แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานในใจบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอานและอานอยางพินิจพิจารณาจะทําใหตอบคําถามตามลําดับ
เหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปเรื่องได
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๕ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. อานในใจเรื่อง “หนูเอยจะบอกให”
๒. ตอบคําถามของเรื่อง “หนูเอยจะบอกให”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิม
๒. นักเรียนอานบัตรคําใหมดังนี้ ญาณ บริกรรมคาถา บารมีบุญ เปลงประกาย พระดาบส
รปภ. ลัดเลาะ สถานการณ จิตสวาง จิตมืด จากนั้นสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา
๓. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ – ๕ คน เขียนบทสรุปของเรื่องเพื่อนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๔. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องยอหนาชั้นเรียน และตั้งคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ
๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนไปทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกหัด ขอ ๑, ๒, ๔ เปนการบาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
ตัวชีว้ ัด
ป. ๔/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตองชัดเจน
๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. อานออกเสียงเรื่อง “หนูเอยจะบอกให”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “หนูเอยจะบอกให”
๓. คํายากในบทเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน
๒. นักเรียนแตละกลุมอานออกเสียงกลุมละ ๑ ยอหนา โดยอานตอกันจนจบเรื่อง “หนูเอยจะบอกให”
ถายัง อานไมครบใหเริ่มอานตั้งแตตนเรื่องอีก ครั้ง จากนั้นจัดประกวดการอานออกเสียง โดยใหแตละกลุมสง
ตัวแทนเขาประกวดกลุมละ ๑ คน ครูและนักเรียนรวมกันประเมินและตัดสิน
๓. หัวหนากลุมนักเรียนแตละกลุม ดูแลการอานของสมาชิกภายในกลุม และรวมกันประเมินผล
๔. นัก เรียนแตล ะกลุม ชวยกันหาความหมายของคําที่ครู กําหนดให เมื่อ เสร็จ แลวครูเ ฉลยนัก เรียน
แลกเปลี่ยนกันตรวจ
๕. นักเรียนทุกคนเขียนคําและความหมายของคําตามกิจกรรมขอ ๔
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทย ชุด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การวิเคราะหบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา ผูแสดง
ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ
สรางสรรคสังคมใหดีงาม ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถกู ตองตามบริบท
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๑ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการแกปญหา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได
๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน
๒. การสรุปเนื้อหาในบทเรียน
๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔–๕ คน
๒. นัก เรียนแตล ะกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง “หนูเ อยจะบอกให ” มีเ นื้อหาสาระเกี่ยวกับ อะไร
นักเรียนเคยเจอเหตุการณดังเชนตัวละครที่ชื่อนุชในเรื่องนี้หรือไม
๓. ใหแตละกลุมหาขาวเกี่ยวกับการลอลวง การทําอนาจารจากหนังสือพิมพ หรือแหลงอื่นๆ พรอมทั้ง
บอกแนวทางการปองกัน สงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียน
๔. ใหนักเรียนแตละกลุม สมมุตวิ าเปนตัวละครในเรื่อง หนูเอยจะบอกให คนใดคนหนึ่ง นักเรียนจะ
ปฏิบัติตนอยางไร โดยเขียนตอบลงในกระดาษ แลวสงตัวแทนนํามาเสนอผลงานหนาชั้น พรอมทั้งเขียนแนวทาง
ในการปฏิบัติตน เพื่อจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ถาฉันเปน.................................................ฉันจะ.........................................................
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากเรื่อง หนูเอยจะบอกให
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกหัด ขอ ๕ เปนการบาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
แผนภาพโครงเรื่อง เปนแผนภาพที่ประกอบดวยสวนของคําถามเกี่ยวกับเรื่องบอกใหทราบวาใคร ทํา
อะไร ที่ไหน อยางไร เพราะเหตุใด และขอคิดจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยใหสามารถบอกเหตุการณของ
เรื่องเปนตอนๆ โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพและชวยลําดับเรื่องไดอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ
สรุปเรื่องทั้งหมดได
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการแกปญหา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๒. เลาเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
๓. เขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากบทเรียน เรื่อง หนูเอยจะบอกให
๒. การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง
๓. การเขียนเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ใหอาสาสมัครออกมาเลาเรื่อง หนูเอยจะบอกให ดวยสํานวนของตนเอง จากนั้นครูนําเสนอแผนภูมิ
แผนภาพโครงเรื่องใหนักเรียนดูบนกระดานดํา
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน
๓. นักเรียนและครูชวยกันอภิปราย ซักถาม และเหตุการณตามแผนภาพโครงเรื่องไดดังนี้
ใคร
:
……………………..........................................
