แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง เรื่องเลาจากพัทลุง
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/ ๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
ท ๑.๑ ป.๔/ ๒ อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน
๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. อานออกเสียงเรื่อง “เรื่องเลาจากพัทลุง”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “เรื่องเลาจากพัทลุง”
๓. คํายากในบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนอานออกเสียงบัตรคําศัพททองถิ่น เชน ไกวัล กาเบอะ ซาไก ใหนักเรียนชวยกันเดา
ความหมายของคํา แลวรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงลักษณะภาษาที่ใช ครูถามเพื่อกระตุน
และจุดประกายความคิด
ขั้นที่ ๒ นักเรียนอาน อานเพิ่มเติมความหมาย ในบทเรียน ครูอธิบายเพิ่มเพื่อความชัดเจน

ขั้นที่ ๓ นักเรียนแบงกลุม แตละกลุมรวมกันหาคํายากกลุมละ ๑๕ – ๒๐ คํา (ควรใหแตละกลุมแบง
ตามตัวพยัญชนะจะไดไมซ้ําคํากัน) แลวเขียนคําลงในกระดาษ สุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงานโดยการอานคํา
และความหมายของคํา คํายากที่กลุมตนเองหาไดหนาชั้นเรียน และครูเก็บรวบรวมผลงานนักเรียนเย็บเลมเปนสมุด
รวบรวมคํายากประจําบทเรียน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนรวมกันสรุปความรู โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพท
ขั้นที่ ๕ ทํากิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย ขอ ๑ จากนั้นใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู ครูและ
นักเรียนอภิปรายถึงบทพระราชนิพนธเรื่อง เงาะปา ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น
ขั้นที่ ๖ นัก เรียนอานออกเสียงบทเรียนอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง เรื่องเลาจากพัท ลุง สวนที่เ ปน
เนื้อหาโดยผลัดกันอานคนละยอหนา จากนั้นครูสาธิตการอานบทรอยกรองเรื่อง เงาะปา ใหนักเรียนฟง นักเรียน
อานพรอมกันทั้งหอง ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายความหมายเนื้อหาของบทละครเรื่อง เงาะปา (ครูควรเลา
เรื่องยอๆ ของบทละครเรื่อง เงาะปา เพื่อใหนักเรียนเขาใจเรื่องมากขึ้น)
ขั้นที่ ๗ ครูใหแตละกลุมฝกอานออกเสียงกันเองอีกครั้ง โดยใหคนอานเกงชวยคนอานไมได ในลักษณะ
เพื่อนชวยเพื่อน และใหนักเรียนอานเปนรายบุคคลในกลุม ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียน
ขั้นที่ ๘ นักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน
ขั้นที่ ๙ ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๘ วรรณคดีลํานํา ขอ ๑ (๑–๕) ขอ ๒ (๓) และขอ ๓ (๓)
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํายาก
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง เรื่องเลาจากพัทลุง
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง กลอนบทละคร
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
กลอนบทละครเปนคําประพันธประเภทรอยกรองที่ใชคําสํานวนเรียบเรียงขึ้น เพื่อเลานิทานที่มีอรรถรส
และมีความสุนทรียท างดานภาษา ทําใหผอู านและผูฟงเกิดความซาบซึ้ง และเกิดภาพพจนจินตนาการที่สอดคลองกัน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานและฟงกลอนบทละครได
๒. นักเรียนถอดคําประพันธได
๓. นักเรียนแตงกลอนบทละครได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. อานทํานองเสนาะกลอนบทละครเรื่อง “เงาะปา”
๒. การถอดคําประพันธกลอนบทละครเรื่อง “เงาะปา”
๓. การแตงกลอนบทละคร
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนรองเพลง “กราวเงาะ” พรอมกันอีกครั้ง จากนั้นใหแตละกลุมฝกซอมแสดงทาทาง
ประกอบเพลง เมื่อพรอมแลวใหแสดงทาทางประกอบเพลงทีละกลุม

