แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง หองสมุดปา
เวลา ๕ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
............................................................................
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน
๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. มีความเสียสละ
๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
สาระการเรียนรู
๑. อานออกเสียงเรื่อง “หองสมุดปา”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “หองสมุดปา”
๓. คํายากในบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหอาสาสมัครเลาประสบการณเ กี่ยวกับ การไปวัดหรือศาสนาสถานใหเพื่อนฟง แลวชวยกัน
อภิปรายถึงประโยชนที่ไดรับจากการไปวัดหรือศาสนสถาน
๒. นักเรียนฝกอานคํายากในบทเรียนจากบัตรคํา ครูและนักเรียนอภิปรายความหมายของคํา แลวอาน
เพิ่มเติมจากศัพทในหนังสือเรียน

๓. นักเรียนอานออกเสียง เรื่องหองสมุดปา ในหนังสือเรียนโดยผลัดกันอานคนละ ๑ ยอหนา ครู
ซักถาม นักเรียนชวยกันตอบและแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาจากเรื่องหองสมุดปา
๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ วรรณคดีลํานํา ขอ ๑ (๑)-(๓) และ ขอ ๓ (๒)-(๓)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 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 ๑๘ เรื่อง หองสมุดปา
เวลา ๕ 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 “หองสมุดปา”
๒. ตอบคําถามของเรื่อง “หองสมุดปา”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนความรูเรื่องหองสมุดปา โดยใหนักเรียนเลาเรื่องตอกันคนละ ๑ ประโยค จากนั้นครู
และนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปายคําขวัญหรือขอความในปายที่พบที่วัดปา
๒. แบงกลุมนักเรียนอานบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ “พฤษภกาสร” ในหนังสือเรียน โดยครูอานให
นักเรียนฟงกอนแลวนักเรียนฝกอานตาม ครูอธิบายถึงที่มาของกาพยยานี พฤษภกาสร จากนั้นครูและนักเรีย น
ชวยอภิปรายความหมายของบทรอยกรองที่อาน
๓. นักเรียนอานในใจ อานเสริม เพิ่มความรูเรื่อง สมเด็จพระหมาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ครูซักถามเนื้อหาจากเรื่อง แลวชวยกันสรุป
๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ วรรณคดีลํานํา ขอ ๔ – ๖
๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 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 ๑๘ เรื่อง หองสมุดปา
เวลา ๕ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง กลอนสี่สุภาพ
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
สาระสําคัญ
การแตงกลอนสี่สุภาพเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคําประพันธอี
ประเภทหนึ่งอยางมีศิลปะ ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณของภาษาไทย
ที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป
ตัวชี้วดั
ป.๔/๕ แตงบทรอยกรองและคําขวัญ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. บอกรูปแบบของการเขียนกลอนสี่และสุภาพได
๒. แตงกลอนสี่และกลอนสุภาพได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. ลักษณะของกลอนสี่สุภาพ
๒. การแตงกลอนสี่สุภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเปาหมายในอนาคตของนักเรียน วิธีการที่จะทําใหประสบผลสําเร็จ
ในสิ่งที่มุงหวัง และเปนคนที่มีคุณคา แลวชวยกันสรุป
๒. นักเรียนแบงกลุมอานกลอนสี่สุภาพ “ปากเปนเอก เลขเปนโท หนังสือเปนตรี ชั่วดีเปนตรา” ใน
หนังสือเรียน โดยครูสาธิตการอานใหฟงจากนั้นใหนักเรียนฝกอานใหถูกตอง ครูและนักเรียนชวยกันอภิป ราย
ความหมายของบทกลอน และขอคิดที่ได
๓. ครูมอบหมายใหนักเรียนทองบทกลอนนี้เปนบทอาขยาน
๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ วรรณคดีลํานํา ขอ ๒(๔)
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปเนื้อหาจากบทเรียนทั้งหมดอีกครั้ง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 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 ๑๘ เรื่อง หองสมุดปา
เวลา ๕ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การวิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
................................................................
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา ผูแสดงความคิดเห็น
ควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและสรางสรรค
สังคมใหดีงาม ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดได
๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องจากแผนภาพความคิดได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การเขียนแผนภาพความคิด

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูชูภาพกําลังทําบุญที่วัดใหนักเรียนดูแลวตั้งคําถาม เชน คนในภาพกําลังทําอะไร ภาพนี้เกิดขึ้นที่
ไหน นักเรียนเคยไปสถานที่นี้หรือไม ไปสถานที่นี้แลวไดอะไร เปนตน
๒. ครูเขียนคําตอบบนกระดานดํา นักเรียนอาสาสมัครออกมาอานใหเพื่อนฟง
๓. นักเรียนแบงกลุมอานในใจ อานเสริม เพิ่มความรู เรื่อง “วัดปา วัดบาน” ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายความแตกตางระหวางวัดปากับวัดบาน จากนั้นใหแตละกลุมเขียนแผนภาพความคิดเรื่องวัดและศาสนสถาน
พรอมตกแตงใหสวยงาม
๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปความรูจากบทเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. ภาพกําลังทําบุญที่วัด
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
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 ๑๘ เรื่อง หองสมุดปา
เวลา ๕ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนจดหมาย
เวลา ๑ ชั่วโมง
…………………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
การเขียนจดหมาย เปนการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
สรางสรรค ทําใหผูเขียนเกิดความรูกวางขวางและสามารถขยายผลความรู ประสบการณนั้นไปยังผูอาน ทํ าให
เกิดประโยชนแกทั้งผูเขียนและผูอาน
ตัวชี้วัด
ป.๔/ ๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนจดหมายได
๒. นักเรียนบอกสวนประกอบของจดหมายได
๓. นักเรียนเขียนจดหมายได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. สวนประกอบของจดหมาย
๒. การเขียนจดหมาย

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบทรอยกรอง “ตา หู” ในชวนอาน ชวนคิด จากหนังสือเรียน ครูและนักเรียนชวยกัน
อภิปรายความหมายของบทกลอน
๒. นักเรียนทบทวนความรูจากการอานเรื่อง หองสมุดปา วานักเรียนพบสุภาษิตใดบาง ครูแสดงแถบ
ประโยคสุภาษิตใหนักเรียนอาน
๓. นักเรียนแตละกลุมชมนิทรรศการในหองเรียน โดยทําการสํารวจสุภาษิตหรือคําขวัญ บริเวณรอบๆ
โรงเรียน วัด หองสมุด แลวจดบันทึกรวบรวม จัดทําเปนสมุดรวบรวมสุภาษิต พรอมทั้ง ตกแตงใหสวยงาม
(กิจกรรมเสนอแนะ)
๔. นักเรียนวาดภาพวัดหรือศาสนสถานในจินตนาการ พรอมทั้งเขียนคําขวัญ เชิญชวนใหคนมารวม
กิจกรรมของวัดหรือศาสนสถาน
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนตางโรงเรียนเลาใจความเกี่ยวกับไปศึกษานอกหองเรียน โดยครูทบทวนการ
เขียนจดหมายกอนใหนักเรียนปฏิบัติ
๖. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหีด ๑๒ วรรณคดีลํานํา ขอ ๓ (๑), (๔)
๗. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน เรื่อง หองสมุดปาทั้งหมดอีกครั้ง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๔. แถบประโยคสุภาษิต
๕. วัด
๖. หองสมุด
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

