
 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

การอานออกเสียงที่ถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  ทําใหผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางถูกตอง

และชัดเจน 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ” 

๒. การวิเคราะหเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ” 

๓. คํายากในบทเรียน 

 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียน เลนเกมหยิบคําไหนอานไดทุกคํา (ทายแผน) 

๒. ครูและนักเร ียนสนทนาถึงเรื ่องของธรรมชาติและสิ ่งที ่อยู รอบตัวเรา  คร ูชูบ ัตรจากเรื ่อง  

“ธรรมชาติน้ีมีคุณ”  ใหนักเรียนอานพรอมกันทีละคําและนําบัตรคําเสียบไวที่กระเปาผนังบนกระดานดํา 

๓. นักเรียนอานออกเสียงคํายากพรอมกัน ๑ เที่ยว  ครูและนักเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคํา  

นักเรียนคัดลายมือคํายากและอานทีละคน (ครูเนนการคัดลายมือสวย) 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกหัดขอ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ (เปนการบาน) 

๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนอานเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ” ในหนังสือเรียน (เปนการบาน) 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การวิเคราะห        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

สาระสําคัญ  

การวิเคราะหเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดงความคิดเหน็

ควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและสรางสรรค

สังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๔/๑  จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู 

ป.๔/๒  อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชชีวิตจริง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

 

 



 
สาระการเรียนรู 

๑. การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน 

๒. การสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

๓. การนําขอคิดจากบทเรียนมาประยุกตใช 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอบปริศนาคําทายจากครูดังน้ี 

- อะไรเอย ลอยเดนอยูในนภาสองแสงทั่วฟาเวลากลางวัน ชาวประชาน้ันไดรับแสงสวาง (ดวง

อาทิตย) 

- อะไรเอย  เปนเทวดามีจิตเมตตารักษาคุมครองปาไม  ผูคนกราบไหวบูชา (เทพารักษ, 

รุกขเทวดา) 

- อะไรเอยไหลเอยตามหวย หนอง คลอง บึง ผูคนไดพึ่งพาอาศัยด่ืมอาบ (นํ้า)   

๒. นักเรียนแบงกลุมกลุมละ ๓-๕ คน  แตละกลุมพิจารณาจากภาพในเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ”  สนทนา

ถึงภาพในหนังสือดังน้ี 

- คนในภาพกําลังทําอะไร 

- สถานที่คืออะไรวิถีชีวิตในภาพเหมือนและแตกตางจากวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียนหรอืไม 

- เหมือนและตางกันอยางไร  และสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร 

๓. ตัวแทนนักเรียน ๕ คน  อานออกเสียงเน้ือเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ”  จากหนังสือเรียนตอกันทีละคน

จนจบเรื่อง 

๔. นักเรียนและครรูวมกันสนทนาสรุปเรื่องที่อาน  โดยใชคําถาม  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  ทําอยางไร  ผล

เปนอยางไร  ผลจากการกระทํา  ทําใหเกิดผลดีและผลกระทบในปจจุบันและอนาคตอยางไร 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด  ในหนังสือแบบฝกหัด ขอ ๔ (๑) 

๖. ครูมอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรมชวนคิด  ชวยกันตอบ ในหนังสือเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การอานในใจ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรูสึก  ความคิด และความรูสึก

ในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค   
 

สาระสําคัญ  

การอานในใจคือการกวาดสายตาไปยังขอความจากหนังสือ  พุงความสนใจไปยังสาระที่อาน  แลวเก็บ

ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  สามารถถายโอนสาระที่อานไปยังผูอื่นไดดวยทั้งพูดและการเขียน 
                         

ตัวชี้วัด   

          ท ๑.๑  ป๔/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

          ท ๓.๑  ป๔/๑  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

          ท ๓.๑  ป๔/๔  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 “ธรรมชาติน้ีมีคุณ” 

๒. เลาเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ” 

๓. ตอบคําถามของเรื่อง “ธรรมชาติน้ีมีคุณ” 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอบปริศนาคําทายจากครูดังน้ี 

