
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก   เวลา      ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   อานในใจบทเรียน       เวลา      ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

         การอานในใจเปนการอานที่เขาใจเรื่องราวไดเพียงคนเดียว  ผูอานตองใชสมาธิ  สติในการอาน  ศึกษา

คํายากต้ังจุดหมายในการอาน  อานอยางพินิจพิจารณาจะทําใหจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  สามารถตอบ

คําถามลําดับเหตุการณของเรื่อง  และนําไปเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง  เพื่อการเลาเรื่องและเขียนเรื่องได 
 

ตัวชีวั้ด   

ป. ๔/๔  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานในใจและจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนถายโอนเรื่องราวที่อานไปสูผูอื่นได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานในใจบทเรียนเรื่อง “ดวงจันทรของลําเจียก” 

๒. การต้ัง – ตอบคําถาม  
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนอภิปรายถึงสิ่งที่ใหแสงสวางในเวลากลางคืน 

๒. ครูและนักเรียนเปดหนังสือเรียน และอานช่ือเรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก พรอมกัน 

๓. ครูและนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน เกี่ยวกับความหมายของช่ือเรื่อง ดวงจันทรของ

ลําเจียก ดังน้ี 

- ความหมายของคํา 

- ดวงจันทรถูกเปรียบไวกับอะไรบาง 

- ดวงจันทรเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของนักเรียนอยางไรบาง 

๔. ครูติดแผนภูมิคําใหมบนกระดานดํา (ภาคผนวกที่ ๒) นักเรียนอานคําใหมพรอมกัน 

๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนคนควาความหมายของคําจากพจนานุกรม (ในเวลาวาง) 

๖. ครูมอบหมายใหนักเรียนอาน เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก จากหนังสือเรียนเปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก   เวลา     ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การอานในใจ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การอานในใจคือการกวาดสายตาไปยังขอความจากหนังสือ  พุงความสนใจไปยังสาระที่อาน  แลวเก็บ

ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  สามารถถายโอนสาระที่อานไปยังผูอื่นไดดวยทั้งพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด  ป.๔/ ๔,  ท ๓.๑ ป.๔/๑, ท ๓.๑ ป.๔/๔ 

๑. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

๒. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

๓. ต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

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 “ดวงจันทรของลําเจียก” 

๒. เลาเรื่อง “ดวงจันทรของลําเจียก” 

๓. ตอบคําถามของเรื่อง “ดวงจันทรของลําเจียก” 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอบปริศนาคําทาย จากครูทาย ดังน้ี 

- อะไรเอย เปนดาวที่สวางสุกใส ข้ึนใหไดเห็นตอนคํ่าและเชาตรู ดาวดวงน้ันช่ือสวยหรู 

คุณหนูๆ ลองทาย (ดาวศุกร) 

- อะไรเอย เปนดาวที่ข้ึนในฤดูฝนมองเห็นใกลๆ ดาวเหนือช่ือไทยเปนสัตวรายอาศัยอยูในนํ้า 

ช่ือฝรั่งเปนสัตวปาสงวนที่ชอบกินผึ้ง ดาวน้ันช่ือ (ดาวจระเข ดาวหมีใหญ) 

- อะไรเอย ลอยเดนเต็มดวงอยูบนนภา ใหญกวาดวงหนา เวลาขางข้ึน (ดวงจันทร) 

- อะไรเอย เปนดวงเล็กๆ อยูเปนกระจุกเปนช่ือลูกของสัตวมีปกที่เด็กๆ ชอบเลี้ยง สงเสียง

เจี๊ยบๆ (ดาวลูกไก) 

- อะไรเอย เปนกลุมดาวฤดูฝนข้ึนกลางทองฟา เปนช่ือเครื่องมือสําคัญของชาวนา เด็กๆ รูไหมวา 

ดาวดวงน้ันช่ือ (ดาวไถ) 

๒. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปคําตอบของปริศนาคําทาย ซึ่งสัมพันธกับช่ือเรื่อง 

๓. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนขอควรปฏิบัติตนในการอานในใจ 

