
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร   เวลา   ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานกลอนสุภาพ (กลอนแปด)      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

สาระสําคัญ 

บทรอยกรองในวรรณคดีไทยนอกจากจะเปนความงดงามทางดานภาษาแลวยังถือวาเปนมรดกอันล้ําคา

ของประเทศชาติ  ซึ่งกวาจะกลั่นกรองออกมาใหเกิดอรรถรสและความงดงามได  ตองใชความสามารถเฉพาะตัว

และพรสวรรคที่ไมสามารถแบงปนใหกันไดของผูแตง  ในฐานะที่เราเปนคนไทยเราตองชวยกันสืบทอดและอนุรักษ

ศิลปะความงดงามทางดานภาษาน้ีไวใหอยูคูชาติไทยตราบนานเทานาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานทํานองเสนาะกลอนสุภาพได 

๒. บอกลักษณะรูปแบบของกลอนสุภาพได 

๓. แตงกลอนสุภาพได 

๔. ถอดความหมายจากกลอนสุภาพได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความรอบคอบในการทํางาน 

๒. มีความเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผ 

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย      

๔. รวมอนุรักษศิลปะไทยได 

๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ 
 

สาระการเรียนรู 

๑. รูปแบบแผนผังกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ 

๒. การอานทํานองเสนาะกลอนสุภาพ 

๓. การแตงกลอนสุภาพ 

๔. การถอดคําประพันธ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนดูภาพประกอบ จากหนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่องการผจญภัยของสุดสาคร นักเรียนและ

ครูอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพรวมกัน ดังน้ี 

- คนในภาพคือใคร 

- พาหนะที่ใชในการเดินทาง 

- อุปกรณที่ใชในการเดินทาง 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานคําศัพทขอความในหนังสือเรียน พรอมกัน ๑ เที่ยว ครูใหนักเรียนบันทึกในสมุด 

(ในเวลาวาง) 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานออกเสียงเน้ือเรื่องเปนรอยแกว เรื่องการผจญภัยของสุดสาคร จากหนังสือเรียน 

คนละ ๒ – ๓ บท 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูจากเรือ่งที่อานโดยใชคําถาม ดังน้ี 

- ความหมายของช่ือเรื่องการผจญภัยของสุดสาคร 

- สุดสาครคือใคร 

- พาหนะที่ใชในการเดินทาง 

- อุปกรณที่ใชในการเดินทาง 

- อันตรายที่อาจไดรับจากการเดินทางไกล 

- การปองกันอันตรายจากการเดินทาง 

- ขอคิดสําหรับการเตรียมตัวการเดินทาง  
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. แผนผังกลอนแปด 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจการบาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- สมุด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําการบาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร   เวลา   ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานทํานองเสนาะ       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงคําประพันธประเภทรอยกรองผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  

ระดับสูงตํ่าของเสียงตามบริบทแหงเน้ือหา จึงจะทําใหเกิดอรรถรสและเพิ่มคุณคาเดนชัดทางดานวรรณศิลป   
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานทํานองเสนาะกลอนสุภาพได 

๒. นักเรียนถอดบทรอยกรองเปนรอยแกวได 

๓. นักเรียนเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความสนใจใฝเรียนรู   

๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี    

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย      

๔. ออกแบบสรางสรรคงาน 

๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานทํานองเสนาะกลอนสุภาพ 

๒. การถอดบทรอยกรองเปนรอยแกว 

๓. การอานและบอกความหมายคํายากในบทเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนชวยกันตอบปริศนาคําทายจากครู  ดังน้ี 

- ฉันเปนอัสดร  มีมังกรผสม  เข้ียวเพชรไวเข็ดขม  ลําตัวกลมเปนเกล็ดนิลสวนลิ้นเปนปาน  

ตัวฉันน้ันคือ..................................(มานิลมังกร) 

- ทอนบนฉันเปนสาวงามตามมนุษย  ทอนลางประหลาดสุดเปนมัจฉา  ไมมีขา  อาศัยในถํ้า

ตามคงคา  ทายซิวาหนูจาฉันคือ..............................(นางเหงือก) 



- เขียวเหมือนพระอินทร  บินเหมือนนก  มีศรปกอก  นกก็ไมใช   ฉันคือ.............................. 

(แมลงทับ) 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานบทคลองจอง 

พระอภัย พระอภัยเปาป  ฤๅษีบริกรรมคาถา 

ผีเสื้อสมุทรตามมา นางมัจฉากระโดดนํ้าโครม 

ขั้นท่ี ๓ ครูช้ีแจงหลักการอานบทรอยกรองและเกณฑการประเมินการอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง 

กลอนสุภาพ เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร นักเรียนอานออกเสียงเนื้อเรื่องจากหนังสือเปนทํานองเสนาะ 

คนละ ๒ บท 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปเน้ือเรื่อง ขอคิดที่ไดจากการอานและความหมายของบท

รอยกรอง เพื่อนําไปใชในชีวิตจริงและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกอานเน้ือเรื่องการผจญภัยของสุดสาคร เปน

ทํานองเสนาะในเวลาวางหรือที่บาน 
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม  

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร   เวลา   ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง   การแตงเรื่องตามจินตนาการ      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑ ป.๔/๗  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ท ๒.๑ ป.๔/๘  มีมารยาทในการเขียน 
 

