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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 

                วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท31101                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  
                สาระที่ 1 การอ่าน                                                 หน่วยการเรียนรู่ที่ 1  การอ่าน 
                เร่ือง   หลักการอ่านจับใจความส าคญั                   เวลา  3  ช่ัวโมง               
                    
 สาระส าคญั  
  การอ่านเป็นทกัษะที่จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษาหาความรู้  และพฒันาชีวติ ซ่ึงนอกจาก 
จะท าใหเ้กิดความรู้แลว้ยงัก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคไ์ดแ้นวคิดในการด าเนินชีวติ  การอ่านจึงเป็นหวัใจของการศึกษาทุกระดบั  และเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้เร่ืองต่าง ๆ การจบัใจความเป็นทกัษะที่จ  าเป็น  เพราะจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความรู้  
ความเขา้ใจในส่ิงที่อ่าน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ท  1.1  ;  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา  
และสร้างวสิยัทศัน์ในการด าเนินชีวติ  และมีนิสยัรักการอ่าน 
 

ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  
1. จบัใจความส าคญั ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองที่อ่าน ท 1.1 (ม. 4-6/2) 
2. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน และประเมินค่าเพือ่น าความรู้ ความคิดไปใชต้ดัสินใจ   
    แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ ท 1.1 (ม. 4-6/4) 
3. ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก  าหนด ท 1.1 (ม. 4-6/6) 
4. อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน        
      ท 1.1 (ม. 4-6/7) 

              5. มีมารยาทในการอ่าน ท 1.1 (ม. 4-6/9) 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
             1.  นกัเรียนบอกจุดประสงคใ์นการแต่งได ้(K) 
             2.  นกัเรียนบอกที่มาของเร่ืองได ้(K) 
             3.  นกัเรียนเขียนสรุปเร่ืองที่อ่านไดเ้หมาะสม (K ,P) 
             4.  นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านไดถู้กตอ้ง(K) 
             5.  มีมารยาทในการอ่าน (A)  
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 สาระการเรียนรู้ 
  1.  หลกัการอ่านจบัใจความส าคญั 
  2. ใจความส าคญัและพลความ  
  3.  ต  าแหน่งของใจความส าคญั 
                            

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เล่มที่ 1 เร่ือง หลกัและกลวธีิการอ่าน 
                     จบัใจความส าคญั                        
                2.  กระดาษปรู๊ฟ 
 3.  ดินสอ สีเมจิก 
 4.  สลาก 
 5.  แบบฝึกหดั 
 