๔. นักเรียนอานในใจ เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก 

๕. ครูและนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

- ประเพณีที่เกี่ยวของกับดวงจันทร 

- พรรณไมที่มีกลิ่นหอมในเวลากลางคืน 

- การปฏิบัติตนอยางไรจึงจะหลับสนิทไมฝนราย 

- ความรูเรื่องพระราหู 

- การเกิดจันทรุปราคา 

- ความรูสึกที่มีกับเรื่องดวงจันทรของลําเจียก 

๖. ครูมอบหมายใหนักเรียนอานหนังสือ เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก เปนการบานเพื่อใหนักเรียนที่อาน

หนังสือยังไมคลอง อานหนังสือคลองข้ึน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

 

 



การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก   เวลา      ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอธิบายความหมายของคํา    เวลา      ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา   และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผูสื่อสารและผูรับสารจะตองแมนยําในเรื่องการอานและการเขียน โดยเฉพาะ

เรื่องการสะกดคํา  ถาสามารถสะกดคําไดถูกตองจึงจะทําใหการสื่อความหมายตรงกัน อันจะนําไปสูทักษะการใช

ภาษาในระดับอื่นๆ ตอไป 
 

ตัวชี้วัด  ท ๑.๑  ป.๔/ ๒ และ  ท ๔.๑  ป.๔/ ๑ 

๑. อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน 

๒. สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและเขียนอธิบายความหมายของคํา ประโยคได 

๒. นักเรียนอานและบอกความหมายของคําได 

๓. นักเรียนใชภาษาไดถูกตองทั้งในการพูดและเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

 

 



สาระการเรียนรู 

- การอธิบายความหมายของคํา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูชวยกันอภิปรายความหมายของราหูอมจันทร ดังน้ี 

- ลักษณะของพระจันทร 

- เหตุการณที่เกิดข้ึนกับพระจันทรที่นักเรียนเคยเห็นและรูจากขาวสาร 

- ความเช่ือเรื่องพระจันทรกับพระราหู 

- สรุปขอคิดจากเพลง 

๒. นักเรียนอาน ชวนอาน ชวนคิด เปนบทรอยกรอง เรื่อง ราหูอมจันทร เปนรอยแกว 

๓. นักเรียนและครู อภิปรายสรุปความหมายของบทรอยกรองราหูอมจันทร 

๔. นักเรียนฝกอานทํานองเสนาะ เรื่อง ราหูอมจันทร ตามครูทีละวรรค 

๕. นักเรียนฝกอานทํานองเสนาะเปนกลุมจนคลอง 

๖. นักเรียนอานทํานองเสนาะทีละคน ครูประเมินการอานทํานองเสนาะ 

๗. ครูมอบหมายใหนักเรียนอาน อานเสริม เพิ่มความรู เรื่อง พระจันทรและวันลอยกระทง เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง ดวงจันทรของลําเจียก   เวลา     ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานบทรอยกรอง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอานเขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานบทรอยกรองไดถูกตองไพเราะ  ทําใหผูฟงไดรับอรรถรสเปนการสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรม

ทางภาษา 
 

ตัวชี้วัด     

 ป.๔/๕  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรองกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองไดถูกตอง 

๒. นักเรียนทองจําบทอาขยานได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

- บทรอยกรอง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรองเพลง วันเพ็ญเดือน ๑๒  ชวยกันสรุปเน้ือหาของเพลงเกี่ยวของกับนํ้าและคืนวัน

เพ็ญอยางไร 

๒. นักเรียนเปดหนังสือ และสนทนา อานเสริม เพิ่มความรู เรื่อง พระจันทรและวันลอยกระทง นักเรียน

อานเปนทํานองเสนาะตามครูทีละวรรค 



๓. ครูและนักเรียนอภิปรายความหมายของบทรอยกรองพระจันทรและวันลอยกระทง ดังน้ี 

- ความหมายของคําที่หมายถึงดวงจันทร 

- ความมุงหมายของการลอยกระทง 

- ประโยชนของแมนํ้าและนํ้าสะอาด 

- การอนุรักษสายนํ้าและธรรมชาติ 

- เดือนที่เปนงานประเพณีลอยกระทง 

๔. นักเรียนฝกอานทํานองเสนาะ และบทรอยกรอง เรื่อง พระจันทรและวันลอยกระทงทีละวรรคให

คลองและถูกตามฉันทลักษณของบทรอยกรอง (ในเวลาวาง) 

๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษานิทานและตํานานสาเหตุการเกิดจันทรุปราคาเพื่อนําความรูมา

แลกเปลี่ยนกัน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 


