
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   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  รวมแรงรวมใจ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

บทที่ ๖  รวมแรงรวมใจ  หนา ๙๓ – ๑๐๐ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่มี ร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๖  รวมแรงรวมใจ  หนา ๙๓ – ๑๐๐  แลวใหแตละกลุม

ฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๖  รวมแรงรวมใจ  หนา ๙๓ – ๑๐๐    ตอกันไปจน

จบเรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๖  รวมแรง

รวมใจ  หนา ๙๓ – ๑๐๐  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมนิผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   ใจความสําคัญ       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานในใจ  เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง  ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ  

ใจความจะปรากฏอยูตามยอหนาตางๆ ของเรื่องที่อาน  อาจอยูสวนตน  สวนกลาง  หรือสวนทายของยอหนาก็ได 

 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสนิใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  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  รวมแรงรวมใจ) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๖  เรื่อง  รวมแรงรวมใจ  หนา ๙๓ – ๑๐๐  จากน้ัน

สนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๔๕ – ๔๖   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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   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 ๙๔ – ๑๐๐รวมกันสนทนา 

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 รวมแรงรวมใจ  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด  ชวยกันตอบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๑๐๙ 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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   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 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งที่อาน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได  

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อานได 

๓. นักเรียนต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 



สาระการเรียนรู 

  การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริมเรื่อง เรื่องของมด) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน  เรื่อง  เรื่องของมด  ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ หนา ๑๐๑ – ๑๐๒  จากน้ันสนทนา อภิปราย  วิเคราะห

เน้ือหา  และชวยกันต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๓  คําถาม 
๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาในเรื่อง เรื่องของมด อีกครั้งหน่ึง 

๕. นักเรียนเขียนบอกลักษณะของมด  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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   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  รวมแรง รวมใจ   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 ๔๘ – ๔๙  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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   แผนภาพโครงเรื่อง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้ง เรื่อง ทําให                                  

จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งตองอาศัยการต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวา                   

ตัวละครในเรื่องมีใครบาง สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหน มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน ผลของเหตุการณน้ันคืออะไร 

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 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 ๑๐๒  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. นักเรียนอานเสริมบทเรียน เรื่อง เรื่องของมด  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ หนา ๕๐  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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานขาวสารของทางราชการ     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ขอมูลขาวสารของราชการ หมายถึง  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ  หรือขอมูลขาวสารของเอกชน 

 

มาตรฐาน ท ๓.๑ 

  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                                     

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕ / ๓   วิเคราะหความนาเช่ือถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล       

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกหลักการฟง ดู อาน ขาวสารของทางราชการได 

๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวสารของทางราชการที่ดู ฟง  และอานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรียนรู 

  การวิเคราะหความนาเช่ือถือจากเรื่องที่ฟงและดูในชีวิตประจําวัน  (การอานขาวสารของทางราชการ) 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันสนทนาเกี่ยวกับขาวและ

เหตุการณในชีวิตประจําวันทั่วไป 

๒. นักเรียนดูขาวและประกาศจากทางราชการในวีดิโอ หรือหนังสือพิมพที่ครูนํามาใหดู  และรวมกัน

อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

๓. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๔. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การอานขาวสารของทางราชการ ในหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๑๐๖ – ๑๐๗  แลวรวมกันสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

๕. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง หลักการพิจารณาและการปฏิบัติเกี่ยวกับกับขาวสารของทาง

ราชการ   แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวน

ที่ยังไมสมบูรณ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ หนา ๕๑  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือ่ชีวิต 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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ    เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําอุทาน        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

   คําอุทาน  หมายถึง  คําที่แสดงอารมณของผูพูดในขณะที่ตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  ประหลาดใจ หรืออาจจะ

เปนคําที่ใชเสริมคําพูด 

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                           

 

ตัวชี้วัด 

   ป.๕  / ๑  ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําอทุานได 

๒. นักเรียนใชคําอุทานไดถูกตองตามบริบท 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรยีนรู 

  ชนิดของคํา  (คําอุทาน) 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว   จากน้ันสนทนาเกี่ยวกับการใชคํา

อุทานของผูใหญที่นักเรียนเคยเห็น  โดยใหนักเรียนแตละคนยกตัวอยางประกอบตามประสบการณของตนเอง 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง คําอุทาน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๑๐๘   แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง คําอุทาน  แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุม

นักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕ หนา ๕๑ – ๕๔  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 ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (วิชาเหมือนสินคา)    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 วิชาเหมือนสินคา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันสนทนาเกี่ยวกับภาพประกอบ 

ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง วิชา

เหมือนสินคา  หนา ๓๙ – ๔๔ 

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 วิชาเหมือนสินคา  หนา ๓๙ – ๔๔ แลวใหแตละกลุม

ฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา  หนา ๓๙ – ๔๔  ตอกันไปจนจบ

เรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียนในหนังสือ

เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา  

หนา ๓๙ – ๔๔  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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจ  (วิชาเหมือนสินคา)     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานในใจ  เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง  ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ  

ใจความจะปรากฏอยูตามยอหนาตางๆ ของเรื่องทีอ่าน  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 วิชาเหมือนสินคา 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา  หนา ๓๙ – ๔๔  จากน้ันสนทนา 

อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๔๖ – ๔๗  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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   เรียนรูคํานําไปใช (วิชาเหมือนสินคา)    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 วิชา

เหมือนสินคา) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และการอานออกเสียง  รวมถึงมารยาทใน

การอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม 

๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที ่๕  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา  กลุมละ ๑๐ คํา  จากน้ันสงตัวแทนนําเสนอหนา