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชัว่โมงที่ 1 
 
1.  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  (5  นาที) 
     ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ  จุดมุ่งหมายของการอ่าน  หลกัการอ่าน 
จบัใจความส าคญั การสงัเกตขอ้ความที่เป็น ใจความส าคญัและพลความ และต าแหน่งของใจความส าคญั 
2.  ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้  (5  นาที) 
     2.1  นกัเรียนเขา้กลุ่ม   กลุ่มละ  3-4  คน  ช่วยกนัศึกษา  (อ่าน)  บตัรเน้ือหาที่จบัสลากได ้ แลว้เขียน
สรุปลงบนกระดาษบรู๊ฟ  ตวัแทนน าเสนอสรุปความเป็น  Mind  Mapping     
      2.2  นกัเรียนทุกคนท าใบงานแลว้ช่วยกนัเฉลยแลว้เก็บไวใ้นแฟ้มสะสมงาน 
      2.3  แข่งขนัเกมตอบค าถามเป็นกลุ่ม 
3.  ขั้นเสนอความรู้ใหม่   ( 20  นาที) 
       3.1  ครูสร้างประสบการณ์เก่ียวกบั การอ่านนิทาน  โดยสุ่มนกัเรียน จ านวน  1  คน  ใหอ้อกมาอ่าน
นิทานใหเ้พือ่น ๆ ฟัง เม่ือนกัเรียนอ่านจบ  ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนทุกคนช่วยกนัตอบเช่น นิทานเร่ืองน้ี 
มีตวัละคร ก่ีตวั  เป็นคน หรือ สตัว ์เหตุการณ์เกิดที่ใด  เวลาใด  นิทานเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดเร่ืองอะไร 
นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุป   
       3.2  นกัเรียนเขา้กลุ่ม  กลุ่มละ  3-4  คน  โดยจดักลุ่มคละนกัเรียน  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน    
ทุกกลุ่มส่งตวัแทนจบัสลาก 
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      3.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัสลากบตัรเน้ือหา  ที่ครูท าไวเ้ป็นเร่ือง ๆ  จ  านวน  4  เร่ือง   และใบความรู้
เร่ืองการอ่านจบัใจความ  2  ชุด  กลุ่มใดไดเ้ร่ืองใดใหช่้วยกนัอ่านเร่ืองนั้น 
4.  ขั้นฝึกทกัษะ  (เป็นกลุ่ม  30  นาที) 
      4.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอ่านเน้ือหาที่จบัสลากได ้  สรุปเร่ืองที่อ่าน  แลว้เขียนลงกระดาษบรุ๊ฟ  
น าไปติดไวข้า้งฝาหอ้งเรียน   
      4.2  แต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนขอ้ค  าถามเพือ่วดัความรู้ความเขา้ใจ กลุ่มละ 15  ค  าถาม  แลว้น าค  าถาม
ของกลุ่มไปใหก้ลุ่มอ่ืนหาค าตอบ  โดยก าหนดเวลาที่จ  ากดั   
      4.3  แต่ละกลุ่มหาค าตอบจากขอ้ค  าถามของกลุ่มอ่ืน 
      4.4  นกัเรียนแข่งขนัตอบปัญหา โดยใชค้  าถามของกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงไดค้ดัเลือก 
      4.5  ทุกกลุ่มตอบค าถามเสร็จเรียบร้อยแลว้เอาขอ้ค  าถามและค าตอบส่งคืนเจา้ของเพือ่ตรวจให้
คะแนน  แต่ละกลุ่มตรวจใหค้ะแนนเพือ่น     
          

ชัว่โมงที่ 2 
5. ขั้นเสนอผลงาน  (30  นาที) 
     5.1  จบัสลากตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และประกาศคะแนน
เพือ่นแต่ละกลุ่ม  
     5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปเร่ืองทั้งหมดเป็น  Mind  Mapping  ลงในกระดาษบรู๊ฟ 
ดว้ยสีเมจิกใหถู้กตอ้ง  และสวยงาม   
     5.3  น า Mind  Mapping  ไปติดไวใ้หน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  และตรวจสอบ  แลว้ช่วยกนัปรับปรุง  
และตวัแทนกลุ่ม น าเสนอโดยเล่านิทานจากเร่ืองที่จบัสลากได ้ใหเ้พือ่น ๆ  ฟัง  
 6.  ขั้นสรุปความรู้  (30  นาที)       
       6.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาแต่ละเร่ือง      
       6.2  นกัเรียนท าใบงาน (กิจกรรม)  เพือ่ศึกษาองคค์วามรู้     จากการสรุปงานบนกระดาษบรู๊ฟ   
และจาก  Mind  Mapping  ของแต่ละกลุ่มจนเสร็จ 
       6.3  ครู  และนกัเรียนร่วมกนัเฉลย  โดยเปล่ียนกนัตรวจ  และใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง  ครูลงช่ือ 
ใหแ้ต่ละคนและเก็บช้ินงานไวใ้นแฟ้มสะสมงาน 
 

