
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   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  วิถีชีวิตไทย  

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑๖  วิถีชีวิตไทย  หนา ๒๕๑ – ๒๕๗ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่ม ีร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕   บทที่ ๑๖  วิถีชีวิตไทย  หนา ๒๕๑ – ๒๕๗แลวใหแตละกลุม

ฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕   บทที่ ๑๖  วิถีชีวิตไทย  หนา ๒๕๑ – ๒๕๗ตอกันไปจนจบ

เรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๖ วิถีชีวิต

ไทย  หนา ๒๕๑ – ๒๕๗  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงกรเรียนรู 

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   ใจความสําคัญ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานในใจ  เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง  ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ  

ใจความจะปรากฏอยูตามยอหนาตางๆ ของเรื่องที่อาน  อาจอยูสวนตน  สวนกลาง  หรือสวนทายของยอหนาก็ได 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพือ่นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  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  วิถีชีวิตไทย) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย   ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๖  วิถีชีวิตไทย  หนา ๒๕๑ – ๒๕๗  จากน้ันสนทนา 

อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๑๓๕ -๑๓๖   เปนการบาน  

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทกัษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   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. นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรยีน 

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  ๒๕๒ – ๒๕๗  รวมกัน

สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับภาพดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๐๔ – ๑๐๖  แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนอานทบทวน เรื่อง   วิถีชีวิตไทย  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด  ชวยกันตอบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๒๖๖  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   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  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน 

๓. นักเรียนถอดคําประพันธจากบทรอยกรองเปนรอยแกวได 

๔. นักเรียนต้ังคําถามและตอบคําถามได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 



สาระการเรียนรู 

  การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง เด็กดีมีมารยาท) 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง เด็กดีมีมารยาท ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๕๘   

๔. นักเรียนสนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหา ถอดเน้ือความเปนรอยแกว และสงตัวแทนนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๓  คําถาม   จากน้ันนักเรียนและครู

รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหา อีกครั้งหน่ึง 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   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  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน  เรื่อง  วิถีชีวิตไทย  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา จากน้ันสง

ตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาช้ันเรียน   

๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจ    หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๒ หนา ๑๓๙  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเขียนคําอวยพร      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

      คําอวยพร  คือคําพูดแสดงความปรารถนาดีตอกัน  ตามปกติคนเรามักใชคําอวยพรในชีวิตประจําวัน

ทั่วไป  เมื่อจากกันหรือสงขาวคราวถึงกันและใชในโอกาสพิเศษ  เชนวันคลายวันเกิด  วันข้ึนปใหม  การขึ้นบาน

ใหม  การแตงงาน     

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

  ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียน

รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

           ป.๕/๒   เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกลักษณะของคําอวยพรได 

๒. นักเรียนเขียนคําอวยพรไดเหมาะสม 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

การเขียนคําอวยพร  

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันครูนําบัตรอวยพรให

นักเรียนดู  พรอมทั้งสนทนาและอภิปรายในเรื่องดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู  เรื่อง  การเขียนคําอวยพร ในหนังสือเรียน  

รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๖๑ – ๒๖๒ อภิปราย และสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันแตละกลุมชวยกันเขียนแผนที่

ความคิดแนวปฏิบัติในการเขียนคําอวยพร   พรอมทั้งเขียนคําอวยพร นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด  ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๕  หนา ๑๔๑ – ๑๔๒   เปนการบาน  

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. บัตรอวยพร 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

  

  

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   มารยาทในการฟง  การดู  และการพูดสนทนา   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

     มารยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออก เปนระเบียบแบบแผน การประพฤติที่ดีงาม แสดงถึงความสุภาพ

เรียบรอย 

 

มาตรฐาน ท ๓.๑ 

  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                       

 

ตัวชี้วัด 

           ป.๕ / ๕   มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.   นักเรียนบอกมารยาทในการฟง  การดู  และการพูดได 

 ๒.  นักเรียนปฏิบัติตนในการฟง  การดู  และการพูดไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันนักเรียนดูวีดิโอการรับ

พระราชทานปริญญาบัตร  สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเรื่องดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู  เรื่อง  มารยาทในการฟง  การดู  และการพูด

สนทนา  ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๒๖๒ – ๒๖๔  

อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันแตละกลุมชวยกันเขียนแผนที่

ความคิด นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๕. นักเรียนแตละกลุมฝกแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับมารยาทในการฟง  การดู  และการพูดสนทนา เปน

การบาน  แลวนําเสนอในช่ัวโมงตอไป 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. วีดิโอ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

  

  

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย     เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การทองจําบทประพันธ      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

     การอานหนังสือเปนการเปดประตูสูโลกกวาง  หนังสืออานมีหลากหลายซึ่งเลือกอานไดตามความสนใจ  

หลายคนอาจประทับใจในขอความที่อาน จนตองนํามาบันทึกไวเพื่อจดจํา  และนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน ท ๕.๑ 

