
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   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 คนละไม คนละมือ  

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเ น้ือหาที่ เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันสนทนาเกี่ยวกับ

ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

บทที่ ๓ เรื่อง คนละไม คนละมือ จากหนา ๓๕ - ๔๒ 

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 ๓ เรื่อง คนละไม คนละมือ จากหนา ๓๕ – ๔๒  แลวให

แตละกลุมฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๓ เรื่อง คนละไม คนละมือ จากหนา ๓๕ – ๔๒ ตอ

กันไปจนจบเรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๓ เรื่อง คน

ละไม คนละมือ จากหนา ๓๕ – ๔๒  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 ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   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  คนละไม คนละมือ) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน 

และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๓  เรื่อง คนละไม คนละมือ หนา  ๓๕ - ๔๒จากน้ัน

สนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นัก เ รี ยนทํ า แบบฝ กหั ด  ร าย วิชาพื้ นฐาน  ภาษาไทย ชุดภาษา เพื่ อ ชี วิต  ทั กษะภาษา                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๑๙ – ๒๐ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน 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 ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   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 

 

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 ๓๖ – ๔๒ รวมกันสนทนา 

อภิปรายเกี่ยวกับภาพดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕หนา ๑๐๔ – ๑๐๖  แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนอานทบทวน เรื่อง คนละไมคนละมือ จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนแตละกลุมศึกษาบุคคลหรือกลุมบุคคลในทองถ่ินที่ควรไดรับการยกยองวาเปนผูมีจิต

สาธารณะ  แลวเขียนรายงานเปนการบาน 

 

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 ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   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 จิตที่ควรพัฒนา  จิสาธารณะ) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน

ใน  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน  เรื่อง จิตที่ควรพัฒนา  จิสาธารณะ  ในหนังสือ

เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๔๓ – ๔๕  จากน้ันสนทนา อภิปราย  

วิเคราะหเน้ือหา  และชวยกันเขียนเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมที่เปนจิตสาธารณะ 

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่เปนจิตสาธารณะของตนเอง 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 ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   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  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง คนละไมคนละมือ ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐานภาษาไทย 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 ๒๐ – ๒๒  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 ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําบุพบท        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําบุพบท  หมายถึง คําที่ใชนําหนาคํานาม  คําสรรพนาม คํากริยา หรือคําวิเศษณ ซึ่งทําหนาที่เช่ือมคํา

หรือกลุมคําน้ันใหตอเน่ืองสัมพันธกัน 

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                           

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕/ ๑  ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําบุพบทได 

๒. นักเรียนใชคําบุพบทไดถูกตอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรียนรู 

  ชนิดของคํา (ความหมายและหลักการใชคําบุพบท) 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน 

รวมถึงมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง คําบุพบท ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๔๘    อภิปราย  และชวยกันสรุปแลวสงตัวแทนนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่องคําบุพบทอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันนักเรียนทําแผนที่ความคิด เรื่อง 

คําบุพบท เปนรายบุคคล 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๒๓ – ๒๔  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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   เครื่องหมายวรรคตอน      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใชเขียนกํากับคํา  กลุมคํา  ประโยค หรือขอความใหเดนชัด

เพื่อใหอานไดถูกตอง และชวยใหผูอานเขาใจความหมายไดชัดเจนข้ึน   เปนสัญลักษณที่เนนใหเกิดความเขาใจตาม

เจตนารมณของบริบท 

 

มาตรฐาน  ท ๑.๑   

 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี

นิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕/๓   อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกช่ือเครื่องหมายวรรคตอนได 

๒. นักเรียนสามารถใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 



สาระการเรียนรู 

  การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง (อักษรยอและเครื่องหมาย

วรรคตอน) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับหลักการอาน 

รวมถึงมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๔๙ – ๕๐   อภิปราย  และชวยกันสรุปองค

ความรู 

๔. นักเรียนดูเน้ือหาในบทอานเสริม เรื่อง จิตที่ควรพัฒนา : จิตสาธารณะ  วามีเครื่องหมายวรรคตอน

อะไรบาง  แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน   

๕. นักเรียนทําแผนที่ความคิดเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเปนรายบุคคล 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๒๕ – ๒๗  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 ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   ขอความเชิงบรรยายและเชิงพรรณนา    เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ขอความเชิงบรรยาย  คือลักษณะการเรียบเรียงภาษาพูดหรือภาษาเขียนเพื่อเลาเรื่องหรือเหตุการณที่

เกิดข้ึน รูปแบบการบรรยายมีแบบธรรมดา และแบบมีโครงเรื่อง 

 

มาตรฐาน  ท ๑.๑   

 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี

นิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกลักษณะขอความเชิงบรรยายและเชิงพรรณนาได 

๒. นักเรียนเขียนขอความเชิงบรรยายและเชิงพรรณนาได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 



สาระการเรียนรู 

  การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง (ขอความที่เปน การบรรยาย

และพรรณนา) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับมารยาทใน

การเรียน 

๒. นักเรียนแตละคนเลือกเพื่อนที่ตนเองประทับใจ  แลวเขียนบรรยายความรูสึกที่มีตอเพื่อนลงใน

กระดาษเอสี่  เสร็จแลวเหน็บไวในหนังสือเรียนของตนเอง  จากน้ันใหสลับหนังสือกับเพื่อนคนอื่น  นักเรียนแตละ

คนอานขอความที่เพื่อนเขียนบรรยายไว 

๓. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๔. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การอานรอยแกว  การอานขอความเชิงบรรยายและการ

อานขอความเชิงพรรณนา ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๕๐ – ๕๑  

๕. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอความในเรื่อง คนละไม คนละมือ  วามีขอความตอนใดที่เปน

ขอความเชิงบรรยายและขอความตอนใดที่เปนขอความเชิงพรรณนา  แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน   

๖. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องขอความที่เปนการบรรยายและพรรณนาอีกครั้งหน่ึง จากน้ัน

นักเรียนเลือกขอความเชิงพรรณนาจากบทเรียน เรื่อง คนละไม คนละมือ   เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง คนละไม  คนละมือ    เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานขอความเชิงอธิบาย     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานขอความเชิงอธิบาย อานโดยใชเสียงธรรมดา  เนนการทําความเขาใจข้ันตอนตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน  เชน  การอานฉลากสินคา  การอานคูมือการใชงาน เปนตน  

 

มาตรฐาน  ท ๑.๑   

 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี

นิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕ / ๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานขอความเชิงอธิบายไดถูกตองตามหลักการอาน 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 



สาระการเรียนรู 

  การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง (การอานขอความ                     

เชิงอธิบาย) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันทบทวนเกี่ยวกับมารยาทใน

การเรียน 

๒. นักเรียนจับฉลากช่ือเพื่อน  หากไดช่ือของใครใหคนน้ันอานขอความประทับใจที่เพื่อนเขียนใหใน

ช่ัวโมงที่แลว 

๓. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๔. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การอานขอความเชิงอธิบาย ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๕๒ รวมกันอภิปรายและสรุปเปน

องคความรู 

๕. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องการอานขอความเชิงอธิบาย อีกครั้งหน่ึง  

๖. นักเรียนติดภาพอาหาร ๑ อยาง ลงในกระดาษเอสี่  แลวเขียนอธิบายข้ันตอนการทําเปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

  

  

 
 

 


