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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 จ านวนนบัท่ี

มากกวา่ 100,000   
Math_P_4.1.1.1 ทบทวนการอ่านและการ

เขียนตวัเลขแสดงจ านวน
นบัท่ีไม่เกิน 100,000 

Math_P_4.1.1.2 การอ่านและเขียนตวัเลข
แสดงจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 
100,000 

Math_P_4.1.1.3 ค่าประจ าหลกัและการเขียน
จ านวนในรูปกระจาย 

Math_P_4.1.1.4 การเปรียบเทียบจ านวนนบั 
Math_P_4.1.1.5 การเรียงล าดบัจ านวนนบั 
Math_P_4.1.1.6 แบบรูปของจ านวนนบั 

ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.1.7 แบบรูปของจ านวนนบั 

ตอนท่ี 2 
2 การบวกและการลบ  Math_P_4.1.2.1 โจทยก์ารบวก 

Math_P_4.1.2.2 โจทยก์ารลบ 
Math_P_4.1.2.3 การบวกจ านวนหลายหลกั

ไม่มีการทด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 

  Math_P_4.1.2.4 การบวกจ านวนหลายหลกัมี
การทด ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.5 การบวกจ านวนหลายหลกัมี
การทด ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.6 โจทยปั์ญหาการบวก  
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.7 โจทยปั์ญหาการบวก  
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.8 โจทยปั์ญหาการบวก  
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.2.9 การลบจ านวนหลายหลกัไม่
มีการกระจาย 

Math_P_4.1.2.10 การลบจ านวนหลายหลกัมี
การกระจาย  ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.11 การลบจ านวนหลายหลกัมี
การกระจาย   ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.12 โจทยปั์ญหาการลบ  
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.13 โจทยปั์ญหาการลบ  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.14 โจทยปั์ญหาการลบ  
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.2.15 การสร้างโจทยปั์ญหา 
การบวก 

Math_P_4.1.2.16 การสร้างโจทยปั์ญหา 
การลบ 

3 การคูณ   Math_P_4.1.3.1 การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบั
จ านวนหลายหลกั 

Math_P_4.1.3.2 การคูณจ านวนสองหลกักบั
จ านวนมากกวา่สองหลกั 
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.3.3 การคูณจ านวนสองหลกักบั
จ านวนมากกวา่สองหลกั 
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.3.4 การคูณจ านวนสองหลกักบั
จ านวนมากกวา่สองหลกั 
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.3.5 โจทยปั์ญหาการคูณ  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.3.6 โจทยปั์ญหาการคูณ  
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.3.7 โจทยปั์ญหาการคูณ  
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.3.8 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
คูณ ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.3.9 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
คูณ ตอนท่ี 2 

4 การหาร   Math_P_4.1.4.1 การหารท่ีตวัหารมีหน่ึง
หลกั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.2 การหารท่ีตวัหารมีหน่ึง
หลกั ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.3 การหารท่ีตวัหารมีสองหลกั 
Math_P_4.1.4.4 การหารท่ีตวัหารมีสองหลกั  

ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.4.5 การหารท่ีตวัหารมีสองหลกั  

ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.4.6 การหารท่ีตวัหารมีสามหลกั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.7 การหารท่ีตวัหารมีสามหลกั 
ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.8 โจทยปั์ญหาการหาร  
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.9 โจทยปั์ญหาการหาร  
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.10 โจทยปั์ญหาการหาร   
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.4.11 โจทยปั์ญหาการหาร  
ตอนท่ี 4 

Math_P_4.1.4.12 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
หาร ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.13 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
หาร ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.14 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
หาร ตอนท่ี 3 

5 เวลา 
 

Math_P_4.1.5.1 การบอกเวลา 
Math_P_4.1.5.2 การบอกระยะเวลา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_4.1.5.3 ความสมัพนัธ์ของหน่วย

เวลา 
Math_P_4.1.5.4 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.5.5 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.5.6 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

