
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗  ชั่วโมง 

เรื่อง  เสียงดัง  ฟงชัด         เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง  เปนการอานใหผูอื่นฟง  หากผูอานออกเสียงชัดเจนถูกตอง  ยอมชวยใหการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ  ผูฟงสามารถรับสารไดอยางสมบูรณ  จึงควรฝกใหชํานาญ  เพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน   

    

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง        

  

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง         

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

สาระการเรยีนรู 

- การอานออกเสียงบทเรียน เรือ่ง สายนํ้า สายชีวิต  

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑ เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต  หนา ๑ - ๕ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิก                   

ในกลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่มี ร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑ เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต หนา ๑ - ๕แลวใหแตละ

กลุมฝกอานออกเสียงเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑ เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต หนา ๑ - ๕ตอกันไปจน

จบเรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑ เรื่อง 

สายนํ้า สายชีวิต หนา ๑ – ๕  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗  ชั่วโมง 

เรื่อง   ใจความสําคัญ       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานในใจ  เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง  ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ  

ใจความจะปรากฏอยูตามยอหนาตางๆ ของเรื่องที่อาน  อาจอยูสวนตน  สวนกลาง  หรือสวนทายของยอหนาก็ได 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๔  แยกขอเท็จจรงิและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

ป.๕/๕  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งทีอ่านเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได  

๒. นักเรียนบอกขอคิดของเรือ่งได 

๓. นักเรียนตอบคําถามจากเน้ือเรื่องได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 



สาระการเรยีนรู 

- การอานจบัใจความจากสือ่ตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง สายนํ้าสายชีวิต) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว และทบทวนเกี่ยวกับหลักการอานใน

ใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑ เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต  หนา ๑ - ๕  จากน้ันสนทนา 

อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. น ัก เ ร ียนทํา แบบฝ กห ัด  ร าย ว ิชาพื ้นฐาน  ภาษาไทย ช ุดภาษา เพื ่อ ช ีว ิต  ท ักษะภาษา                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  ขอ ๑ หนา  ๑  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗  ชั่วโมง 

เรื่อง   แผนภาพโครงเรื่อง      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ

ของเรื่องที่อานไดดีย่ิงข้ึนซึ่งตองอาศัยการต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง 

สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน ผลของเหตุการณน้ันคืออะไร 

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียน

รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๕ / ๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสรปุใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 



สาระการเรยีนรู 

- การนําแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคิดไปพฒันางานเขียน  (การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันนักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒ – ๕ รวมกันสนทนา 

อภิปรายเกี่ยวกับภาพดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื ่อชีวิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๐๔ – ๑๐๖  แลวรวมกันสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนอานทบทวน เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนทุกคนคนหาสํานวนสุภาษิตที่มีคําวานํ้า จํานวน ๑๐ สํานวน  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

  

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานเสริม เพ่ิมความรู      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยใหนักเรียนฝกอานในใจและจับใจความสําคัญ  

เปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๕  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งทีอ่านเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต 
   ป.๕/๗   อานหนังสอืที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได  

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 



สาระการเรยีนรู 

- การอานหนังสอืตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง นํ้า) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน

ในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง นํ้า ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 

ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๖ - ๗  จากน้ันสนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและชวยกันเขียน

ความสําคัญและประโยชนของนํ้ากลุมละ ๕  ขอ  

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนเขียนคําขวัญรณรงคเรื่องการอนุรักษนํ้า พรอมทั้งวาดภาพประกอบเปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานเพ่ิม  เติมความหมาย      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหน่ึงพยางคหรือมากกวา   ปกติในแต

ละคําจะมรีากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคําน้ัน   การนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิด

วลหีรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากย่ิงข้ึนไป 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕ / ๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความทีเ่ปนการบรรยายและการพรรณนา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอาน เขียนสะกดคําในบทเรียนได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได 

๓. นักเรียนแตงประโยคและนําคําไปประยุกตใชไดถูกตองตามสถานการณ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84


สาระการเรยีนรู 

การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง (การสะกดคํา ความหมาย

ของคํา และการนําคําไปใช) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน

ในใจ  และการอานออกเสียง  รวมถึงมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิก                  

ทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา จากน้ันสง

ตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาช้ันเรียน   

๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจ    หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๖. น ัก เ ร ียนทํา แบบฝ กห ัด  ร าย ว ิชาพื ้นฐาน  ภาษาไทย ช ุดภาษา เพื ่อ ช ีว ิต  ท ักษะภาษา                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  ขอ ๒ หนา ๒ – ๔  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานรอยกรอง       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ  

การอานออกเสียงรอยกรอง เปนการอานที่มุงใหเกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคําประพันธ ซึ่ง

จะตองอานอยางมจีังหวะ ลีลา และทวงทํานองตามลักษณะคําประพันธเเตละชนิด 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕ / ๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานทํานองเสนาะกลอนแปดได 

๒. นักเรียนเกบ็ใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรยีนรู 

- การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ    



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน

ออกเสียง  รวมถึงมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิก               

ทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การอานรอยกรอง ในหนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๑๑ – ๑๒  อภิปราย  และชวยกันสรุป

ขอควรปฏิบัติในการอานรอยกรอง  สงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันฝกอานกลอนแปด  ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา  ๑๒   

๕. น ัก เ ร ียนทํา แบบฝ กห ัด  ร าย ว ิชาพื ้นฐาน  ภาษาไทย ช ุดภาษา เพื ่อ ช ีว ิต  ท ักษะภาษา                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  ขอ ๓ หนา ๔ – ๖  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑  เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต    เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   การต้ังคําถามและตอบคําถาม     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานทุกครั้ง นักเรียนควรฝกต้ังคําถาม และตอบคําถามจากเรื่องที่อาน เพื่อใหไดรับความรูสูงสุด และ

ไดทบทวนความรูดวย  ในการต้ังคําถาม ควรต้ังคําถามใหชัดเจนวาตองการคําตอบอยางไร 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน 

      

ตัวชี้วัด 

 ป.๕ / ๒  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรือ่งที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรยีนรู 

- การต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน

ออกเสียง  รวมถึงมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การต้ังคําถามและการตอบคําถาม ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๑๓ – ๑๔ อภิปราย  และ

ชวยกันสรุป สงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  

๔. นักเรียนแตละกลุมอานทบทวนบทเรียน เรื่อง สายนํ้า สายชีวิต แลวชวยกันคิดต้ังคําถาม                    

ใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๕  คําถาม  ครูคอยแนะนําแกไขขอบกพรอง 

๕. น ัก เ ร ียนทํา แบบฝ กห ัด  ร าย ว ิชาพื ้นฐาน  ภาษาไทย ช ุดภาษา เพื ่อ ช ีว ิต  ท ักษะภาษา                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๗ – ๘  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสงัเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 
 

 


