แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ 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. มีวินยั
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
การอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง รูไวไดประโยชน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๔ รูไวไดประโยชน หนา ๒๒๓ – ๒๒๙
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 ๑๔ รูไวไดประโยชน หนา ๒๒๓ – ๒๒๙ แลวใหแต
ละกลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๔ รูไวไดประโยชน หนา ๒๒๓ – ๒๒๙ ตอกันไป
จนจบเรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนัก เรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียน ใน
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๔ รูไวได
ประโยชน หนา ๒๒๓ – ๒๒๙ 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 ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ 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 รูไวไดประโยชน)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นัก เรียนแบง กลุม กลุม ละประมาณ ๔ – ๕ คน แตล ะกลุม เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๔ รูไวไดประโยชน หนา ๒๒๓ – ๒๒๙ จากนั้นสนทนา
อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๑๑๕ – ๑๑๖ 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 ี่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้นซึ่งตองอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่อ งมีใครบาง
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 ๒๒๔ – ๒๒๘ 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 รุไวไดประโยชน จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน
นําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด ชวยกันตอบ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๓๕ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ 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. นักเรียนตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
๔. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง เกิดแลวตองมีชื่อ)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นัก เรียนแบง กลุม กลุม ละประมาณ ๔ – ๕ คน แตล ะกลุม เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง เกิดแลวตองมีชื่อ ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๓๐
๔. นัก เรียนสนทนา อภิปราย วิเ คราะหเ นื้อหา และชวยกัน ตั้ง คําถามใหกลุมอื่นตอบ กลุม ละ ๓
คําถาม จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่อง เกิดแลวตองมีชื่อ อีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดหลักเกณฑการตั้งชื่อเปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการตรวจผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง อานเพิ่ม เติมความหมาย
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
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. นัก เรียนแตล ะกลุม รวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง ไวไดป ระโยชน ในหนังสือเรียนรายวิ ชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๕ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา
จากนั้นสงตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจ หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุม ละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๑๑๘ – ๑๑๙ (ยกเวน ขอ ๔ 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 ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนแนะนํา
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนแนะนํา เปนการชี้ใหเห็น แสดงออกถึงทางเลือก ขอมูล ขอเท็จจริง ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางใน
การตัดสินใจ เปนการเขียนแสดงความคิดเห็นใหขอคิดหรือแนวทางปฏิบัติตอผูอื่น ผูใหคําแนะนําจึงควรใช
ถอยคําใหถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกขั้นตอนการเขียนแนะนําได
๒. นักเรียนเขียนแนะนําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
การเขียนแนะนํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นครูนําขวดยาใหนักเรียน
อานคําแนะนําการใชยาที่ติดไวบนขวดยา พรอมทั้งสนทนาและอภิปรายในเรื่องดังกลาว
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตล ะกลุมรวมกันอานอธิบ ายเพิ่ม เติม ความรู เรื่อง การเขียนแนะนํา ในหนัง สือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๓๓ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน
๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นชวยกันเขียนคําแนะนําในการ
ใชหองสมุด เสร็จแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนเลือกเขียนคําแนะนําตามความสนใจ สงเปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. ขวดยา
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง การกรอกแบบรายการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การกรอกแบบรายการประเภทตางๆ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน ในการติดตอกับ
หนวยงานราชการ ติดตอกิจธุระตางๆ ตองการความถูกตองในขอมูลนั้นจึงตองตระหนักในความสําคัญของขอมูลที่
กรอก ในรายการตางๆ
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/ ๗ กรอกแบบรายการตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกขั้นตอนการกรอกแบบรายการได
๒. นักเรียนกรอกแบบรายการได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
การกรอกแบบรายการ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นนักเรียนดูสําเนาทะเบียน
บาน สําเนาใบเกิด ใบฝากเงิน และใบถอนเงินของธนาคาร พรอมทั้งสนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับแบบฟอรมของ
สิ่งที่ดู
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การกรอกแบบรายการ ในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๓๔ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน
๔. นัก เรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีก ครั้งหนึ่ง จากนั้นครูนําใบรับ ฝากเงินของ
ธนาคารใหแตละกลุมชวยกันกรอกรายการ โดยครูคอยใหคําแนะนํา เสร็จแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๑๒๑ - ๑๒๓ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๓. แบบรายการ
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (เหตุการณในบานสวน)
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 เหตุการณในบานสวน

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 เหตุการณในบานสวน หนา ๘๙ – ๙๔
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 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน หนา ๘๙ – ๙๔ แลวใหแต
ละกลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน หนา ๘๙ – ๙๔ ตอกันไป
จนจบเรื่อง
๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียนในหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบาน
สวน หนา ๘๙ – ๙๔ 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 ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ (เหตุการณในบานสวน)
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 เหตุการณในบานสวน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน หนา ๘๙ – ๙๔ จากนั้น
สนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๑๑๖ – ๑๑๗ 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 ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช (เหตุการณในบานสวน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สอื่ ถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา 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
เหตุการณในบานสวน)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน กลุมละ ๑๐ คํา จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอ
หนาชั้นเรียน นักเรียนกลุมที่นั่งฟงบันทึกคําของกลุมที่นําเสนอไวทุกกลุม
๔. นักเรียนอานทบทวนคําที่ทุกกลุมนําเสนอ จากนั้นเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจหากมีคําผิด
ใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมนําคําในบทเรียนแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น
เรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๑๑๙ 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 ี่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง รูไวไดประโยชน (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง การอานทํานองเสนาะ (เหตุการณในบานสวน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอ า นทํ า นองเสนาะคื อ วิ ธี ก ารอ า นออกเสี ย งอย า งไพเราะตามลี ล าของบทร อ ยกรองแต ล ะ
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 เหตุการณในบานสวน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียนจากนั้นครู
อานบทรอยกรองในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน หนา ๙๒ เปนทํานองเสนาะ เมื่ออานจบแลวนั กเรียนและครูสนทนาและ
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับบทรอยกรองที่อาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน หนา ๙๒ จากนั้นสนทนา
อภิปราย เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรองใน ขอ ๓ โดยเนนการออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา คําที่
มีอักษรนํา และคําที่มี ร ใหถูกตองตามหลักการอาน
๕. ครูอานออกเสียงบทรอยกรองในขอ ๓ เปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟงอีกครั้ง จากนั้นใหนักเรียนฝก
อานตามเปนกลุมและเปนรายบุคคล
๖. นัก เรียนฝก อานทํานองเสนาะ ในหนัง สือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง เหตุการณในบานสวน หนา ๙๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