ตอนท่ี 3 
6 การวดัความยาว  

การชัง่และการตวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.1.6.1 การวดัความยาว ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.6.2 การวดัความยาว ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.6.3 การวดัความยาว ตอนท่ี 3 
Math_P_4.1.6.4 โจทยก์ารวดัความยาว 
Math_P_4.1.6.5 โจทยปั์ญหาการวดัความ

ยาว 
Math_P_4.1.6.6 การชัง่ ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.6.7 ความสมัพนัธ์ของหน่วย

การชัง่ 
Math_P_4.1.6.8 การชัง่ ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.6.9 โจทยก์ารชัง่ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
 
 
 
 
 

Math_P_4.1.6.10 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่ 
Math_P_4.1.6.11 การตวง 
Math_P_4.1.6.12 ความสมัพนัธ์ของหน่วย

การตวง 
Math_P_4.1.6.13 โจทยก์ารตวง 
Math_P_4.1.6.14 โจทยปั์ญหาการตวง 
Math_P_4.1.6.15 การแกปั้ญหาเก่ียวกบั การ

วดั การชัง่และการตวง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การบวก  ลบ คูณ 

หารระคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.2.1.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.1.2 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.1.3 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.1.4 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ  หารระคน ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.1.5 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.1.6 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.1.7 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
บวก การลบ การคูณ และ
การหารระคน ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.1.8 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
บวก การลบ การคูณ และ
การหารระคน ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_4.2.1.9 การสร้างโจทยปั์ญหาการ

บวก การลบ การคูณ และ
การหารระคน ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.1.10 การเฉล่ีย 
2 เศษส่วน 

 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.2.3.1 ความหมาย การอ่าน และ
การเขียนเศษส่วน ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.3.2 ความหมาย การอ่าน และ
การเขียนเศษส่วน ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.3.3 การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมี
ตวัส่วนเท่ากนั 

Math_P_4.2.3.4 การเรียงล าดบัเศษส่วนท่ีมี
ตวัส่วนเท่ากนั 

Math_P_4.2.3.5 การบวกเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนเท่ากนั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.3.6 การบวกเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนเท่ากนั ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.3.7 การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
เท่ากนั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.3.8 การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
เท่ากนั ตอนท่ี 2 

3 ทศนิยม 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.2.4.1 ความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.4.2 ความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.4.3 ความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.4.4 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงต าแหน่ง ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.4.5 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงต าแหน่ง ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.4.6 การเรียงล าดบัทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง 

Math_P_4.2.4.7 การเขียนความยาวและ
น ้ าหนกัเป็นทศนิยม 

4 เรขาคณิต Math_P_4.2.5.1 เสน้ตรง ส่วนของเสน้ตรง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รังสี และมุม 
Math_P_4.2.5.2 การเรียกช่ือมุมและการ

เขียนสญัลกัษณ์แทนมุม 
Math_P_4.2.5.3 การเปรียบเทียบขนาดของ

มุมและชนิดของมุม 
Math_P_4.2.5.4 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป

ส่ีเหล่ียมจตัุรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.5.5 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.5.6 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.5.7 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตอนท่ี 4 

Math_P_4.2.5.8 เสน้ทแยงมุม 
Math_P_4.2.5.9 เสน้ขนาน ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_4.2.5.10 เสน้ขนาน ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.11 รูปวงกลม ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.5.12 รูปวงกลม ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.13 รูปสมมาตร ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.5.14 รูปสมมาตร ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.15 แบบรูปของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืนๆ ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.5.16 แบบรูปของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืนๆ ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.17 การประดิษฐล์วดลายโดย

ใชรู้ปเรขาคณิต 
6 พ้ืนท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 
 
 
 

Math_P_4.2.6.1 พ้ืนท่ี 
Math_P_4.2.6.2 การวดัพ้ืนท่ีและการหา

พ้ืนท่ี 
Math_P_4.2.6.3 การหาพ้ืนท่ีโดยประมาณ 
Math_P_4.2.6.4 พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.6.5 พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
7 แผน-ภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแท่ง และ
ตาราง 
  