-  อะไรเอย  เปนแร เปนหินมีคา เมื่อนํามาเจียระไนมีคา  มีราคา  นํามาทําเปนเครื่องประดับ

(อัญมณี) 

- อะไรเอยเปนทรัพยากรธรรมชาติ มีมากมายตามชายหาด ผูคนฉลาด นํามาใชผสมปูน

กอสราง (ทราย) 

- อะไรเอย เปนของเหลวใตดิน มนุษยนํามาเปนพลังงาน ทางเครื่องยนต (นํ้ามัน) 

๒. ตัวแทนนักเรียน ๕  คน  อานอออกเสียงในหนังสือเรียน   อานเพิ่มเติมความหมาย  ทีละคน  

นักเรียนและครูชวยกันอภิปรายความหมายของคํา  นักเรียนทําแบบฝกหัดที่  ๒   เลือกคํา ๕ คํา  จาการอานแตง

ประโยค เปนการบาน   

๓. นักเรียนอานเสริมในใจ  ในหนังสือเรียนเรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเขียนแผนภาพความคิด  ครู

ทบทวนความรูเรื่อง “การเขียนแผนภาพความคิด   หรือผังมโนทัศน” 

๔. ครูและนักเรียนชวยกันสนทนาชวนกันคิด  ชวยกันตอบ  มอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  ใน

หนังสือแบบฝกหัด ขอ  ๓.๑  เปนการบาน 

๕. นักเรียนรวบรวมขอมูลชวนกันอภิปราย  ในหนังสือเรียน  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ เปนการบาน 

๖. นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติน้ีมีคุณ  เพื่อนําความรูที่ไดรับ

ไปปรับใชใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันและอนาคต 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 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 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   รอยกรองประเภทกลอนสี ่     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

สาระสําคัญ  

รอยกรองประเภทกลอนสี่เปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคําประพันธอี

ประเภทหน่ึงอยางมีศิลปะ  ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณของภาษาไทย

ที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๔/๕  แตงบทรอยกรองและคําขวัญ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกรูปแบบของการเขียนกลอนสี่ได 

๒. แตงกลอนสี่ได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ลักษณะของกลอนสี่ 

๒. การแตงกลอนสี่ 

 

 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนเลนเกมตอกลอนสอนเขียน  นักเรียนและครูสรุป ชวนกันอภิปรายในหนังสือเรียนซึ่งครู

มอบหมายใหทําเปนการบาน  ดังน้ี 

-  มนุษยจะดํารงชีวิตอยูกับธรรมชาติอยางไรจึงจะเกิดสุข 

- ถาธรรมชาติหมดไป  มนุษยจะสามารถสรางสิ่งทดแทนไดหรือไม  อยางไร 

๒. นักเรียนดูแผนภูมิเรื่องรอยกรองประเภทกลอนสี่ที่แขวนบนกระดานดํา   

๓. ครูอธิบายถึงการเขียนบทรอยกรองประเภทกลอนสี่และการสัมผัส 

๔. นักเรียนเปดหนังสือเรียน เรื่องธรรมชาติน้ีมีคุณ  เพื่อศึกษาอธิบายเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับบทรอย

กรองประเภทกลอนสี่ 

๕. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครูทีละวรรค  และชวยอานบทรอยกรองอีกครั้ง เพื่อทบทวนจังหวะ

การอานที่ถูกตอง 

๖. นักเรียนรับแบบฝกหัดที่ ๔  และชวยกันแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสี่  โดยครูเริ่มตนให  ดังน้ี 

               ฉันไปโรงเรียน       ……………………………………………………… 

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

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด  ในแบบฝกขอ ๓.๒  และครูมอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรมชวนกันวาดภาพ 

ในหนังสือเรียน เรื่อง  ธรรมชาติน้ีมีคุณ  เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   รอยกรองประเภทกลอนแปด     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

สาระสําคัญ  

รอยกรองประเภทกลอนแปดเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคํา

ประพันธอีกประเภทหน่ึงอยางมีศิลปะ  ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณ

ของภาษาไทยที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๔/๕  แตงบทรอยกรองและคําขวัญ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกรูปแบบของการเขียนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

๒. แตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ลักษณะกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 

๒. การแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 
 

 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนเลนเกม เรียงใหมหายสับสน  

๒. นักเรียนและครูสรุปเกมที่เลน  และสนทนาช่ือของบทรอยกรอง    

๓. นักเรียนดูแผนภูมิเรื่องบทรอยกรองประเภทกลอนแปดที่แขวนบนกระดานดําและการสัมผัสตาม

แผนภูม ิ

๔. ครูอธิบายถึงการเขียนบทรอยกรองประเภทกลอนแปดและการสัมผัสตามแผนภูมิ 

๕. นักเรียนเปดหนังสือเรียน เรื่องธรรมชาติน้ีมีคุณ  เพื่อศึกษาหัวขอ อธิบายเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับบท

รอยกรองประเภทกลอนแปด 

๖. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครู ๑  ครั้ง  และชวยอานบทรอยกรองอีกครั้ง เพื่อทบทวนจังหวะการ

อานที่ถูกตอง 

๗. นักเรียนรับแบบฝกหัดที่ ๕  และชวยกันแตงบทรอยกรองประเภทกลอนแปด  โดยครูเริ่มตนบทรอย

กรองดังน้ี 

 

 

 

๘. ครูอธิบายเพิ่มเติม ดังน้ี กลอนแปดน้ัน เมื่อหาคํามาแตงกลอน ควรใหคําจํากัดอยูแปดคํา  และครู

มอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัดขอ ๓.๓  ในหนังสือแบบฝกหัดเปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 

 

 

 

ธรรมชาติในโลกน้ีมีคานัก                  ...................................................... 

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



 
แผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  กาพยยานี ๑๑      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

สาระสําคัญ  

กาพยยานี  ๑๑  เปนคําประพันธชนิดหน่ึงที่มีลักษณะฉันทลักษณคือการบังคับคําใหมีจํานวน  ๕  คําใน

วรรคหนา และ  ๖  คําในวรรคหลัง รวมเปน  ๑๑  คํา จึงเรียกวา กาพยยานี  ๑๑  นักเรียนควรเรียนรู   และฝก

แตงกาพยยานี  ๑๑  เพื่อรักษาและสืบสารลักษณะคําประพันธของไทยเอาไว 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกรูปแบบของกาพยยานี  ๑๑ ได 

๒. แตงกาพยยานี  ๑๑  ได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. รูปแบบของกาพยยานี  ๑๑  

๒. การแตงกาพยยานี  ๑๑ 

 

 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓ – ๕  คนเลนเกมเรียงขอความ 

๒. นักเรียนและครูชวยกันสรุปเกมที่เลน  และสนทนาช่ือของบทรอยกรอง 

๓. ครูนําแผนภูมิกาพยยานี  ๑๑  ตอไปน้ีมาติดบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนอาน ทีละกลุม  จากน้ันครู

อธิบายถึงการเขียนบทรอยกรองประเภทกาพยยานี  ๑๑  และการสัมผัสตามแผนภูม ิ

๔. นักเรียนเปดหนังสือเรียนเรื่อง  ธรรมชาติน้ีมีคุณ  ศึกษาหัวขอ  อธิบายเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับบท

รอยกรองประเภทกาพยยานี  ๑๑   

๕. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครู  ๑  ครั้ง  นักเรียนชวยกันอานบทรอยกรองอีกครั้งเพื่อทบทวน

จังหวะการอานที่ถูกตอง 

๖. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี ๑๑  โดยครูเริ่มใหดังน้ี 

 

 

 

 

๗. ครูอธิบายเพิ่มเติมบทรอยกรองประเภทกาพยยานี  ๑๑  น้ัน  เมื่อหาคํามาแตงบทรอยกรองวรรคที่ ๑  

และ  ๓  สวนวรรคที่ ๒  และ  ๔ มี  ๖  คํา   

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ในหนังสือแบบฝกหัด  ขอ ๓.๔ เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 

