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. เกมจับคูคําพอง
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

ภาคผนวก
เกมเรียงคําตามเรื่องราว
๑. จุดประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียงขอความตามลําดับเรื่องได
๒. ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
๒. อุปกรณ
- แถบประโยคเขียนขอความในบทเรียน
๓. วิธีเลน
๑. แบงผูเลนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ ๓–๕ คน
๒. ครูตดิ แถบประโยคขอความจากบทเรียน โดยสลับกอนหลังคละกันไป นักเรียนทุกคนชวยกันอาน
แถบประโยค
๓. ครูแจกแถบประโยคชุดเล็กใหกับ นักเรียนทุกกลุม ใหนักเรียนชวยกันเรียงประโยคใหเปนเรื่องราว
ตามลําดับกอนหลัง กลุมไหนเสร็จกอนและถูกตองก็จะไดรับคําชมเชย
๔. อานเรื่องที่เรียงลําดับแลวอีกครั้งหนึ่ง พรองหับตั้งชื่อเรื่องดวย

