
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๑  เรื่อง เท่ียวเมืองพระรวง    เวลา   ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   อานออกเสียง       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

         การอธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความไดอยางถูกตอง  ผูอานตองรูและเขาใจจึงจะสามารถ

สื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชีวั้ด     

ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. ถายโอนเรื่องราวที่อานไปสูผูอื่นได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง “เที่ยวเมืองพระรวง” 

๒. การต้ัง – ตอบคําถาม  

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําศิลาจารึกจําลองใหนักเรียนดู  สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญของ

ศิลาจารึก 

๒. ครูแสดงบัตรคําใหมจากบทเรียนเชน  ปลาต  มัคคุเทศก รัฐสีมา  ฤษยา  นักเรียนอานบัตรคําใหม

พรอมกันแลวชวยกันใหความความหมายโดยใชประสบการณเดิม ครูใหความรูเพิ่มเติม 

๓. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนเรื่องเทียวเมืองพระรวงในหนังสือเรียนโดยผลัดกันอานคนละ 

๑  ยอหนา  นักเรียนผลัดกันต้ังคําถาม ตอบคําถามและชวยกันสรุปเน้ือหาของบทเรียนในสวนที่เปนเรื่องของการ

เที่ยวอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  ครูต้ังความรูที่คาดหวังครั้งน้ี เชน 

- ต้ังคําถาม  และตอบคําถาม จากเรื่องที่อานได 

- สรุปขอคิด  และใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

ครูต้ังคําถามเกริ่นนําดวยคําถามตอไปน้ี 

- นักเรียนเคยไดฟง  ไดดูเรื่องราวเกี่ยวกับพระรวงหรือไม  จากแหลงใด 

๔. นักเรียนแบงกลุมตามความสนใจ  ครมูอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาคนควาความหมายของคํายากใน

บทเรียนจากพจนานุกรมแลวจัดทําเปนสมุดสะสมคําศัพท (กิจกรรมเสนอแนะ)  

๕. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ วรรณคดีลํานํา ขอ ๑ และขอ ๒ (๑)-(๔) 

๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 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 ๒๑  เรื่อง เท่ียวเมืองพระรวง    เวลา   ๔   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 โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพและชวยลําดับเรื่องไดอยางตอเน่ือง ทําใหสามารถ

สรุปเรื่องทั้งหมดได 
 

ตัวชี้วัด     

ป. ๔/๒  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได 

๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได 

๓. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากบทเรียน  เรื่องเที่ยวเมืองพระรวง 

๒. การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 

๓. การเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องพระรวง   

๒. นักเรียนอาน  อธิบายเพิ่มเติมความรูและอานเสริม  เพิ่มความรูในหนังสือเรียน  จากน้ันครูและ

นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับบทละครพูดเรื่องพระรวง   

๓. แบงกลุมนักเรียนอานเรื่องเที่ยวเมืองพระรวง  ในสวนที่เปนเรื่องละครพูดเรื่องพระรวง  แลวรวม

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถามเกี่ยวกับเรื่องพระรวง 

๔. นักเรียนแตละกลุมจัดทําแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่องตํานานพระรวง 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากบทละครพูดเรื่องพระรวง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 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 ๒๑  เรื่อง เท่ียวเมืองพระรวง    เวลา   ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การฟงกลอนบทละคร     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                   
 

สาระสําคัญ  

กลอนบทละครเปนคําประพันธประเภทรอยกรองที่ใชคําสํานวนเรียบเรียงข้ึนเพื่อเลานิทานที่มีอรรถรส

และมีความสุนทรียทางดานภาษา  ทําใหผูอานและผูฟงเกิดความซาบซึ้ง   และเกิดภาพพจนจินตนาการที่

สอดคลองกัน 
 

ตัวชี้วัด     

 ป.๔/๒  ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนฟงบทละครแลวเก็บใจความสําคัญได 

๒. นักเรียนถอดคําประพันธได 

๓. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานทํานองเสนาะกลอนบทละครเรื่อง “เที่ยวเมืองพระรวง” 

๒. การถอดคําประพันธกลอนบทละครเรื่อง “เที่ยวเมืองพระรวง” 

๓. การแตงกลอนบทละคร 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโคลงสยามานุสสติ  ครูซักถามวาใครเคยไดยินบทเพลงสยามานุสสติ

มากอนหรือไม  ใครสามารถรองเพลงน้ีไดบาง  

๒. ครูนําแผนภูมิสยามานุสสติติดบนกระดานดําแลวใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน  ครูและนักเรียน

ชวยกันถอดความหมายของเน้ือหาจากโคลงสยามานุสสติ 

๓. ครูติดแผนภาพโคลงสี่สุภาพใหนักเรียนดู  ลักษณะฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพพรอมทั้งสาธิตการ

อานโคลงสี่สุภาพเปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง  นักเรียนฝกอานตามใหคลองและถูกตอง  ครูมอบหมายให

นักเรียนทองเปนบทอาขยาน (ภาระงาน) 

๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่๑๔  วรรณคดีลํานํา ขอ ๒(๔) 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียนโคลงสุภาษิตสยามานุสสติ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 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 

หนวยการเรยีนรูท่ี ๒๑  เรื่อง เท่ียวเมืองพระรวง    เวลา   ๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น    เวลา   ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การแสดงความคิดเห็นเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดง

ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่น  และแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด     

ป. ๔/๖  สรุปความรูและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน  แตงบทรอยกรอง

และคําขวัญ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําและสํานวนภาษาได 

๒. นักเรียนสรุปความรู และขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

๓. นักเรียนระบุขอคิดจากกาการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริงได 

๔. นักเรียนแตงบทรอยกรองและคําขวัญได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

 

 

 



สาระการเรียนรู 

๑. การวิเคราะหและแสดงความเห็นตอบทเรียน 

๒. การเขียนเรื่องใหเปนเรื่องใหม 

๓. การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความไมสามัคคี  การไมเห็นแกชาติบานเมืองของคนไทยทั้ง

เหตุการณในอดีตทีเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที ่๒  และเหตุการณวุนวายทางการเมืองระหวางกลุมคนที่มีความเห็นทาง

การเมืองตางกัน  แลวชวยกันสรุปขอคิดเห็น  ขอเสียของการไมรักชาติบานเมือง 

๒. นักเรียนอานบทรอยกรอง “ไทยรวมกําลังต้ังมั่น” จากหนังสือเรียนพรอมกัน  จากน้ันรวมกันสนทนา

ถึงเน้ือหาบทรอยกรอง  ใหนักเรียนเปรียบเทียบเน้ือหาของบทรอยกรองน้ีกับโคลงสุภาษิต “สยามานุสสติ”  วามี

เน้ือหาที่เหมือนกันอยางไรพรอมทั้งชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเน้ือเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๓. นักเรียนรวมกันฟงเพลงไทยรวมกําลังต้ังมั่นหรือสยามานุสสติแลวฝกรองตามใหคลอง  ครูและ

นักเรียนรวมกันแสดงทาทางประกอบเพลง (กิจกรรมเสนอแนะ) 

๔. นักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําขวัญ  ครูอธิบายการแตงคําขวัญ  จากน้ันใหนักเรียนแตงคําขวัญใน

หัวขอ  “คนไทยสามัคคี  รักชาติบานเมือง”  นํามาประกวดกันในช่ัวโมงตอไป  แลวนําสงเปนช้ินเปนรายบุคคล 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากบทเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 