 

 

 

 มาลีและมาลา                                   ยืนดุปลาหนาขวดโหล 

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



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การใชคําราชาศัพท       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา   และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของ

ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

สาระสําคัญ  

คําราชาศัพทคือคําที่สุภาพใชกับกษัตริย  ขุนนางและเช้ือพระวงศ  ผูใชตองแบงระดับภาษาใหถูก  และ

เลือกใชใหถูกตองตามบริบทแหงวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๔/๒  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ท ๒.๑ ป.๔/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

ท ๓.๑ ป.๔/๖  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน 

ท ๔.๑ ป.๔/๓  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา 

ท ๕.๑ ป.๔/๑  ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรม 

ท ๕.๑ ป.๔/๒  อธิบายขอคิดจาการอานเพื่อนําไปใชชีวิตจริง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. สามารถใชคํานามราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล 

๒. บอกความหมายของคําราชาศัพทได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

 

 



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คําราชาศัพท 

๒. การเลือกใชคําราชาศัพท 

๓. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิมและนําคําเลนเกมตอคํา   

๒. นักเรียนเปดหนังสือเรียนเรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ  ตัวแทนนักเรียน ๖ คน  อานออกเสียงคําราชาศัพท

ทีละคน  แบงเน้ือหาใหเหมาะสม  (ครูเสนอแนะใหนักเรียนหาความหมายของคําจาพจนานุกรม) 

๓. ครูอธิบายความหมายของคําราชาศัพทเพิ่มเติมและสรุป  เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชไดถูกตอง

ตามสถานการณ 

๔. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ขอ ๓.๕- ๓.๖ และคัดลายมือในหนังสือแบบฝกหัด  ขอ ๔ 

เปนการบาน 

๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนเลือกอานหนังสือบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช  เรื่อง พระมหาชนก คนละ ๑  ตอน เปนการบาน 

๖. ครูมอบหมายใหนักเรียนเลือกอานนิทานในหองสมุดที ่มีความรูเกี่ยวกับพระธรณี   พระคงคา  

พระพาย  พระอาทิตย หรือพระจันทร  เพื่อเลาแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนเปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การใชพจนานุกรม      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………….. 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การใชพจนานุกรมคือการคนหาคําและความหมายของตําโดยเรียงจากลําดับตัวอักษร  ภายในพจนานุกรม

แตละเลมจะบอกทั้งความหมายของคํา  ชนิดของคํา  ที่มาของคํา  ผูเรียนตองตองศึกษาหลักการใชใหชัดเจน    

เพราะพจนานุกรมเปนเครื่องมือสําหรับหาความหมายของคําและชวยใหเราสามารถอานและเขียนคําตางๆ ได

ถูกตอง 
 

ตัวชี้วัด     

ป.๔/๓  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา         
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. ใชพจนานุกรมชวยการอาน   การเขียน   และคนหาความหมายได 

๒. บอกชนิดของคําจากพจนานุกรมได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การใชพจนานุกรมเพื่อคนหาความหมาย    

๒. คําราชาศัพท  

๓. ชนิดของคํา 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิมและนําคําเลนเกมตอคํา  

๒. นักเรียนและครูชวยกันทบทวนการใชพจนานุกรมที่ถูกตองและรวดเร็ว    

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสนทนาถึงบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช  เรื่องพระมหาชนก ๑  ที่ปรากฏในเรื่อง 

๔. ตัวแทนนักเรียนออกมาเลาเรื่องเกี่ยวกับพระธรณี  พระคงคา  พระพาย  พระอาทิตย  หรือพระจันทร 

เพื่อแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน โดยมีครูคอยแนะนํา 

๕. นักเรียนแบงกลุม  เพื่อไปศึกษาและรวบรวมคําราชาศัพทในหองสมุดตามกิจกรรมชวนกันเขียนใน

หนังสือเรียน 

๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปคําราชาศัพท  เพื่อนักเรียนสามารถนําคําไปแตงประโยคหรือแตงเรื่องสั้น