  
  
  
 

Math_P_4.2.7.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
Math_P_4.2.7.2 การอ่านแผนภูมิแท่ง 
Math_P_4.2.7.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

การจ าแนกขอ้มูล 
Math_P_4.2.7.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
Math_P_4.2.7.5 การเขียนแผนภูมิแท่ง 
Math_P_4.2.7.6 การอ่านตาราง ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.7.7 การอ่านตาราง ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ระบบสุริยะ Sci_P_4.1.1.1 ดวงอาทิตย ์

Sci_P_4.1.1.2 ดาวพธุ ดาวศุกร์ 
Sci_P_4.1.1.3 โลก ดาวองัคาร 
Sci_P_4.1.1.4 ดาวพฤหสับดี  

ดาวเสาร์ 
Sci_P_4.1.1.5 ดาวยเูรนสั ดาวเนปจูน 
Sci_P_4.1.1.6 ดวงจนัทร์ 
Sci_P_4.1.1.7 ดาวเคราะห์แคระ 
Sci_P_4.1.1.8 ดาวเคราะห์นอ้ย 
Sci_P_4.1.1.9 ดาวหาง อุกกาบาต 

Sci_P_4.1.1.10 ระบบสุริยะของเรา 
2 พลงังานแสง Sci_P_4.1.2.1 แหล่งก าเนิดแสง 

Sci_P_4.1.2.2 การเคล่ือนท่ีของแสง 
Sci_P_4.1.2.3 แสงกบัการมองเห็น  

ตอน วตัถุมีแสง 
Sci_P_4.1.2.4 แสงกบัการมองเห็น ตอน 

วตัถุท่ีไม่มีแสง 
Sci_P_4.1.2.5 การมองเห็นแสงผา่นวตัถุ

ต่างๆ ตอนตวักลางโปร่งใส 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_4.1.2.6 การมองเห็นแสงผา่นวตัถุ

ต่างๆ   
ตอน ตวักลางโปร่งแสง 

Sci_P_4.1.2.7 การมองเห็นแสงผา่นวตัถุ
ต่างๆ   
ตอน ตวักลางทึบแสง 

Sci_P_4.1.2.8 เปรียบเทียบการมองเห็น
แสงผา่นวตัถุต่างๆ 

Sci_P_4.1.2.9 การเกิดเงา 
Sci_P_4.1.2.10 ขนาดของเงา 
Sci_P_4.1.2.11 การน าเงาไปใชป้ระโยชน ์
Sci_P_4.1.2.12 การสะทอ้นของแสง 
Sci_P_4.1.2.13 การสะทอ้นของแสงบน

กระจกเงาราบ 
Sci_P_4.1.2.14 การสะทอ้นของแสงบน

กระจกนูน 
Sci_P_4.1.2.15 การสะทอ้นของแสงบน

กระจกเวา้ 
Sci_P_4.1.2.16 การหกัเหของแสง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_4.1.2.17 การหกัเหของแสงผา่น

เลนส์ 
Sci_P_4.1.2.18 แสงขาว 
Sci_P_4.1.2.19 การเกิดรุ้งและสีของรุ้ง 
Sci_P_4.1.2.20 การเปล่ียนพลงังานแสงเป็น

พลงังานความร้อน 
Sci_P_4.1.2.21 เซลลสุ์ริยะ 
Sci_P_4.1.2.22 ประโยชนข์องพลงังานแสง

ในชีวติประจ าวนั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การเกิดดิน Sci_P_4.2.1.1 การเกิดดิน 

Sci_P_4.2.1.2 ส่วนประกอบของดิน 
Sci_P_4.2.1.3 สมบติัของดิน 
Sci_P_4.2.1.4 ประเภทของดิน 
Sci_P_4.2.1.5 ดินท่ีเหมาะต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
Sci_P_4.2.1.6 ประโยชนข์องดิน 
Sci_P_4.2.1.7 ปัญหามลภาวะทางดิน 
Sci_P_4.2.1.8 การบ ารุงรักษาดิน 

