
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   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 ภัยเงียบ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

บทที่ ๔  เรื่อง ภัยเงียบ  หนา ๕๕ – ๖๒ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่มี ร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๔  เรื่อง ภัยเงียบ  หนา ๕๕ – ๖๒  แลวใหแตละกลุมฝก

อานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๔  เรื่อง ภัยเงียบ  หนา ๕๕ – ๖๒  ตอกันไปจนจบ

เรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวให นักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๔  เรื่อง ภัย

เงียบ  หนา ๕๕ – ๖๒  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 ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   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  ภัยเงียบ) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๔ เรื่อง  ภัยเงียบ  หนา  ๕๕ – ๖๒  จากน้ันสนทนา 

อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๒๘ – ๒๙  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 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   แผนภาพโครงเรื่อง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ

ของเรื่องที่อานไดดีย่ิงข้ึนซึ่งตองอาศัยการต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง 

สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน ผลของเหตุการณน้ันคืออะไร 

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆเขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

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 ๕๖ – ๖๒ รวมกันสนทนา 

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 ภัยเงียบ  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทนนําเสนอ

หนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด  ชวยกันตอบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๗๑ 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 ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   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 และแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่อาน 

 

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 การดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน  เรื่อง การดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ในหนังสือ

เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๖๓ – ๖๔  จากน้ันสนทนา อภิปราย  

วิเคราะหเน้ือหา  และชวยกันเขียนเกี่ยวกับวิธีดูและรักษาคอมพิวเตอร   
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๒ หนา ๓๑ – ๓๒  เปนการบาน 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานเพ่ิม  เติมความหมาย      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหน่ึงพยางคหรือมากกวา   ปกติในแต

ละคําจะมรีากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและทีม่าของคําน้ัน   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  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง ภัยเงียบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา จากน้ันสง

ตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาช้ันเรียน   

๔. ๔.  นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจ    หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๒ หนา ๓๑ – ๓๓  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 ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยคและสวนประกอบของประโยค    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ประโยค  หมายถึงคําหลายคําที่นํามาเรียงกันแลวเกิดใจความสมบูรณ  ซึ่งประกอบดวยภาคประธานและ

ภาคแสดง   

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                           

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕/๒  จําแนกสวนประกอบของประโยค 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบของประโยคได 

๒. นักเรียนสามารถแตงประโยคได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรียนรู 

ประโยคและสวนประกอบของประโยค 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูนําบัตรคําใหนักเรียนดู  

นักเรียนอานบัตรคําแลวชวยกันนําบัตรคํามาเรียงตอกันใหไดความหมายมากข้ึน 

๒. ครูนําแถบประโยคใหนักเรียนดู  นักเรียนอานพรอมกัน  แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยค  ที่อาน 

๓. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๔. ๔.  นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง ประโยคและสวนประกอบของประโยค  ในหนังสือ

เรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๖๗ – ๖๘   อภิปราย  

และชวยกันสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบของประโยค  

๕. นักเรียนแตงประโยค จํานวน ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน   ครูคอยแนะนํา

เพิ่มเติม   

๖. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่องประโยคและสวนประกอบของประโยคอีกครั้งหน่ึง  จากน้ัน

นักเรียนทําแผนที่ความคิด ประโยคและสวนประกอบของประโยค เปนรายบุคคล 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๓๔ – ๓๖  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 ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   สํานวนท่ีเปนสุภาษิต      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  สํานวนจะมีความหมายโดยนัย เปนลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ จึงฟงแลวมักจะ ไมได

ความหมายของตัวมันเอง ตองนําไปประกอบกับบุคคลกับเรื่อง หรือเหตุการณ  จึงจะไดความหมายเปน คติ 

เตือนใจเชนเดียวกับคําที่เปนสุภาษิต 

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                           

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕/ ๗  ใชสํานวนไดถูกตอง           

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนยกตัวอยางคําสํานวน  สุภาษิต คําพังเพยได 

๒. นักเรียนนําคําสํานวน  สุภาษิต คําพังเพยไปใชไดอยางถูกตอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๔. ความสามารถในการคิด 

๕. ความสามารถในการสื่อสาร 

๖. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๑.   รักความเปนไทย 

 ๒.  มีวินัย 

 ๓.  ใฝเรียนรู 

 ๔.  อยูอยางพอเพียง 

๕.  มุงมั่นในการทํางาน 

๖.  มีจิตสาธารณะ 

 

 