ไดเหมาะสมตามสถานการณ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. หองสมุด 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง การเขียนบทรอยกรอง     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………….. 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การแตงนิทานหรือเขียนเรื่องราวเปนบทรอยกรองลักษณะตางๆ  เปนทักษะการเขียนตามจินตนาการ

ประกอบขอมูล ความรู หรือเรื่องราวที่ตองการ 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๒.๑ ป.๔/๗  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ท ๔.๑ ป.๔/๕  แตงบทรอยกรองและคําขวัญ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เขียนเรื่องตามจินตนาการได 

๒. แตงบทรอยกรองได 

๓. ทําหนังสือสงเสริมการอานได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนบทรอยกรอง 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิมและนําคําเลนเกมตอคํา   

๒. ครูและนักเรียนชวยกันทบทวนแผนภูมิบทรอยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนแปดและกาพยยานี ๑๑ 

๓. ตัวแทนแตละกลุมรับใบความรูนิทานอีสป  บทรอยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนแปด  และกาพยยานี 

๑๑ เทากับสมาชิกในกลุม 

๔. นักเรียนอานนิทานอีสป  บทรอยกรองประเภทกลอนสี่กลอนแปด  และกาพยยานี ๑๑  พรอมกัน  

๕. ครูและนักเรียนสนทนาถึงเน้ือหาของนิทานแตละเรื่อง  การจินตนาการภาพ  ขอคิดและคุณธรรมที่ได

จากนิทาน  เพื่อเปนแนวทางในการเลือกนิทานอีสปเพื่อแตงบทรอยกรองแตละประเภท 

๖. ตัวแทนแตละกลุมเลือกนิทานอสีปจากครูกลุมละ ๑ เรื่อง (นิทานอีสปที่เลือกมาควรเปนเรื่องที่เนน

คุณธรรม  ที่ครูคิดวานักเรียนในช้ันเรียนขาดการปฏิบัติเปนนิสัยหรือเห็นวาเหมาะสม) 

๗. แตละกลุมดําเนินการแตงบทรอยกรองเปนนิทาน  โดยใชรูปแบบของกลอนสี่  กลอนแปด และกาพย

ยานี ๑๑ เพียงประเภทเดียว โดยใหคงเรื่องเดิมและแตละเรื่องไมนอยกวา  ๘ หนา  หนาละไมนอยกวา  ๒  บาท  

เพื่อจัดทําหนังสือสงเสริมการอาน 

๘. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปปญหาที่พบในขณะแตงบทรอยกรอง  เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนรูการแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนแปด และกาพยยานี ๑๑ ในโอกาสตอไป (นักเรียนกลุมใดที่

แตงบทรอยกรองไมเสร็จในช่ัวโมงนักเรียนสามารถชวยกันทําในเวลาวาง  โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา) 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การทําหนังสือสงเสริมการอาน    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การทําหนังสือสงเสริมการอาน เปนการนําความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนกระบวนการ

ที่สรางสรรคครบทุกทักษะ  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการเขียน  รวมถึงการเพิ่มพูนความรูทางดานศิลปะ

และความคิดสรางสรรค  การมีจินตนาการตอยอดจากเรื่องที่เรียน   สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

ตัวชี้วัด  

ท ๒.๑  ป.๔/๗, ท ๔.๑ ป.๔/๕  เขียนเรื่องบันทึกและเขียนรายงานจาการศึกษาคนควา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- ทําหนังสือสงเสริมการอาน ได  
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนหนังสือสงเสริมการอาน 

 

 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลงเอาไวที่ไหน  เพื่อความสนุกสนาน 

เพลงเอาไวท่ีไหน 

ไมทราบผูแตง 

ก ไกเอาไวที่แกม ป ปลาเอาไวที่ปาก 

ต เตาเอาไวที่ตา เอา ม มาไวที่จมูก 

ลาลา  ลาลาลา  ลาลา  ลาลาลา  ลาลา  ลาลาลา  ลาลาลา  (ซ้ํา) 