ขั้นที่ ๒ ครูอธิบายถึงกลอนบทละครวามีลักษณะเหมือนกันเหมือนกันกับกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ มี
ขอแตกตางกันตรงที่กลอนบทละครมักจะขึ้นตนดวย บัดนั้น... หรือเมื่อนั้น... ในวรรคแรกเมื่อจะกลาวถึงตัว
ละครสําคัญ และตามดวยวรรคตอไปเปนกลอนแปด ซึ่งมีลักษณะรูปแบบเชนเดียวกันกับที่เรียนมาแลว ครูเขียน
ตัวอยางบางทอนในเรื่อง เงาะปา ประกอบการอธิบาย
ขั้นที่ ๓ นักเรียนฟงครูหรือฟงเทป/ซีดี อานกลอนบทละครเรื่อง เงาะปา จากหนังสือเรียนภาษาไทย
วรรณคดีลํานํา ป. ๔ หนา ๙๘–๑๐๒ จากนั้นนักเรียนฝกอานตามพรอมกันและอานทีละกลุม กลุมละ ๑ ทอน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนแตละกลุมเลือกถอดคําประพันธ อธิบายความหมายของกลอนบทละครเรื่องเงาะปา
กลุมละ ๑ ทอน โดยคัดลอกและเขียนลงในสมุดเสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบและประเมินผลงาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เพลง “กราวเงาะ”
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 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 ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง เรื่องเลาจากพัทลุง
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การแสดงความเห็นเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา ผูแสดงความ
คิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมก ระทบกระเทือนถึง บุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ
สรางสรรคสังคมใหดีงาม ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๔/ ๑ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๒. นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การวิเคราะหและแสดงความเห็นตอบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นัก เรียนแตล ะกลุม รวมกันสมมุติตนเองวาเปนตัวละครในเรื่อง “เงาะปา” คนใดคนหนึ่ง
นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร อาจเขียนขึ้นตนไดดังนี้
ถาฉันเปน.................................................ฉันจะ..........................................................................
พร อ มทั้ ง ช ว ยกั น กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ต นที่ ไ ด จ ากเนื้ อ เรื่ อ งในบทเรี ย นเพื่ อ นํ า มาใช ใ น
ชีวิตประจําวัน

ขั้นที่ ๒ ใหแตละกลุม รวมกันวิเคราะหบทเรียน กลอนบทละครเรื่อง “ เงาะปา” แลวสงตัวแทนนํามา
เสนอผลงานหนาชั้น
ขั้นที่ ๓ ใหแตละกลุมชวยกันหาสํานวนที่มีในบทเรียนและหาความหมาย บันทึกลงในกระดาษรายงาน
แลวแขงขันกันไปเขียนลงบนกระดานดํา นักเรียนกลุมใดเขียนไดมากและถูกตอง ไดรับคําชมเชย
ขั้นที่ ๔ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 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 ๑๒ เรื่อง เรื่องเลาจากพัทลุง
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง บทรอยกรองรวมสมัย
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………
มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน
สาระสําคัญ
การอานบทรอยกรองรวมสมัยเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่
อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนคิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน
๓. นักเรียนตั้งคําถาม - ตอบคําถามเรื่องที่อานได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง “บทรอยกรองรวมสมัย”
๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน
๓. การเขียนเลาเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ใหนักเรียนอานบทรอยกรองรวมสมัย “ครูคือใคร” ใหจบทุกคน จากนั้นใหแตละกลุมชวยกัน
อธิบายความหมายของบทรอยกรองสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียน
ขั้นที่ ๒ ใหแตละกลุมตั้งคําถาม – ตอบคําถามจากบทรอยกรองรวมสมัย “ครูคือใคร” จากนั้นใหแตละ
กลุมอานออกเสียง

ขั้นที่ ๓ ครูนํานักเรียนเขาหองสมุดโรงเรียนหรือหานิตยสารใหนักเรียนแตละกลุมหาบทรอยกรองรวม
สมัยอื่นๆ ที่ชื่นชอบจากแหลงที่กลาวมานั้น คัดลอกลงในแผนกระดาษแลวอานทีละกลุม วิเคราะหคุณคาของบท
รอยกรองรวมสมัยนําเสนอหนาชั้นเรียน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. บทรอยกรอง
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 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
บทรอยกรอง ครูคือใคร

ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้
ใชอยูที่ปริญญามหาศาล
ใชอยูที่เรียกวาครูอาจารย
ใชอยูนานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผูชี้นําทางความคิด
ใหรูถูกรูผิดคิดอานเขียน
ใหรูทุกขรูยากรูพากเพียร
ใหรูเปลี่ยนแปลงสูรูสรางงาน
ครูคือผูยกระดับวิญญาณมนุษย
ใหสูงสุดกวาสัตวเดรัจฉาน
ครูคือผูสรางสมอุดมการณ
มีวิญญาณเพื่อปวงชนใชตนเอง
ครูจึงเปนนักสรางที่ใหญยิ่ง
สรางคนจริงสรางคนกลาสรางคนเกง
สรางคนใหเปนตัวของตัวเอง
จึงมอบเพลงนี้มาบูชาครู
เนาวรัตน พงษไพบูลย ประพันธ