สาระการเรียนรู 

 สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูนําแถบสํานวนสุภาษิตให

นักเรียนดู  และอานพรอมกัน  พรอมทั้งสนทนาเกี่ยวกับสํานวนดังกลาว  

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง สํานวนที่เปนสุภาษิต  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๖๙  อภิปราย  และชวยกันสรุปเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน  

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมความหมายของคําสํานวน  สุภาษิต คําพังเพย  แลวเปรียบเทียบความแตกตางกับ

สํานวน  และสุภาษิตวาคําพังเพย มีลักษณะคลายสุภาษิต   แตไมไดเปนคติสอนใจ  พรอมทั้งยกตัวอยางคําสํานวน  

สุภาษิต คําพังเพยพรอมภาพประกอบ  

๕. นักเรียนดูภาพสํานวนทีละภาพ แลวใหนักเรียนทายวา  เปนคําสํานวน  สุภาษิต คําพังเพยอะไร  มี

ความหมายวาอยางไร  

๖. นักเรียนนําสํานวน  สุภาษิต  และคําพังเพย  แตงประโยค และทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๕  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. แถบสํานวน สภุาษิต  คําพังเพย 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ     เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  ประเทศไทยมีการติดตอกับตางชาติมาชานาน  ยอมทําใหมีภาษาตางประเทศเขามาปะปนอยูในภาษาไทย

เปนจํานวนมาก  ภาษาไทยเปนภาษาที่ยืดหยุน มีวิธีการสรางคําข้ึนมาใชอยางหลากหลาย โดยวิธีการของตนเอง  

คําเหลาน้ีสะทอนใหเห็นความเจริญทางดานภาษาที่เกิดข้ึนมาควบคูไปกับความเจริญดานตางๆ ของคนไทย 

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                           

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕ / ๕   บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกคําที่มาจากภาษาตางประเทศได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่มาจากภาษาตางประเทศได 

๓. นักเรียนนําที่มาจากภาษาตางประเทศไปใชไดถูกตอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 



สาระการเรียนรู 

คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

 

กระบวนการจัดการเรยีนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูนําบัตรคํา ทั้งคําไทย และ

คําที่มาจากภาษาตางประเทศใหนักเรียนดู  นักเรียนอานพรอมกัน พรอมทั้งสนทนาเกี่ยวกับคําดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๗๐  อภิปราย  และชวยกันสรุป

เกี่ยวกับเรื่องที่อาน   ครูคอยแนะนําและอธิบายเพิ่มเติม 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับที่มาจากภาษาตางประเทศที่ไทยเรานํามาใช จากน้ันแตละ

กลุมชวยกันหาคําที่มาจากภาษาตางประเทศที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันใหไดมากที่สุด  พรอมทั้งบอกที่มาและ

ความหมาย  เสร็จแลวสงตัวแทนอานคําเหลาน้ันพรอมทัง้บอกความหมาย ที่หนาช้ันเรียน  

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ หนา ๓๖  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. บัตรคํา 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)   เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (กระเชาของนางสีดา)    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. ความสามารถในการสือ่สาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

สาระการเรียนรู 

การอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง กระเชาของนางสีดา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเ น้ือหาที่ เรี ยนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันสนทนาเกี่ยวกับ

ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

เรื่อง กระเชาของนางสีดา  หนา ๒๑ – ๒๘ 

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 ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง กระเชาของนางสีดา  หนา ๒๑ – ๒๘   แลวใหแตละ

กลุมฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษา ปที่ ๕  เรื่อง กระเชาของนางสีดา  หนา ๒๑ – ๒๘  ตอกันไป

จนจบเรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียนในหนังสือ

เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง กระเชาของนางสี

ดา  หนา ๒๑ – ๒๘  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 

  

 

 
 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)   เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจ  (กระเชาของนางสีดา)    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 

การอานจับใจความ   เรื่อง กระเชาของนางสีดา 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง กระเชาของนางสีดา  หนา ๒๑ – ๒๘  จากน้ัน

สนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๒๙ – ๓๑  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  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 ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)   เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   เรียนรูคํานําไปใช (กระเชาของนางสีดา)    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 

กระเชาของนางสีดา) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และการอานออกเสียง  รวมถึงมารยาทใน

การอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง กระเชาของนางสีดา  กลุมละ ๑๐ คํา  จากน้ันสงตัวแทนนําเสนอ