ล ลิงเอาไวที่ไหล  ข ไขเอาไวที่แขน 

เอา ฟ แฟน ไวในดวงใจ เอา ฟ แฟน ไวในดวงใจ 

ลาลา  ลาลาลา  ลาลา  ลาลาลา  ลาลา  ลาลาลา  ลาลาลา  (ซ้ํา) 

- เมื่อจบเพลงแลวใหนักเรียนแยกกลุมคิดคําที่ข้ึนตนดวย ก ป ต จ ม ล ข ฟ จะเปนคํา ๑  

พยางค หรือ ๒ พยางคก็ย่ิงดี 

๒. ตัวแทนนักเรียนรับหนังสือสงเสริมการอานเปนบทรอยกรอง  กลุมละ ๒ เลม  ครูใหความรูกับ

นักเรียนเรื่องรูปแบบการทําหนังสือสงเสริมการอาน   

๓. นักเรียนแตละกลุมรับกระดาษเปลา  ขนาด A4 ตามจํานวนหนา  ปกนอก  ปกใน  ปกหลัง  นักเรียน

ในกลุมแบงหนาที่ชวยกันนําบทรอยกรองที่แตงเปนนิทานมาเขียนแบงหนาโดยเวนที่วางไววาดภาพประกอบ  

ระบายสีตกแตงภาพ  จัดทํารูปเลมและในขณะที่เขียนบทรอยกรองแตละหนาเนนการคัดลายมือสวย  สะอาด  

ชองไฟของตัวหนังสือสม่ําเสมอ  การวาดภาพแตละหนาใหสอดคลองกับขอความและหางจากขอบ กระดาษตาม

ความเหมาะสม 

๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจาการอานจัดทําหนังสือสงเสริมการอานและมอบหมาย  งาน

การทําหนังสือสงเสริมการอานผลงานกลุมเปนของตนเองในเวลาวาง 

หมายเหตุ  หนังสือสงเสริมการอานของแตละกลุมที่ยังไมเรียบรอย  นักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใหเสร็จ

เรียบรอยชวงเวลาวาง   โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การทําโครงงาน      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………….. 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

โครงงาน  เปนกระบวนการที่ไดนําความรูที่ไดรับในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สั่งสมและการระดมพลัง

สมองในการคนหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ  และภูมิปญญาทองถ่ิน  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได   
 

ตัวชี้วัด 

ท ๒.๑  ป.๔/๗, ท ๔.๑ ป.๔/๕  เขียนเรื่องบันทึกและเขียนรายงานจาการศึกษาคนควา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. ทําโครงงานได 

๒. ทํางานกลุมได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

- การทําโครงงาน 

 

 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลงมะละกอ เพื่อความสนุกสนาน   

สมตํา   มะละกอ  สมตํา   

มะละกอ   สมตํา   สมตํา   มะละกอ  

บีบมะนาวใสหนอย ใสนํ้าปลานิดหนอย 

ปลาราตัวนอยเรามาชอยกันนํา (ซ้ํา) 

(หมายเหตุ  ชอยเปนภาษาถ่ินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แปลวา ชวย) 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาของเพลง ดังน้ี 

- มะละกอ  เปนผักหรือเปนผลไม (เปนผัก แตเปนผักที่มีลักษณะพิเศษคือ  ผลมะละกอดิบ

สามารถนําไปแกง  ผัด  ตมจิ้มนําพริก  ตําสมตําเปนอาหารวางที่เอกลักษณของคนไทยและ

คนอีสาน  สวนผลสุกสามารถรับประทานแทนผลไมเพราะมีคุณสมบัติชวยระบายทอง) 

- จากเน้ือหาของเพลงมะละกอเปนการตําสมตําของคนในภาคใด 

- นักเรียนชวยกันเลารวมถึงข้ันตอนของการตําสมตํา 

๓. นักเรียนแตละกลุมการทําโครงงานที่กลุมของนักเรียนเตรียมไวแลว 

๔. ครูสรุปข้ันตอนของการทําโครงงาน   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. รูปแบบโครงงาน 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การเขียนรายงาน      เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

การเขียนรายงานโครงงาน  เปนการนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติจริง  ใหเขาใจถึงแนวคิด  วิธีการ

