แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
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 ชีวิตมีคา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๐ ชีวิตมีคา หนา ๑๕๗ – ๑๖๔
๒. นัก เรียนแบง กลุม กลุม ละประมาณ ๔ – ๕ คน แตล ะกลุม เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา คําที่มี
อักษรนํา คําที่มี ร เปนตน
๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเนื้อหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๐ ชีวิตมีคา หนา ๑๕๗ – ๑๖๔ แลวใหแตละกลุมฝก
อานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๐ ชีวิตมีคา หนา ๑๕๗ – ๑๖๔ตอกันไปจนจบเรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียน ใน
หนัง สื อเรี ย นรายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ ชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๕ บทที่ ๑๐
ชีวิตมีคา หนา ๑๕๗ – ๑๖๔ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
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. นักเรียนตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
การอานจับใจความจากสื่อตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง ชีวิตมีคา)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นัก เรียนแบง กลุม กลุม ละประมาณ ๔ – ๕ คน แต ล ะกลุม เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๐ ชีวิตมีคา หนา ๑๕๗ – ๑๖๔ จากนั้นสนทนา
อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๘๐ – ๘๑ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้นซึ่งตองอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง
สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ผลของเหตุการณนั้นคืออะไร
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูป แบบตางๆ 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. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นนักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๕๘ – ๑๖๔ รวมกัน
สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับภาพดังกลาว
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นัก เรียนอานอธิบ ายเพิ่ม เติม ความรู เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๐๔ – ๑๐๖ แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๔. นักเรียนอานทบทวน เรื่อง ชีวิตมีคา จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทนนําเสนอ
หนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด ชวยกันตอบ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๗๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธปี ระเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง อานเสริม เพิ่มความรู
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยใหนักเรียนฝกอานในใจและจับใจความสําคัญ
เปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต
ป.๕/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนบอกขอคิดของเรื่องได
๓. นักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
๔. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง กีสาโคตมีเถรี)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นัก เรียนแบง กลุม กลุม ละประมาณ ๔ – ๕ คน แตล ะกลุม เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง กีสาโคตรมีเถรี ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๖๕ จากนั้นสนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหา
และชวยกันตั้ง คําถามใหกลุมอื่นตอบ กลุมละ ๓ คําถาม เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๔. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ใคร :
……………………............................................
ทําอะไร :
……………………...........................................
ที่ไหน :
……………………...........................................
เมื่อไร :
……………………...........................................
เหตุการณ:
…………………………………….………………
อยางไร :
………………………………….…………………
ขอคิด :
………………………………………….…………
๕. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องกีสาโคตมีเถรี เปนการบาน
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง อานเพิ่ม เติมความหมาย
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติในแต
ละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น การนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิด
วลีหรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตดั สินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 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

สาระการเรียนรู
การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง (การสะกดคํา ความหมาย
ของคํา และการนําคําไปใช)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นัก เรียนแบง กลุม กลุม ละประมาณ ๔ – ๕ คน แตล ะกลุม เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง ชีวิตมีคา ในหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา จากนั้นสง
ตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจ หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๘๒ – ๘๓ (ยกเวนขอ ๓ ของวรรณคดีลํานํา) เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนจดหมายถึงญาติผูใหญหรือผูปกครอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนจดหมาย ถึงพอแม ญาติผูใหญ หรือผูปกครอง ควรใชถอยคําที่แสดงความเคารพและสุภาพ
เขียนถูกตองตามรูปแบบของจดหมาย ดวยลายมือที่สวยงาม อานงาย ใชกระดาษและซองจดหมายที่เรียบรอย
สีสุภาพ แสดงถึงมารยาทในการเขียนและใชจดหมาย
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขี ยน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๕ เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนจดมายถึงญาติผูใหญและผูปกครองได
๒. นักเรียนเขียนจดหมายถึงญาติผูใหญและผูปกครองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรู
การเขียนจดหมายถึงญาติผูใหญและผูปกครอง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นครูนําซองจดหมายให
นักเรียนดู แลวสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมาย
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง จดหมายถึงพอแม ญาติผูใหญ หรือ
ผูปกครอง ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๖๘ – ๑๗๐
อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนชวยกันเขียนจดหมายถึงญาติ กลุมละ ๑ ฉบับ จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อ
ครบทุกกลุม นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายอีกครั้ง จากนั้นทําแผนที่ความคิดเปน
รายบุคคล เกี่ยวกับการใชคําขึ้นตน คําลงทาย และคําสรรพนามในการเขียนจดหมาย
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๘๕ – ๘๖ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง อักษรยอ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนจดหมาย ถึงพอแม ญาติผูใหญ หรือผูปกครอง ควรใชถอยคําที่แสดงความเคารพและสุภาพ
เขียนถูกตองตามรูปแบบของจดหมาย ดวยลายมือที่สวยงาม อานงาย ใชกระดาษและซองจดหมายที่เรียบรอย
สีสุภาพ แสดงถึงมารยาทในการเขียนและใชจดหมาย
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕/ ๒ อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกวิธีใชอักษรยอได
๒. นักเรียนใชอักษรยอในการเขียนได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรู
อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน (อักษรยอ)