2 การด ารงชีวติของ
พืช 

Sci_P_4.2.2.1 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ
ของราก 

Sci_P_4.2.2.2 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ
ของล าตน้ 

Sci_P_4.2.2.3 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ
ของใบ 

Sci_P_4.2.2.4 การสร้างอาหารและหนา้ท่ี
พิเศษของใบ 

Sci_P_4.2.2.5 โครงสร้างในการล าเลียง
สารของพืช 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_4.2.2.6 กระบวนการในการล าเลียง

น ้ าของพืช 
Sci_P_4.2.2.7 กระบวนการในการล าเลียง

อาหารของพืช 
Sci_P_4.2.2.8 น ้ามีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
Sci_P_4.2.2.9 แสงมีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
Sci_P_4.2.2.10 ธาตุอาหารมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
Sci_P_4.2.2.11 น ้าเป็นปัจจยัในการ 

สงัเคราะห์ดว้ยแสง 
Sci_P_4.2.2.12 แก๊สคาร์บอนได 

ออกไซดเ์ป็นปัจจยัในการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสง 

Sci_P_4.2.2.13 แสงและคลอโรฟิลลมี์ผล
ต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 

Sci_P_4.2.2.14 แสงและเสียงมีผลต่อการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_4.2.2.15 การตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

อุณหภูมิ ความช้ืน และการ
สมัผสั 

Sci_P_4.2.2.16 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
พืชต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

3 
 

การด ารงชีวติของ
สตัว ์

Sci_P_4.2.3.1 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สตัว ์ตอน แสง 

Sci_P_4.2.3.2 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สตัว ์ 
ตอน การสมัผสั 

Sci_P_4.2.3.3 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สตัว ์ตอน อุณหภูมิ 

Sci_P_4.2.3.4 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สตัว ์ตอน อาหาร 

Sci_P_4.2.3.5 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สตัว ์สตัว ์ 
ตอน น ้ าและความช้ืน 

Sci_P_4.2.3.6 ความส าคญัต่อการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
สตัว ์

Sci_P_4.2.3.7 สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
กบัสตัว ์ตอน แสงและ
อุณหภูมิ 

Sci_P_4.2.3.8 อุตสาหกรรมการเกษตร 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Myself and Others Eng_P_4.1.1.1 About Me 

Eng_P_4.1.1.2 What Are You? 
Eng_P_4.1.1.3 I Work at School 
Eng_P_4.1.1.4 Everyday Life 
Eng_P_4.1.1.5 My Head and Face 
Eng_P_4.1.1.6 Dressing 
Eng_P_4.1.1.7 My Feelings 
Eng_P_4.1.1.8 Things Aroud Me 

2 My house Eng_P_4.1.2.1 Family 
Eng_P_4.1.2.2 Rooms in My House 
Eng_P_4.1.2.3 Things in My House 
Eng_P_4.1.2.4 Housework 

3 Animals Eng_P_4.1.3.1 On the Farm 
Eng_P_4.1.3.2 Wild Animals 
Eng_P_4.1.3.3 I Hate Snakes 

4 School Eng_P_4.1.4.1 Our School 
Eng_P_4.1.4.2 Places at School 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_4.1.4.3 Things at School 

Eng_P_4.1.4.4 Good Traits 
Eng_P_4.1.4.5 School Rules 
Eng_P_4.1.4.6 Classroom Requests 
Eng_P_4.1.4.7 My School 

5 Free Time and 
Activities 

Eng_P_4.1.5.1 My Free Time 
Eng_P_4.1.5.2 My Hobby 
Eng_P_4.1.5.3 Sports 
Eng_P_4.1.5.4 Do You Like to Play 

Games? 
Eng_P_4.1.5.5 Free Time Activities 
Eng_P_4.1.5.6 How to Make a Flower 

Garland? 
6 Food Eng_P_4.1.6.1 My Favorite Food 

Eng_P_4.1.6.2 My Dish 
Eng_P_4.1.6.3 Junk Food 
Eng_P_4.1.6.4 Breakfast 
Eng_P_4.1.6.5 At the Restaurant 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Eng_P_4.1.6.6 The Taste of Food 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Weather Eng_P_4.2.1.1 What's the Weather Like? 