สาระสําคัญ 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค เปนการใชถอยคําภาษา  เพื่อถายทอดเรื่องราว และ

ความคิดสูผูอานไดอยางเหมาะสม ชัดเจน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการได 

๒. นักเรียนถอดบทรอยกรองเปนรอยแกวได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความสนใจใฝเรียนรู   

๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี    

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย      

๔. ออกแบบสรางสรรคงาน 

๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การแตงเรื่องตามจินตนาการและเขียนถอดความ 

๒. การถอดบทรอยกรองเปนรอยแกว 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเน้ือเรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร 

ขั้นท่ี ๒ หัวหนาช้ันแจกบัตรงานเรื่อง แตงเรื่องตามจินตนาการ ใหเพื่อนๆ คนละ ๑ แผน 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนศึกษาบัตรงานและจัดทําผลงานตามข้ันตอน (สงผลงานคนละ ๑ ช้ิน) 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร วานักเรียนสามารถนํา

ความรูจากเรื่องใดบางไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันได 



ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ (๑, ๔) เปนการบาน 
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรงานเรื่อง แตงเรื่องตามจินตนาการ 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร   เวลา   ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง   การแสดงความคิดเห็น       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๓.๑ ป.๔/๑  จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู 

ท ๓.๑ ป.๔/๓  พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และความรูสึกเกี่ยวกับสื่อที่ฟงและดู 

ท ๓.๑ ป.๔/๖  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
 

สาระสําคัญ 

การแสดงความเห็นเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดงความ

คิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกช่ือตัวละครในเรื่องได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความรอบคอบในการทํางาน 

๒. ยอมรับในขอตกลงของกลุมได 

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย      

๔. บอกสาระเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียนได 

๕. รูจักประหยัดอดออม 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การวิเคราะหและแสดงความเห็นตอบทเรียน 

๒. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช 

   

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนแตละกลุมรวมกันสมมุติตนเองวาเปนตัวละครในเรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร  คนใด

คนหน่ึง 

 นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร ถาฉันเปน.........................................ฉันจะ............................... 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานอธิบายความรูเพิ่มเติมเรื่อง จากหนังสือเรียน ดังน้ี 

๑. สุดสาครเล็กพริกข้ีหนู ในหัวขอ ดังน้ี 

- ความหมาย 

- ลักษณะเดนของตัวละครที่กลาวถึงในบทรอยกรอง 

- ความคิดเห็น ความรูสึกและขอคิดจากบทรอยกรอง สุดสาครเล็กพริกข้ีหนู 

๒. พระคุณแม 

- ความหมาย 

- ความคิดเห็น และความรูสึก 

- ขอคิดที่นําไปใชในการดําเนินชีวิต 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง พระคุณแม และจัดทําบัตรงานถอดความบทรอยกรอง 

พระคุณแม นําเสนอหนาช้ัน และสงช้ินงานครู คนละ ๑ ช้ิน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๒ (๑-๓) เปนการบาน 
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรงาน เรื่อง พระคุณแม 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร   เวลา   ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การวิจารณตัวละคร       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๕.๑ ป.๔/๓  อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 
 

สาระสําคัญ 

การวิจารณตัวละครเปนการศึกษาถึงแกนแทและมุมมองที่ผูเขียนตองการสื่อใหผูอานและผูฟงไดรับรู

ไดเห็น  สอดแทรกดวยอุทาหรณสอนใจที่ผูศึกษาสามารถนําไปเปรียบเทียบและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

โดยใชตัวละครเปนสื่อตัวแทน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกช่ือตัวละครในเรื่องได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความสนใจใฝเรียนรู  

๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได 

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย      

๔. นําขอคิดที่ไดจากตัวละครมาประยุกตใช 

๕. รูจักประหยัดอดออม 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การวิจารณตัวละคร 

๒. คุณธรรมที่สอดแทรกอยูในตัวละคร 

๓. ขอคิดแนวทางที่นํามาประยุกตใช 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนชมละครการตูนเรื่อง “สุดสาคร” ที่หองปฏิบัติการทางภาษาหรือฉายที่หองเรียน 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมๆ ละ ๔–๕ คน  แตละกลุมประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับภูมิ

ปญญาสูง  กลาง  และตํ่า  ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม  รองหัวหนากลุม  และเลขานุการกลุม 



ขั้นท่ี ๓ นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง  พระอภัยมณี  แตละตัวละคร  

จากน้ันใหแตละกลุมเลือกตัวละครในเรื่อง  กลุมละ  ๑ คน  ศึกษาพฤติกรรมและชวยกันเขียนรายละเอียด

พฤติกรรมและอุปนิสัยใจคอของตัวละครน้ัน  ในพฤติกรรมดานดี และดานไมดี  สรุปเปนขอๆ  สงตัวแทนกลุม

ออกมารายงานที่หนาช้ันเรียน 

ขั้นท่ี ๔ ใหนักเรียนทุกคนวิจารณตัวละครคนใดคนหน่ึงในเรื่อง  คนละ  ๑ คน ตามความคิดของตนเอง   

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ (๕-๖)  
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. ละครการตูนเรื่อง “สุดสาคร”  

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 