ช้ันเรียน นักเรียนกลุมที่น่ังฟงบันทึกคําของกลุมที่นําเสนอไวทุกกลุม 

๔. นักเรียนอานทบทวนคําที่ทุกกลุมนําเสนอ  จากน้ันเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจหากมีคําผิด

ใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมนําคําในบทเรียนแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา๔๙  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 ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานทํานองเสนาะ  (วิชาเหมือนสินคา)    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  การอานทํานองเสนาะคือวิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองแตละ 

ประเภท  หรือหมายถึงการอานตามทํานองเพื่อใหเกิดความเสนาะ 

 

มาตรฐาน ท ๕.๑ 

  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช

ในชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๕/ ๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตองตามหลักการอาน 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  การอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง  วิชาเหมือนสินคา 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  และมารยาทในการเรียนจากน้ันครู

อานบทรอยกรองในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๕  วิชาเหมือนสินคา  หนา ๔๓  เปนทํานองเสนาะ  เมื่ออานจบแลวนักเรียนและครูสนทนาและอภิปราย

รวมกันเกี่ยวกับบทรอยกรองที่อาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  วิชาเหมือนสินคา  หนา ๔๓  จากน้ันสนทนา อภิปราย 

เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรองใน ขอ ๓ โดยเนนการออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่

มีอักษรนํา  และคําที่มี ร ใหถูกตองตามหลักการอาน 

๕. ครูอานออกเสียงบทรอยกรองในขอ ๓เปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟงอีกครั้ง  จากน้ันใหนักเรียนฝก

อานตามเปนกลุมและเปนรายบุคคล 

๖. นักเรียนฝกอานทํานองเสนาะ ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  วิชาเหมือนสินคา  หนา ๔๓  ใหไพเราะจนคลองและทองโดยไมตองดู

เพราะตองทองเปนบทอาขยาน  โดยทองเปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การแตงกาพยยานี ๑๑  (วิชาเหมือนสินคา)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  บทรอยกรองเปนมรดกทางภาษาที่คนไทยควรภาคภูมิใจ และอนุรักษไว  รอยกรองมีลักษณะบังคับที่

เรียกวา "ฉันทลักษณ" มีความเเตกตางกันตามลักษณะของรอยกรองทั้ง ๕ ประเภท ไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน 

และราย 

 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๕ / ๖  แตงบทรอยกรอง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกฉันทลักษณของกาพยยานี ๑๑ ได 

๒. นักเรียนแตงกาพยยานี ๑๑ ได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  การแตงบทรอยกรอง (กาพยยานี ๑๑) 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  และมารยาทในการเรียนจากน้ัน

นักเรียนและครูรวมกันตอคําคลองจอง  โดยครูพูดคําแรกและนักเรียนพูดตอกันไปจนครบทุกคน   

๒. ครูนําแผนผังกาพยยานี ๑๑ ติดใหนักเรียนดู  แลวสนทนาเกี่ยวกับฉันทลักษณ  และการใชคํา   

พรอมทั้งยกตัวอยาง  บทอาขยาน  "วิชาเหมือนสินคา"   นักเรียนอานบทอาขยานพรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๔. นักเรียนรวมกันแตงกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๒ บท  เสร็จแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน  โดยมีคุณครูคอย

ใหคําแนะนําในสวนที่ไมสมบูรณ  เมื่อครบทุกกลุมแลวนักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับฉันทลักษณและการใช

คําในการแตงกาพยยานี ๑๑ อีกครั้งหน่ึง 

๕. นักเรียนแตงกาพยยานี ๑๑ โดยใชประเด็นที่ตนเองสนใจตามอิสระ จํานวน ๒ บท เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แผนผังกาพยยานี ๑๑ 

๒. บทอาขยาน  วิชาเหมือนสินคา 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บทอาขยาน : วิชาเหมือนสินคา 

วิชาเหมือนสินคา อันมีคาอยูเมืองไกล 

ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา 

 จงต้ังเอากายเจา เปนสําเภาอันโสภา 

ความเพียรเปนโยธา แขนซายขวาเปนเสาใบ 

 น้ิวเปนสายระยาง สองเทาตางสมอใหญ 

ปากเปนนายงานไป อัชฌาสัยเปนเสบียง 

 สติเปนหางเสือ ถือทายเรือไวใหเที่ยง 

ถือไวอยาใหเอียง ตัดแลนเลี่ยงขามคงคา 

 ปญญาเปนกลองแกว สองดูแถวแนวหินผา 

เจาจงเอาหูตา เปนลาตาฟงดูลม 

 ข้ีเกียจคือปลาราย จะทําลายเรือใหจม 

เอาใจเปนปนคม ยิงระดมใหจมไป 

 จึงจะไดสินคามา คือวิชาอันพิสมัย 

จงหมั่นมั่นหมายใจ อยาไดครานการวิชา 

(ผูแตง : เจษฎาจารย ฟ.ฮีแลร) 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง รวมแรงรวมใจ (วรรณคดีลํานํา)  เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานทํานองเสนาะ  (วิชาเหมือนสินคา)    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  การอานทํานองเสนาะคือวิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองแตละ 

ประเภท  หรือหมายถึงการอานตามทํานองเพื่อใหเกิดความเสนาะ 

 

มาตรฐาน ท ๕.๑ 

  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช

ในชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๕/ ๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตองตามหลักการอาน 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  การอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว  และมารยาทในการเรียนจากน้ันครู

อานบทรอยกรองในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๕  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา  หนา ๔๓  เปนทํานองเสนาะ  เมื่ออานจบแลวนักเรียนและครูสนทนาและอภิปราย

รวมกันเกี่ยวกับบทรอยกรองที่อาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม 

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  เรื่อง วิชาเหมือนสินคา  หนา ๔๓  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  หนา ๔๓ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกต 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

 

  

 

 

 