ชัว่โมงที่ 3 
7. ขั้นกิจกรรมเกม    
       7.1  นกัเรียนเตรียมความพร้อม  โดยแต่ละกลุ่มทบทวนความรู้ใหแ้ก่กนั 
       7.2  ครูแจกกระดาษค าถามใหน้กัเรียนแต่ละคนตอบ  โดยไม่ตอ้งดูกนั 
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       7.3  นกัเรียนส่งกระดาษค าตอบเป็นกลุ่มแลว้เปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแลว้
หาค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
       7.4  ประกาศผลเกม  โดยใหแ้ต่ละกลุ่มบอกคะแนนเฉล่ีย  กลุ่มใดไดค้ะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มที่
ชนะเลิศ 
       7.5  ครูน าคะแนนของแต่ละคนมากรอกเป็นคะแนนเก็บระหวา่งเรียน 
       7.6 นกัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผน  
การวดัผลและประเมินผล 
 1.  การประเมินพฤติกรรมและผลงานระหวา่งเรียน  โดยใชแ้บบประเมินแบบ  Rubric  Scores  
คะแนนเตม็  20  คะแนน 
 2.  การทดสอบยอ่ย  โดยใชก้ารทดสอบ ชนิดเลือกตอบ   4  ตวัเลือก  จ  านวน  10  ขอ้ 
เกณฑก์ารประเมิน   
                  8 -10   คะแนน    หมายถึง    ดีมาก  
   6 -  7    คะแนน    หมายถึง    ดี   
  4 -  5    คะแนน    หมายถึง    พอใช ้       
                 0  - 3    คะแนน   หมายถึง    ปรับปรุง       
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ผลการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 

  

                         
                                                  ลงช่ือ  .......................................หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(นางณัฐนภา  ตน้งาม) 
สิงหาคม  2558 

 

....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 

                     
                                                   ลงช่ือ  .......................................... ฝ่ายวชิาการ 
                                         (  นางบุญเรือน  คูณทว ี) 

สิงหาคม  2558 
 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   

     

                          
                                           ลงช่ือ  ............................................  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
                                                (  นายพงษอ์นนัต ์ ธรรมศิริ  ) 
                                                                    สิงหาคม  2558 
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 บนัทึกหลงัการสอน 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดกบัผูเ้รียน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข
................................................................................................................................................................               
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
 
                     
                                                        ลงช่ือ...........................................ผูบ้นัทึก 
                                                                (  นางเบญจมาส  เขม็พงษ ์ ) 

          สิงหาคม  2558 
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      แบบบนัทึกพฤติกรรมและผลงานระหวา่งเรียน 
ความหมาย 
 1.  ความตั้งใจ  หมายถึง  ความมานะอดทนท างานจนเสร็จ  (A) 
 2.  ความร่วมมือ  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างานจนเสร็จ  (A) 
 3.  ความมีวนิยั  หมายถึง  ผลงาน  หรือ  การท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  
และไดเ้น้ือหาครบถว้น  ทนั  หรือตรงต่อเวลา  (A,K) 
 4.  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  ผลงานเรียบร้อย  สวยงาม  เน้ือหาครบถว้น  ภาษาที่ใช้
เหมาะสม  (P-Product,K) 
 5.  การน าเสนอผลงาน  หมายถึง  การพดูอธิบาย  น าเสนอผลงานไดต้ามล าดบั  และเน้ือหา
ถูกตอ้ง  (P-Process ,K) 
เกณฑก์ารประเมิน 
 4  หมายถึง   ท าไดดี้มาก 
 3  หมายถึง   ท าไดดี้ 
 2  หมายถึง   ท าไดพ้อใช ้
 1  หมายถึง   ควรปรับปรุง 

เลขที่ ความตั้งใจ 
(4) 

ความร่วมมือ 
(4) 

ความมีวนิยั 
(4) 

คุณภาพของผลงาน 
(4) 

การน าเสนอผลงาน 
(4) 

รวม   
(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
…. …………. …………… ………….. ………………….. …………………….. ……….. 

    
 ลงช่ือ....................................................   
    (............................................) 

                ผูบ้นัทึก 

 