ที่ไหน
:
……………………..........................................
เมื่อไร
:
……………………..........................................
เหตุการณ :
……………………..........................................
อยางไร
:
……………………..........................................
ขอคิด
:
……………………..........................................
……………………..........................................
๔. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนภาพโครงเรื่อง หนูเอยจะบอกให ลงในกระดาษขาวเทา พรอม
นําเสนอ
๕. นักเรียนทุกคนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนของตนเอง แลวเก็บลงในแฟมสะสมผลงาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๔. แผนภาพโครงเรื่อง
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................
มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน
สาระสําคัญ
การอานจับ ใจความสํา คัญ ผูอานตองใชสมาธิในการอาน และอานอยางพินิจพิจ ารณาจะทําใหตอบ
คําถามลําดับเหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน
ตัวชี้วัด
ป.๔/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการแกปญหา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. คิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อานได
๓. ตั้งคําถาม-ตอบคําถามเรื่องที่อานได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรู
๑. การอานเสริมบทเรียนเรื่อง “เจาสีทอง”
๒. การวิเคราะหเรื่องที่อาน
๓. การเขียนเลาเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนคําใหมในชั่วโมงที่ ๑
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔–๕
๓. ใหนักเรียนอานออกเสียงที่ถูกตอง และเพื่อจับใจความสําคัญ บทอานเสริม “เจาสีทอง” ในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ภาษาพาที ป. ๔ หนา ๑๔๖–๑๔๘ จากนั้นตัง้ คําถามใหกลุมอื่นตอบกลุมละ ๑ คําถาม
๔. ให แตล ะกลุม รวมกัน คิดวิเ คราะห คุณคาของเรื่ อง “เจาสีท อง” ในดานตางๆ จากนั้น สง ตัวแทน
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดจากหนังสือแบบฝกหัดขอ ๗ เปนการบาน
๖. ทุกคนเขียนคุณคาของเรื่อง “เจาสีทอง” ในดานตางๆ เปนของตนเอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๔. แผนภาพโครงเรื่อง
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนบันทึก
เวลา ๑ ชั่วโมง
...........................................................
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การเขียนบันทึก ถือเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูประเภทหนึ่ง เพราะการเขียนบันทึกนอกจากจะใช
ภาษาเขียนในการสื่อสารแลว ผูบันทึกไดจดจําเรื่องราวตลอดจนเหตุก ารณ ที่เ ราพบเห็นแลว บันทึกไวจะชวย
พัฒนาการเขียน และเปนขอมูลไวอางอิงในโอกาสตอไป
ตัวชี้วัด
ป.๔/๔ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
จุดประสงคการเรียนรู
๑. บอกหลักการเขียนบันทึกแบบตางๆ ได
๒. เขียนบันทึกตามรูปแบบที่กําหนดใหได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. หลักการเขียนบันทึกแบบตางๆ
๒. การเขียนบันทึกตามรูปแบบที่กําหนดให

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔–๕ คน
๒. นักเรียนแตละกลุมคัดเลือกตัวแทนกันเองเพื่อมาเลาเหตุการณประทับใจหรือเหตุการณ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันดวยปากเปลาใหเพื่อนฟง โดยใชเวลาตามเหมาะสม ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา
