
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   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 

 

สาระการเรียนรู 

การอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

บทที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง  หนา ๗๓ - ๘๑ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่มี ร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง  หนา ๗๓ – ๘๑  แลวให

แตละกลุมฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง  หนา ๗๓ – ๘๑  ตอ

กันไปจนจบเรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวให นักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๕  เรื่อง 

ประชาธิปไตยใบกลาง  หนา ๗๓ – ๘๑  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   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  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

ป.๕/๕  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได  

๒. นักเรียนบอกขอคิดของเรื่องได 

๓. นักเรียนตอบคําถามจากเน้ือเรื่องได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 



สาระการเรียนรู 

การอานจับใจความจากสื่อตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง  ประชาธิปไตยใบกลาง) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๕ เรื่อง  ประชาธิปไตยใบกลางเงียบ  หนา ๗๓ – ๘๑  

จากน้ันสนทนา  อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๓๗ – ๓๘  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 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   แผนภาพโครงเรื่อง      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ

ของเรื่องที่อานไดดีย่ิงข้ึนซึ่งตองอาศัยการต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง 

สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน ผลของเหตุการณน้ันคืออะไร 

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียน

รายงานขอมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๕ / ๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 



สาระการเรียนรู 

 การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  (การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันนักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๗๔ – ๘๑รวมกันสนทนา 

อภิปรายเกี่ยวกับภาพดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ หนา ๑๐๔ – ๑๐๖  แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนอานทบทวน เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสง

ตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด  ชวยกันตอบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๙๑ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานเสริม เพ่ิมความรู      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยใหนักเรียนฝกอานในใจและจับใจความสําคัญ  

เปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๕  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

   ป.๕/๗   อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ 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 

 

 



สาระการเรียนรู 

  การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง บทเพลงแหงประชาธิปไตย) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอาน  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานเสริมบทเรียน  เรื่อง บทเพลงแหงประชาธิปไตย ในหนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๘๒ – ๘๓  โดยอานเปนทํานองเสนาะทีละ

กลุม  จากน้ันสนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหา  และชวยกันเขียนอธิบายความหมายของบทรอยกรองน้ัน 

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนเขียนเหตุการณที่เกี่ยวของกับคําวาประชาธิปไตย พรอมทั้งวาดภาพประกอบเปนการบาน 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   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 ประโยคและขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา 

 

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


สาระการเรียนรู 

  การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง  (การสะกดคํา ความหมาย

ของคํา และการนําคําไปใช) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และการอานออกเสียง  รวมถึงมารยาทใน

การอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน  เรื่อง  ประชาธิปไตยใบกลาง   ในหนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา 

จากน้ันสงตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาช้ันเรียน   

๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจ  หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๒ หนา ๓๘ – ๓๙ 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 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําเชื่อม        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําเช่ือมหรือคําสันธาน  คือ คําที่ใชเช่ือมคํา  วลี  ประโยค  ขอความ เขาดวยกันเดียวกัน ประโยคหรือ

ขอความที่ ไดอาจมีลักษณะเปนเหตุ เปนผลกัน ขัดแย ง  กันคลอยตามกันหรือให เลือกเอาอยาง ใด                      

อยางหน่ึง   

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                           

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๒  จําแนกสวนประกอบของประโยค 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําเช่ือมได 

๒. นักเรียนนําคําเช่ือมไปใชไดถูกตอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรียนรู 

  การใชคําเช่ือมหรือคําสันธาน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูนําแถบประโยคที่มีคําเช่ือม

ใหนักเรียนดู  นักเรียนอานพรอมกัน  แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยคที่อาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง คําเช่ือม  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๘๖ – ๘๗   อภิปราย  และชวยกันสรุปเกี่ยวกับเรื่อง

คําเช่ือม 

๔. นักเรียนแตงประโยคที่มีคําเช่ือม จํานวน ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน   ครูคอย

แนะนําเพิ่มเติม   

๕. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่องคําเช่ือมอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันทําแผนที่ความคิดเปนรายบุคคล 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ เรื่อง คําเช่ือม หนา ๔๐ – ๔๒  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. แถบประโยค 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 

 

    
 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การยอความ       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

   การยอความคือ  การเก็บเ น้ือความหรือใจความสําคัญของเรื่ องแลวนํามาเรียบเรียงใหม                                  

ดวยสํานวนใหม   

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน

รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๔ เขียนยอความจากเรื่องที่อาน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนยอความได 

๒. นักเรียนเขียนยอความได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรียนรู 

  การเขียนยอความจากสื่อตางๆ  



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูนํานิทานใหนักเรียนอาน

พรอมกัน  แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. ๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การยอความ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย 

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๘๗ – ๘๙   อภิปราย  และชวยกันสรุปเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกลาวแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่อง การยอความอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันทําแผนที่ความคิดเปน

รายบุคคล 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ เรื่อง การยอความ หนา  ๔๒  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือ่ชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. แถบประโยค 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ประชาธิปไตยใบกลาง    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การฟงและอานงานเขียนประเภทโนมนาวใจ    เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ภาษาที่ใชโนมนาวใจเปนภาษาในเชิงเสนอแนะ  ขอรอง วิงวอน หรือเราใจ   ทําใหใหผูฟง หรือผูอาน

สนใจในเรื่องน้ันๆ  เปนการใชถอยคําและศิลปะการพูดที่เราใจจนผูฟงเกิดความไววางใจในตัวผูพูด  เกิดความ

เช่ือถือ  และคิดใครครวญถึงประโยชนหรือผลที่จะไดรับ  

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมี

นิสัยรักการอาน                                

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕ / ๕   วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใช ในการดําเนินชีวิต         

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของงานเขียนประเภทโนมนาวใจได 

๒. นักเรียนคิดวิเคราะหภาษาที่ใชในงานเขียนโนมนาวใจได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 



สาระการเรียนรู 

  การอานจับใจความจากสื่อตางๆ (การฟงและการอานงานเขียนประเภทโนมนาวใจ) 

       

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูนําภาพโฆษณาจาก

หนังสือพิมพใหนักเรียนดูและอานพรอมกัน  แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความนาเช่ือถือ และภาษาที่ใช 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การฟงและอานงานเขียนประเภทโนมนาวใจ ในหนังสือ

เรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๘๙ – ๙๐   รวมกัน

อภิปราย  และชวยกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่อง การฟงและอานงานเขียนประเภทโนมนาวใจอีกครั้งหน่ึง  

จากน้ันทําแผนที่ความคิดเปนรายบุคคล 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ เรื่อง การยอความ หนา  ๔๓ – ๔๔ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. หนังสือพิมพ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
 

 