Eng_P_4.2.1.2 What's the Temperature? 
Eng_P_4.2.1.3 Clothing 
Eng_P_4.2.1.4 What Do You Want To 

Do? 
Eng_P_4.2.1.5 What Season Is It? 
Eng_P_4.2.1.6 Do You Like Summer? 

2 Travel Eng_P_4.2.2.1 My Favorite Place 
Eng_P_4.2.2.2 Let's Go to the Seaside! 
Eng_P_4.2.2.3 Transportation 
Eng_P_4.2.2.4 Where's the Erawan 

Shrine? 
Eng_P_4.2.2.5 Signs 

3 Shopping Eng_P_4.2.3.1 Let's Go Shopping! 
Eng_P_4.2.3.2 At the Clothing Store 
Eng_P_4.2.3.3 Do You Have Any 

Cookies? 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_4.2.3.4 Quantity 

Eng_P_4.2.3.5 Comparing Things 
Eng_P_4.2.3.6 Shopping Places 
Eng_P_4.2.3.7 What's It Made Of? 

4 People & Culture Eng_P_4.2.4.1 What's He Like? 
Eng_P_4.2.4.2 Favorite Person 
Eng_P_4.2.4.3 World Flags 
Eng_P_4.2.4.4 Nationality 
Eng_P_4.2.4.5 Favorite Festival 
Eng_P_4.2.4.6 Loy Krathong Festival 

5 General Knowledge Eng_P_4.2.5.1 Space 
Eng_P_4.2.5.2 Recycling 
Eng_P_4.2.5.3 Sickness 
Eng_P_4.2.5.4 Accident 
Eng_P_4.2.5.5 Good Manner 
Eng_P_4.2.5.6 Aesop's Fable 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ขนมไทยไร้เทียม

ทาน 
Thai_P_4.1.1.1 ขนมไทยไร้เทียมทาน 
Thai_P_4.1.1.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์าก  

ขนมไทยไร้เทียมทาน 
Thai_P_4.1.1.3 แผนภาพโครงเร่ือง ขนม

ไทยไร้เทียมทาน 
Thai_P_4.1.1.4 อ่านกลอนสุภาพ  

เร่ือง ขนมแม่เอย๊ 
Thai_P_4.1.1.5 เรียนรู้เร่ืองประโยค 
Thai_P_4.1.1.6 อ่านเสริมเติมความรู้ร้อย

กรอง เร่ือง การผจญภยัของ
สุดสาคร 

Thai_P_4.1.1.7 เรียนรู้ค าศพัท ์  
เร่ือง "สุดสาคร" 

Thai_P_4.1.1.8 เรียนรู้บทอาขยานหลกัจาก
เร่ือง การผจญภยัของสุด
สาคร 

2 ออมไวก้ าไรชีวติ Thai_P_4.1.2.1 ออมไวก้ าไรชีวติ 
Thai_P_4.1.2.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง ออม

ไวก้ าไรชีวติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_4.1.2.3 แผนภาพโครงเร่ือง ออมไว้

ก าไรชีวติ 
Thai_P_4.1.2.4 ส านวนชวนคิด ภาษิต

สอนใจ 
Thai_P_4.1.2.5 ค านาม 
Thai_P_4.1.2.6 พระคุณแม่ 
Thai_P_4.1.2.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

ออมไวก้ าไรชีวติ 
Thai_P_4.1.2.8 เงินตราน่ารู้ 

3 ผกัสมุนไพรใบหญา้
มีคุณค่าทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.1 การอ่านในใจบทเรียน เร่ือง 
ผกัสมุนไพรใบหญา้มีคุณค่า
ทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง ผกั
สมุนไพรใบหญา้มีคุณค่า
ทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.3 แผนภาพโครงเร่ือง ผกั
สมุนไพรใบหญา้มีคุณค่า
ทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.4 มาตราตวัสะกด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.3.5 ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่