- เหตุการณที่เลาใหเพื่อนฟงนั้น นักเรียนสามารถเขียนเปนลายลักษณอักษรไดหรือไม
- เรามีวิธีเขียนอยางไร
- การเขียนบันทึกเหตุการณสิ่งที่พบเห็นใหผลดีแกการศึกษาเลาเรียนอยางไร
- การบันทึกกับไมบันทึกมีผลดี ผลเสีย ตางกันอยางไร
- นักเรียนเคยเขียนบันทึกหรือไม
- นักเรียนคิดวาควรใชเวลาใดเขียนบันทึกจึงจะเหมาะสม
๓. ครูใหความรูเสริมเรื่องการเขียนบันทึกและสังเกตสวนประกอบของการเขียนบันทึกวา มีอะไรบาง
(หัวขอเรื่อง ชื่อผูเขียน ชื่อหนังสือ เนื้อหา ที่บันทึก วันเวลาที่เกิดเหตุการณ หรือวันที่บันทึก) จากนั้นใหแตละกลุม
ศึกษาภายในหองสมุด ในหัวขอตางๆ ดังนี้
- กลุมที่ ๑ คนควาเรื่อง ประเภทของการเขียนบันทึก
- กลุมที่ ๒ คนควาเรื่อง ขอควรปฏิบัติในการเขียนบันทึก
- กลุมที่ ๓ คนควาเรื่อง วิธีการเขียนบันทึก
จากนั้น ใหแตละกลุมนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การเขียนบันทึก ดังนี้
การเขียนบันทึก คือ การเขียนแสดงขอมูลที่เปนประสบการณ ความรูหรือขอความสําคัญซึ่งมี ๒
ประเภท คือ การเขียนบันทึกเหตุการณ และการเขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน
๔.๑ การเขียนบันทึกเหตุการณทั่วไป เปนการเขียนเรื่องราวที่พบเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อ
บันทึกความรู เตือนความจํา บรรยายความรูสึก หรือแสดงขอคิดเห็น
๔.๒ การเขียนบันทึกเหตุก ารณป ระจําวัน เปนการเขียนเรื่องราวสวนตัว หรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินทาง เพื่อเตือนความจํา บันทึก ความรู ความรูสึก
และขอคิดเห็นตางๆ เชน สิ่งที่ตองมีในการเขียนบันทึก คือ
- หัวขอเรื่อง
- ชื่อผูเขียนเรื่อง ชื่อหนังสือ
- เนื้อเรื่องที่บันทึก
- วันเวลาที่เกิดเหตุการณ หรือวันที่บันทึก
- ขอควรปฏิบัติในการเขียนบันทึก
- ทําความเขาใจ เรียงลําดับความคิด และเนือ้ เรื่อง
- บันทึกดวยสํานวนภาษาของตนเอง
- บันทึกเฉพาะสาระสําคัญ
- บันทึกอยางรวดเร็ว
- วิธีการเขียนบันทึก

- ลําดับความใหเชื่อมโยง
- ลําดับเหตุการณ
- การเชื่อมโยง
- การเนนใจความสําคัญ
๕. นักเรียนเขียนบันทึกการจากหนังสือในหองสมุดแลวนําเสนอแลกเปลี่ยนกันฟง หนาชั้นเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หองสมุด
๒. แบบฟอรมการเขียนบันทึกการอาน
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การยอความ
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การยอความคือ การเก็บเนื้อความหรือใจความสําคัญของเรื่องแลวนํามาเรียบเรียงใหมดวยสํานวนใหม
ผูยอตอ งฝก ทั ก ษะภาษาทางดา นการเขียนการสะกดคํ าและหลัก ภาษา จึง จะสามารถเขียนย อความไดดี มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป. ๔/๓ เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถยอความได
๒. นักเรียนสามารถสรุปความได
๓. นักเรียนเขียนเรื่องยอไดสํานวนของตนเอง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การเขียนยอความ
๒. การสรุปความ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔–๕ คน
๒. ครูใหนักเรียนเลนเกมกระซิบ โดยใหแตละกลุมเรียงตอกันเปนแถวตอนเรียงหนึ่ง ครูใหกระดาษที่มี
ขอความกับ คนแรก ของแตละกลุม จากนั้นใหคนแรกกระซิบที่หูบอกขอความนั้นใหคนตอไป และคนที่ไดฟง

ขอความที่กระซิบ มาใหกระซิบ บอกกับคนตอไปเรื่อยๆ จนถึง คนสุดทายใหวิ่งออกมาเขียนขอความที่ไดยินบน
กระดาน กลุมใดเขียนขอความไดครบถวนถูกตองมากกวาเปนฝายชนะ