  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช

ในชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 

           ป.๕ / ๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ   

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกประโยชนของการทองจําบทประพันธได 

๒. นักเรียนทองจําบทประพันธที่มีคุณคาได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันนักเรียนฟงบทอาขยาน 

เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน  สนทนาและอภิปรายในเรื่องดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู  เรื่อง  การทองจําบทประพันธ  ในหนังสือ

เรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๒๖๔ – ๒๖๕  อภิปราย และ

สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันแตละกลุมชวยกันเขียนแผนที่

ความคิดเกี่ยวกับประโยชนของการทองจําบทประพันธ นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๑๔๓ – ๑๔๖  และทองบทอาขยาน ตนเปนที่พึ่งแหงตน เปนการบาน  

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. บทอาขยาน 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครือ่งมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

  

  

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย  (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี )   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 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

สาระการเรียนรู 

การอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี   



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเ น้ือหาที่ เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันสนทนาเกี่ยวกับ

ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  หนา ๙๙ – ๑๐๖ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่มี ร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษา ปที่ ๕  เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  หนา ๙๙ – ๑๐๖   

แลวใหแตละกลุมฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  หนา ๙๙ – ๑๐๖   

ตอกันไปจนจบเรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียนในหนังสือ

เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕   เรื่อง ดวยไทยลวน

หมายรักสามัคคี  หนา ๙๙ – ๑๐๖  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย  (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจ   (ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี )   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  วิเคราะหและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

 

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 

 

 



สาระการเรียนรู 

การอานจับใจความ   เรื่อง  ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี หนา ๙๙ – ๑๐๖  

จากน้ันสนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๑๓๗ – ๑๓๘ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย  (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   เรียนรูคํานําไปใช   (ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี )   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 

 

 

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  (เรียนรูคําศัพท เรื่อง ดวย

ไทยลวนหมายรักสามัคคี) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และการอานออกเสียง  รวมถึงมารยาทใน

การอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  กลุมละ ๑๐ คํา  จากน้ันสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน นักเรียนกลุมที่น่ังฟงบันทึกคําของกลุมที่นําเสนอไวทุกกลุม 

๔. นักเรียนอานทบทวนคําที่ทุกกลุมนําเสนอ  จากน้ันเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจหากมีคําผิด

ใหแกไขใหถูกตอง   

๖. นักเรียนแตละกลุมนําคําในบทเรียนแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา  ๑๔๐  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย  (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   สํานวนภาษา (ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี )   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การรูหลักเกณฑทางภาษาเรื่องคําและสํานวน ชวยทําใหการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ  และใหอารมณ ความรูสึกเปนพื้นฐานที่สําคัญในการใชภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมี

นิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๒   อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา 

 

จุดประสงคการเรียนรู   

๑. นักเรียนบอกความหมายของสํานวนภาษาได 

๒. นักเรียนใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

สํานวนภาษา  เรื่อง “ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี” 

 



กระบวนการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเน้ือหาที่ในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันนักเรียนดูภาพสํานวนตางๆ ที่ครู

นํามาใหทายวาเปนสํานวนใด ครูชมเชยนักเรียนที่ทายไดมากที่สุด 

๒. ครูนําตัวอยางสํานวนภาษา มาใหนักเรียนดู แลวสนทนาแสดงความคิดเห็น  

๓. นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม ชวนอาน ชวนคิด ในหนังสือเรียน แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

ครูและนักเรียนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

๔. นักเรียนชวยกันหาสํานวนโวหารเชิงปลุกจิตสํานึกเพื่อสังคม แลวรวบรวม หาความหมาย แตง

ประโยค ทําลงในสมุด เปนการบาน 

 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. ภาพสํานวน 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

วัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง วิถีชีวิตไทย  (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานทํานองเสนาะ  (ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี )  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  การอานทํานองเสนาะคือวิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองแตละ 

ประเภท  หรือหมายถึงการอานตามทํานองเพื่อใหเกิดความเสนาะ 

 

มาตรฐาน ท ๕.๑ 

  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช

ในชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๕/ ๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตองตามหลักการอาน 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรยีน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  การอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง  เรื่อง ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  และมารยาทในการเรียนจากน้ันครู

อานบทรอยกรองในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๕  ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  หนา  ๑๐๖  เปนทํานองเสนาะ  เมื่ออานจบแลวนักเรียนและครูสนทนาและ

อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับบทรอยกรองที่อาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  หนา  ๑๐๖ จากน้ันสนทนา 

อภิปราย เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรองใน ขอ ๓ โดยเนนการออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่

มีอักษรนํา  และคําที่มี ร ใหถูกตองตามหลักการอาน 

๕. ครูอานออกเสียงบทรอยกรองในขอ ๓ เปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟงอีกครั้ง  จากน้ันใหนักเรียนฝก

อานตามเปนกลุมและเปนรายบุคคล 

๖. นักเรียนฝกอานทํานองเสนาะ ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  หนา  ๑๐๖ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 