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นครูนําหนังสือพิมพหนา ๑
ใหนักเรียนอานขาว แลวสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบ ายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง อักษรยอ ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๗๑ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนชวยกันหาอักษรยอจากหนังสือที่มุมหนังสือในหองเรียนใหไดมากที่สุดในเวลา ๕ นาที แลวสง
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอักษรยออีกครั้ง จากนั้นทําแผนที่ความคิดเปนรายบุคคล
เกี่ยวกับอักษรยอ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๘๖- ๘๘ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๓. หนังสือพิมพ
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (ตนเปนที่พึ่งแหงตน)
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 ตนเปนที่พึ่งแหงตน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นั ก เรี ย นและครู ร ว มกั น สนทนาถึ ง เนื้ อ หาที่ เ รี ย นในชั่ ว โมงที่ แ ล ว จากนั้ น สนทนาเกี่ ย วกั บ
ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน หนา ๖๗ – ๗๑
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา คําที่มี
อักษรนํา คําที่มี ร เปนตน
๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเนื้อหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน หนา ๖๗ – ๗๑ แลวใหแตละ
กลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง คบพาล พาลพาไปหาผิด หนา ๗๗ – ๘๓ ตอกัน
ไปจนจบเรื่อง
๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียนในหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหง
ตน หนา ๖๗ – ๗๑ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ (ตนเปนที่พึ่งแหงตน)
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. นักเรียนตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน

สาระการเรียนรู
การอานจับใจความ เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน หนา ๖๗ – ๗๑ จากนั้นสนทนา
อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๘๑ – ๘๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช (ตนเปนที่พึ่งแหงตน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติในแต
ละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น การนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิด
วลีหรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
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

สาระการเรียนรู
การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง (เรียนรูคําศัพท เรื่อง ตนเปน
ที่พึ่งแหงตน)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อ ชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน กลุมละ ๑๐ คํา จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอหนา
ชั้นเรียน นักเรียนกลุมที่นั่งฟงบันทึกคําของกลุมที่นําเสนอไวทุกกลุม
๔. นักเรียนอานทบทวนคําที่ทุกกลุมนําเสนอ จากนั้นเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจหากมีคําผิด
ใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมนําคําในบทเรียนแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น
เรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๘๓ – ๘๔ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การอานทํานองเสนาะ (ตนเปนที่พึ่งแหงตน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………..
สาระสําคัญ
การอานทํานองเสนาะเปนการใชศิลปะในการอานเพื่อใหเกิดอรรถรสในน้ําเสียงและลีลาที่เปลงออกมา
ผูอานตองหมั่นฝกฝนและมีพรสวรรคในดานนี้จึงจะทําใหเกิดความไพเราะอยางแทจริง
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะได
๒. นักเรียนถอดความหมายคําประพันธรอยกรองได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. มีความสนใจใฝเรียนรู
๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
สาระการเรียนรู
การอานทํานองเสนาะบทรอยกรองเรื่อง “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นนักเรียนดูแผนผังฉันทลักษณ
กลอนสุภาพ ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนถึง ลักษณะของกลอนสุภาพ
๒. นักเรียนและนักเรียนทบทวนหลักการอานออกเสียงและการอานทํานองเสนาะ ที่เคยฝกปฏิบตั มิ าแลว
และสรุปหลักการอานใหเขาใจตรงกัน
๓. นักเรียนสังเกต บทรอยกรอง เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตนซึ่งมีลักษณะของฉันทลักษณ คือ กลอนสุภาพ
ครูรวมอภิปรายกับนักเรียนถึงบทรอยกรอง
๔. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรอง ตนเปนที่พึ่งแหงตน ตามครู ๑ครั้ง และฝกอานเองใหคลอง
๕. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓ – ๔ คน นักเรียนฟง การอานทํานองเสนาะ ตนเปนที่พึ่งแหงตน จาก
แผนซีดีที่ครูเปดใหฟง แตละกลุมฝกอานเปนทํานองเสนาะจนคลอง สงตัวแทนกลุมออกมาประกวดอานหนาชั้น
เรียน นักเรียนที่อานไดไพเราะ ถูกตองที่สุด จะไดรับรางวัล
๖. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความหมายในบทรอยกรอง
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. แผนผังกลอนสุภาพ
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดผลประเมินผล
วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ผลงาน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ชีวิตมีคา (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การอานทํานองเสนาะ (ตนเปนที่พึ่งแหงตน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
สาระสําคัญ
การอานทํานองเสนาะเปนการใชศิลปะในการอานเพื่อใหเกิดอรรถรสในน้ําเสี ยงและลีลาที่เปลงออกมา
ผูอานตองหมั่นฝกฝนและมีพรสวรรคในดานนี้จึงจะทําใหเกิดความไพเราะอยางแทจริง
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะได
๒. นักเรียนถอดความหมายคําประพันธรอยกรองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
การอานทํานองเสนาะบทรอยกรองเรื่อง “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นนักเรียนดูแผนผัง ฉันทลักษณ
กลอนสุภาพ ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนถึง ลักษณะของกลอนสุภาพ
๒. นักเรียนและนักเรียนทบทวนหลักการอานออกเสียงและการอานทํานองเสนาะ ที่เคยฝกปฏิบตั มิ าแลว
และสรุปหลักการอานใหเขาใจตรงกัน
๓. นักเรียนสังเกต บทรอยกรอง เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตนซึ่งมีลักษณะของฉันทลักษณ คือ กลอนสุภาพ
ครูรวมอภิปรายกับนักเรียนถึงบทรอยกรอง
๔. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรอง ตนเปนที่พึ่งแหงตน ตามครู ๑ครั้ง และฝกอานเองใหคลอง
๕. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓ – ๔ คน นักเรียนฟง การอานทํานองเสนาะ ตนเปนที่พึ่งแหงตน จาก
แผนซีดีทคี่ รูเปดใหฟง แตละกลุมฝกอานเปนทํานองเสนาะจนคลอง สงตัวแทนกลุมออกมาประกวดอานหนาชั้น
เรียน นักเรียนที่อานไดไพเราะ ถูกตองที่สุด จะไดรับรางวัล
๖. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความหมายในบทรอยกรอง
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. แผนผังกลอนสุภาพ
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดผลประเมินผล
วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ผลงาน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