ประวสิรรชนีย ์
Thai_P_4.1.3.6 ไมย้มก 
Thai_P_4.1.3.7 การแสดงความคิดเห็น

บทเรียนเร่ือง เทพเสินหนง 
บิดาแห่งการเกษตร 

Thai_P_4.1.3.8 ชีวกโกมารภจัจ ์
4 ภูมิใจมรดกโลก Thai_P_4.1.4.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ภูมิใจมรดกโลก 
Thai_P_4.1.4.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์าก  

ภูมิใจมรดกโลก 
Thai_P_4.1.4.3 การเขียนแผนภาพโครง

เร่ือง ภูมิใจมรดกโลก 
Thai_P_4.1.4.4 เรียนรู้เร่ืองค าท่ีมีอกัษรควบ 

ค าท่ีมีอกัษรน า 
Thai_P_4.1.4.5 ค าเป็นค าตาย 
Thai_P_4.1.4.6 การผนัค า 
Thai_P_4.1.4.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

ภูมิใจมรดกโลก 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.4.8 การอ่านเสริมเพ่ิมความรู้

เร่ือง ภูมิใจมรดกโลก 
5 ชีวติท่ีถูกเมิน Thai_P_4.1.5.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ชีวติท่ีถูกเมิน 
Thai_P_4.1.5.2 การออกเสียงและเขียนตาม

ค าบอก 
Thai_P_4.1.5.3 การเขียนแผนภาพโครง

เร่ือง ชีวติท่ีถูกเมิน 
Thai_P_4.1.5.4 ค าสรรพนาม 
Thai_P_4.1.5.5 ประโยคส่ือสาร 
Thai_P_4.1.5.6 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

น ้าผึ้งหยดเดียว 
Thai_P_4.1.5.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

น ้าผึ้งหยดเดียว 
Thai_P_4.1.5.8 การอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ตวัเลก็นิดมีพิษเหลือ
ใจ 

6 โอมพินิจมหา
พิจารณา 

Thai_P_4.1.6.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
โอม พินิจมหาพิจารณา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.6.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง โอม 

พินิจมหาพิจารณา 
Thai_P_4.1.6.3 แผนภาพโครงเร่ือง โอม 

พินิจมหาพิจารณา 
Thai_P_4.1.6.4 ค าคลอ้งจอง 
Thai_P_4.1.6.5 การแสดงความคิดเห็นเชิง

วจิารณ์ 
Thai_P_4.1.6.6 เคร่ืองหมายวรรคตอน 
Thai_P_4.1.6.7 การเขียนยอ่หนา้ 
Thai_P_4.1.6.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ก่อนจะเช่ือส่ิงใดใหย้ ั้งคิด 
7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน Thai_P_4.1.7.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง แรง

พิโรธจากฟ้าดิน 
Thai_P_4.1.7.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง แรง

พิโรธจากฟ้าดิน 
Thai_P_4.1.7.3 แผนภาพโครงเร่ือง แรง

พิโรธจากฟ้าดิน 
Thai_P_4.1.7.4 ค าพอ้ง 
Thai_P_4.1.7.5 การคดัลายมือตวับรรจง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.7.6 ระบ าสายฟ้า 
Thai_P_4.1.7.7 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง 

ระบ าสายฟ้า 
Thai_P_4.1.7.8 ค าเตือนจากฟ้าดิน 

8 ไวรัสวายร้าย Thai_P_4.1.8.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ไวรัส วายร้าย 

Thai_P_4.1.8.2 เรียนรู้ค าศพัทไ์วรัส วายร้าย 
Thai_P_4.1.8.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

ไวรัส วายร้าย 
Thai_P_4.1.8.4 การเขียนเรียงความ 
Thai_P_4.1.8.5 ค าท่ีใช ้รร (ร หนั) และบนั 
Thai_P_4.1.8.6 ค าท่ีใช ้ใอ ไอ อยั และไอย 
Thai_P_4.1.8.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