๓. ครูเลานิทานใหนักเรียนฟงจากนั้น ครูถามนักเรียนวาเรื่องนี้มีเรื่องยอวาอยางไรใหนักเรียนตอบแบบ
ลองผิดลองถูก จากนั้น ครูอธิบายคําจํากัดความของการเขียนยอความ
๔. ครูใหนักเรียนศึกษาวิธีการเขียนยอความจากใบความรู แลวใหนักเรียนชวยกันสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดย
ครูเขียนบนกระดานและปรับแกใหถูกตอง
๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การเขียนยอความ ดังนี้
๕.๑ การเขียนยอความ หมายถึง การเก็บใจความสําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการอาน
แลวนํามาเขียนเรียบเรียงใหมดวยสํานวนของตนเอง
๕.๒ วิธีการเขียนยอความทําไดดังนี้
- อานเรื่องใหจบ เพื่อใหทราบวา เรื่องนั้นกลาวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
เมื่อไร และผลเปนอยางไร
- บันทึกใจความสําคัญของเรื่องที่อาน แลวนํามาเขียนเรียบเรียงใหม ดวยสํานวน
ของตนเอง
- อานทบทวนใจความสําคัญ แลวแกไขใหสมบูรณ
- เขียนยอความใหสมบูรณ
- การเขียนยอความไมนิยมใชสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ แตจะใชสรรพนามบุรุษที่
๓ เทานั้น
๖. ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอานนิทาน แลวชวยกันเขียนยอความใหถูกตองตามรูปแบบการเขียน
ยอความ แลวนําเสนอผลงานที่หนาชั้น แลวเก็บรวบรวมงานเขาในแฟมสะสมผลงาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. แบบฟอรมการเขียนยอความ
๓. เรื่องสําหรับยอความ
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง หนูเอยจะบอกให
เวลา ๘ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานตีความและตอเติมเรื่องที่อาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………..
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตั ดสินใจ แกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานตีความและตอเติมเรื่องที่อาน เปนการปูพื้นฐานในการคิดวิเคราะหเพื่อสรางสรรคผลงานใหกับ
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการใชภาษานําไปสูการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ป. ๔/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
สมรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
จุดประสงคการเรียนรู
๑. ตีความหมายของเรื่องที่อานได
๒. แตงเติมเรื่องที่อานไดถูกตอง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การอานตีความ
๒. การตอเติมเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔–๕
๒. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันรวมกันสรุปขอสังเกตที่เปนพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนอันตรายกับ
ตนเองและสัง คมมาเปนขอ ๆ พร อมกับ บอกวิธีก ารปฏิบัติ ตนเมื่อพบบุ คคลและเหตุก ารณ นั้นๆ ดวยตนเอง
แลวสงตัวแทนกลุมออกมาอานหนาชั้น
๓. นักเรียนแตละกลุมอานบทอาน ชวนกันอาน ชวนกันตีความ ชวนกันตอเติม ในหนังสือเรียน อาน
ขอเขียนเรื่องสิ่งดีๆ ในหนัง สือเรียนหนา ๑๕๔ แลวชวยกันพิจ ารณาวา การคิดดี พูดดี ทําดี คบคนดี ไป
สถานที่ดีนั้นเปนอยางไร พรอมยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน
๔. ใหแตละกลุมชวยกันแตงตอประเด็นเพิ่มเติมจากขอความที่ครูกําหนดให เสร็จแลวสงครูตรวจสอบ
และประเมินผล
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูที่ไดจากเรื่อง หนูเอยจะบอกให เพื่อนําความรูที่ไดจากการอาน
เรื่องไปประยุกตใหเหมาะสมในชั้นเรียนหรือที่บาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