ดําเนินการศึกษาคนควา  ผลของการดําเนินการ  ขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ อยางเปนระบบและมีข้ันตอน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑  ป. ๔/๗, ท ๔.๑ ป. ๔/๘  เขียนเรื่องบันทึกและเขียนรายงานจาการศึกษาคนควา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- เขียนรายงานโครงงานได  
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนโครงงาน  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิม  

๒. ครูและนักเรียนสนทนาถึงหัวขอในการเขียนรายงานโครงงาน 



 
๓. ครูนําแผนภูมิการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานแขวนบนกระดานดํา  ครูอธิบายใหความรูและราย

ละเอียด กับนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอโครงงานตามลําดับ โดยหัวขอตางๆ สอดคลองกับผลงานที่นักเรียนแตละกลุม

รับไปศึกษาตามที่ครูอธิบาย  ดังน้ี 

๓.๑ ความหมายและประเภทโครงงาน 

๓.๒ หัวขอโครงงาน มีดังน้ี 

- ช่ือโครงงาน 

- ช่ือผูทําโครงงาน  โรงเรียน  พ.ศ. ที่จัดทํา 

- ช่ือครูที่ปรึกษา 

- บทคัดยอสั้นๆ ที่บอกเคาโครงยอๆ ประกอบดวย เรื่อง วัตถุประสงค  วิธีการ และ

สรุปผล 

- กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณหรือหนวยงานที่มีสวนใหความชวยเหลือให

งานเสร็จ 

- วัตถุประสงคของการคนควา 

- ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

- สมมติฐานและความสําคัญของโครงงาน 

- วิธีดําเนินการ 

- สรุปผลการศึกษาคนควา ไดผลอยางไร 

- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

- ขอเสนอแนะ 

- เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 

- บัญชีตาราง 

๔. นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนรายงานการทําโครงงานกับการนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการ

เรียนรูในสาระอื่น 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

          ๑.  บัตรคําศัพท 

          ๒.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๓  เรื่อง ธรรมชาติน้ีมีคุณ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  การจัดนิทรรศการ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………… 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระสําคัญ  

การการจัดนิทรรศการ  เปนการแสดงผลงานที่ตนไดทําข้ึนหลายรูปแบบ  เชน  การรายงานดวยวาจา  

การจัดทําเปนวารสาร และรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด   

 ท ๒.๑  ป.๔/๖  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา 

  ท ๓.๑  ป.๔/๕  รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง  การดูและการสนทนา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เขียนรายงานโครงงานได 

๒. จัดนิทรรศการได  
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

-  การจัดนิทรรศการ  
 

 



 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลงตามแผนภูมิ 

แผนภูมิเพลง อยาเกียจคราน 

คํารอง/ทํานอง                      ไมทราบนามผูแตง 

   อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา 

งานหนักงานเบาเหน่ือยแลวเราพักผอนก็หาย 

ไมทํางาน หลบหลีกงาน ดวยเกียจคราน เอาแตสบาย 

แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ (ซ้ํา) 

๒. ครูตรวจความถูกตองการเขียนรายงานโครงงานแตละกลุม 

๓. นักเรียนแตละกลุมนําผลงานเขารูปเลมตามลําดับรายงานโครงงานและเย็บรูปเลม 

๔. นักเรียนแตละกลุมนํารายงานโครงงาน  และผลงานหนังสือสงเสริมการอานของกลุมของกลุม  

ผลงานสวนตัว  จัดนิทรรศการรวมกับรายงานโครงงาน  โดยแตละกลุมชวยกันจัดตกแตงโตะนิทรรศการรวมกับ

รายงานโครงงาน  โดยแตละกลุมชวยกันจัดตกแตงโตะนิทรรศการผลงานใหดูสวยงาม นาสนใจ 

๕. นักเรียนซึ่งเปนตัวแทนกลุมรายงานโครงงานตอครูประจําช้ันและเพื่อนๆ ทีละกลุม   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. แผนภูมิเพลง 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 