ไวรัสวายร้าย 
Thai_P_4.1.8.8 การอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ท าความเขา้ใจกบัโรค
เอดส์ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 สนุกสนานกบัการ

เล่น 
Thai_P_4.2.1.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

สนุกสนานกบัการเล่น 
Thai_P_4.2.1.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง 

สนุกสนานกบัการเล่น 
Thai_P_4.2.1.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

สนุกสนานกบัการเล่น 
Thai_P_4.2.1.4 ประโยค 
Thai_P_4.2.1.5 การเขียนจดหมาย 
Thai_P_4.2.1.6 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เร่ืองเล่าจากพทัลุง 
Thai_P_4.2.1.7 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง เร่ือง

เล่าจากพทัลุง 
Thai_P_4.2.1.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

การเล่นงูกินหาง 
2 หนูเอยจะบอกให ้ Thai_P_4.2.2.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง หนู

เอยจะบอกให ้
Thai_P_4.2.2.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง หนูเอย

จะบอกให ้
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_4.2.2.3 แผนภาพโครงเร่ือง หนูเอย

จะบอกให ้
Thai_P_4.2.2.4 การเขียนบนัทึกความรู้ 
Thai_P_4.2.2.5 การเขียนยอ่ความ 
Thai_P_4.2.2.6 การเลือกหนงัสืออ่าน 
Thai_P_4.2.2.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

หนูเอยจะบอกให ้
Thai_P_4.2.2.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เจา้สีทอง 
3 คนดีศรีโรงเรียน Thai_P_4.2.3.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง คน

ดีศรีโรงเรียน 
Thai_P_4.2.3.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง คนดีศรี

โรงเรียน 
Thai_P_4.2.3.3 แผนภาพโครงเร่ือง คนดีศรี

โรงเรียน 
Thai_P_4.2.3.4 การพดูประเภทต่างๆ 
Thai_P_4.2.3.5 เพลงพ้ืนบา้น 
Thai_P_4.2.3.6 อกัษรยอ่ 
Thai_P_4.2.3.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
คนดีศรีโรงเรียน 

Thai_P_4.2.3.8 การอ่านเสริมเพ่ิมความรู้
เร่ือง เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 

4 สารพิษใน
ชีวติประจ าวนั 

Thai_P_4.2.4.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
สารพิษในชีวติประจ าวนั 

Thai_P_4.2.4.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง 
สารพิษในชีวติประจ าวนั 

Thai_P_4.2.4.3 แผนภาพโครงเร่ือง สารพิษ
ในชีวติประจ าวนั 

Thai_P_4.2.4.4 การโฆษณา 
Thai_P_4.2.4.5 อ่านเสริมเติมความรู้นิราศ

เร่ือง ดวงจนัทร์ของล าเจียก 
Thai_P_4.2.4.6 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากนิราศ

เร่ือง ดวงจนัทร์ของล าเจียก 
Thai_P_4.2.4.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

สารพิษในชีวติประจ าวนั 
Thai_P_4.2.4.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง รู้

เร่ืองเคร่ืองปรุงรส 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 อยา่งน้ีดีควรท า Thai_P_4.2.5.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

อยา่งน้ีดีควรท า 
Thai_P_4.2.5.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง 

อยา่งน้ีดีควรท า 
Thai_P_4.2.5.3 แผนภาพโครงเร่ือง อยา่งน้ี

ดีควรท า 
Thai_P_4.2.5.4 การฟังและการดู 
Thai_P_4.2.5.5 อ่านเสริมเติมความรู้ร้อย

กรองเร่ือง ปากเป็นเอก เลข
เป็นโท 

Thai_P_4.2.5.6 การอ่านกราฟ 
Thai_P_4.2.5.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

อยา่งน้ีดีควรท า 
Thai_P_4.2.5.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เมตตาธรรมน าสุข 
6 กระดาษน้ีมีท่ีมา Thai_P_4.2.6.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