หนาช้ันเรียน นักเรียนกลุมที่น่ังฟงบันทึกคําของกลุมที่นําเสนอไวทุกกลุม 

๔. นักเรียนอานทบทวนคําที่ทุกกลุมนําเสนอ  จากน้ันเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกนัตรวจหากมีคําผิด

ใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมนําคําในบทเรียนแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๓๓  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  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 ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)   เวลา   ๑๒   ชั่วโมง 

เรื่อง   นิทานทองถ่ิน           เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

   นิทานทอง ถ่ิน  เปนเรื่องที่ เลาสืบทอดกันมาในทองถ่ินตางๆ และมักเปนเรื่องที่ เ ช่ือกันมาวา                          

เคยเกิดข้ึนจริง เน้ือเรื่องมักเกี่ยวของ หรือเปนการอธิบายความเปนมา ของสิ่งที่มีอยูในทองถ่ิน ทั้งสิ่งที่มีอยูโดย

ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 

 

มาตรฐาน ๕.๑ 

  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช

ในชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๕ / ๑  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานนิทานจากแหลงเรียนรูได 

๒. นักเรียนรวบรวมนิทานและบันทึกขอมูลได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  การอานและรวบรวมนิทาน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  และมารยาทในการเรียน 

๒. ครูเลาเรื่อง นางบัวคลี่ ใหนักเรียนฟง  เมื่อจบแลว  นักเรียนและครูรวมกันสนทนา  อภิปรายเกี่ยวกับ

นิทานดังกลาว 

๓. นักเรียนอาน เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว  ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อ

ชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๓ – ๓๕  และดูแบบบันทึกการเลานิทาน หนา ๓๗ พรอมทั้ง

บันทึกนิทานที่อาน  แลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนรวบรวมนิทานพื้นบานและบันทึกขอมูล เปนการบาน คนละ ๕ เรื่อง  แลวนําเสนอในช่ัวโมง

ตอไป 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. นิทาน เรื่อง นางบัวคลี่ 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานําช้ันประถมศึกษาปที่  

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เรื่อง  นางบัวคลี ่

 

   นางบัวคลี.่..เปนลูกสาวของ "หมื่นหาญ" หัวหนาโจรปาที่มีฝมือ หนาตาของนางก็ถือวางดงามพอสมควร

...เมื่อตอนที่ขุนแผนเดินทางมาในปา และไดชวยชีวิตหมื่นหาญไวไดครั้งหน่ึง   หมื่นหาญเห็นวาขุนแผนเปนคนมี

ฝมือและเพื่อตอบแทนขุนแผน หมื่นหาญจึงยกนางบัวคลี่ลูกสาวของตนใหเปนภรรยาขุนแผน    ฝายขุนแผนน้ัน

ต้ังแตไดนางบัวคลี่เปนเมียก็ไมยอมชวยพวกโจรปาออกปลน จนนางต้ังครรภ  หมื่นหาญแคนเคืองที่ขุนแผนถือตัว

วาตนมีวิชาอาคมแลวไมยอมมาชวยปลน จึงแอบไปคุยกับนางบัวคลี่ ผูเปนลูกสาว แลวหวานลอมใหนางวางยาพิษ

ฆาขุนแผน โดยอาศัยเหตุผลทีวา ขุนแผนน้ันจน เด๋ียวตนจะหาสามีรวยๆคนใหมใหลูกเอง นางบัวคลี่ไดยินดังน้ันก็

เช่ือพอ แอบวางยาพิษไวในอาหารแลวนําไปใหขุนแผน กิน   ตอนที่ขุนแผนกําลังจะกินอาหาร พรายที่ขุนแผนเลี้ยง

ไวก็แอบมากระซิบวาในอาหารน้ันมียาพิษปนอยู ขุนแผนรูก็บายเบี่ยงไมยอมกินอาหารที่นางบัวคลี่นํามาให  เมื่อ

นางบัวคลี่ออนเพลียและหลับไปแลว...ขุนแผนก็ใชมีดกรีดหนาทองนาง และนําเด็กที่อยูในทองออกมา  ขุนแผนนํา

ลูกของตนก็เกิดกับนางบัวคลี่ไปทําพิธีเปนกุมารทอง หมื่นหาญกลับมาเห็นนางบัวคลี่ผูเปนลูกสาวถูกกรีดทอง นอน

สิ้นใจอยูก็โมโหมาก ยกพวกโจรปาไปฆาขุนแผน และทําลายพิธีชุบกุมารทอง แตขุนแผนก็ใชวิชาอาคมไลพวกโจร

ปาออกไปได และพิธีชุบกุมารทองก็สําเร็จ 
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