กระดาษน้ีมีท่ีมา 
Thai_P_4.2.6.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง 

กระดาษน้ีมีท่ีมา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.2.6.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

กระดาษน้ีมีท่ีมา 
Thai_P_4.2.6.4 การเขียนรายงาน 
Thai_P_4.2.6.5 การพดูรายงาน 
Thai_P_4.2.6.6 อ่านเสริมเติมความรู้บท

โคลงเร่ือง เท่ียวเมืองพระ
ร่วง 

Thai_P_4.2.6.7 แผนภาพโครงเร่ือง เท่ียว
เมืองพระร่วง 

Thai_P_4.2.6.8 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 
กระดาษน้ีมีท่ีมา 

7 รักท่ีคุม้ภยั Thai_P_4.2.7.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
รักท่ีคุม้ภยั 

Thai_P_4.2.7.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง รักท่ี
คุม้ภยั 

Thai_P_4.2.7.3 แผนภาพโครงเร่ือง รักท่ีคุม้
ภยั 

Thai_P_4.2.7.4 ภาษาพดู ภาษาเขียน และ
ภาษาถ่ิน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.2.7.5 ค าท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 
Thai_P_4.2.7.6 การใชพ้จนานุกรม 
Thai_P_4.2.7.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

รักท่ีคุม้ภยั 
Thai_P_4.2.7.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ความรักในบา้น 
8 ธรรมชาติน้ีมีคุณ Thai_P_4.2.8.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ธรรมชาติน้ีมีคุณ 
Thai_P_4.2.8.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง 

ธรรมชาติน้ีมีคุณ 
Thai_P_4.2.8.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

ธรรมชาติน้ีมีคุณ 
Thai_P_4.2.8.4 ค าประพนัธป์ระเภทร้อย

กรอง 
Thai_P_4.2.8.5 ค าราชาศพัท ์
Thai_P_4.2.8.6 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

หอ้งสมุดป่า 
Thai_P_4.2.8.7 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
หอ้งสมุดป่า 

Thai_P_4.2.8.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 เวลา ช่วงเวลา และ

ยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.1.1 ความหมายช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหสัวรรษ 

So_4.1.1.2 การนบัช่วงเวลาทาง
ประวติัศาสตร์ 

2 ยคุสมยัในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.2.1 การแบ่งยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.2.2 ยคุสมยัท่ีใชใ้นการศึกษา
ประวติัศาสตร์ไทย 

3 การศึกษา
ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน 

So_4.1.3.1 ประเภทของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.3.2 ตวัอยา่งหลกัฐานเก่ียวกบั
ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน 

4 การตั้งถ่ินฐานและ
การด ารงชีวติของ
มนุษยใ์นดินแดน
ไทย 

So_4.1.4.1 การตั้งถ่ินฐานและการ
ด ารงชีวติของมนุษยใ์น
ดินแดนไทย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_4.1.4.2 อาณาจกัรโบราณใน

ดินแดนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 114  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีพบ
ในดินแดนไทย 

So_4.2.1.1 หลกัฐานและพฒันาการ
ของมนุษยส์มยั
ประวติัศาสตร์ในดินแดน
ไทย 

So_4.2.1.2 หลกัฐานและพฒันาการ
ของสมยัประวติัศาสตร์ใน
ทอ้งถ่ิน 

2 พฒันาการของสมยั
สุโขทยั 

So_4.2.2.1 การสถาปนาอาณาจกัร
สุโขทยั  

So_4.2.2.2 พฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยั 

So_4.2.2.3 ประวติัและผลงานของพอ่
ขนุศรีอินทราทิตย ์พอ่ขนุ
รามค าแหงมหาราช 

So_4.2.2.4 ประวติัและผลงานของพระ
มหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยา
ลิไท) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_4.2.2.5 ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั 

So_4.2.2.6 คุณค่าภูมิปัญญาไทยสมยั
สุโขทยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


