แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ 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 ดั่งหยาดทิพยชโลมใจ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นสนทนาเกี่ยวกับ ภาพประกอบ
ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชี วิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๘ ดั่ง
หยาดทิพยชโลมใจ หนา ๑๒๙ – ๑๓๒
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 ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๘ ดั่งหยาดทิพยชโลมใจ หนา ๑๒๙ – ๑๓๒ แลวให
แตละกลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๘ ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ หนา ๑๒๙ – ๑๓๒ ตอกัน
ไปจนจบเรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียน ใน
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๘ ดั่งหยาด
ทิพยชโลมใจ หนา ๑๒๙ – ๑๓๒ 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 ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ 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. มีวนิ ัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
การอานจับใจความจากสื่อตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง ดั่งหยาดทิพยชโลมใจ)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๘ เรื่อง ดั่ง หยาดทิพยชโลมใจ หนา ๑๒๙ – ๑๓๒
จากนั้นสนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๖๖ – ๖๗ 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 ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้นซึ่งตองอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง
สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ผลของเหตุการณนั้นคืออะไร
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. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นนักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๕ หนา ๑๓๐ – ๑๓๒ 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. นัก เรียนอานทบทวน เรื่อง ดั่ง หยาดทิพยชโลมใจ จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสง
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด ชวยกันตอบ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๔๐ 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
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ 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. นักเรียนคิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อานได
๓. นักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง พระมหากษัตริยไทย)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตล ะกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง พระมหากษัตริยไทย ในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๓๓ จากนั้นสนทนา อภิปราย วิเคราะห
เนื้อหา และชวยกันตั้งคําถามใหกลุมอื่นตอบ กลุมละ ๓ คําถาม
๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเรื่อง พระมหากษัตริยไทย อีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทํารายงาน เรื่อง พระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรี 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 ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ 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. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นทบทวนหลักการอานใน
ใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง ดั่งหยาดทิพยชโลมใจ ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๕ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา
จากนั้นสงตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจ หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือ่ ชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๖๙ 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 ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําราชาศัพท
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คําราชาศัพท คือ คําสุภาพที่ใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลตางๆ คําราชาศัพทเปนการกําหนดคําและ
ภาษาที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แมคําราชาศัพทจะมีโอกาสใชในชีวิตนอย แตเปนสิ่งที่แสดง
ถึงความละเอียดออนของภาษาไทยที่มีคําหลายรูปหลายเสียงใน ความหมาย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๔ ใชคําราชาศัพท
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของคําราชาศัพทได
๒. นักเรียนใชคําราชาศัพทไดถูกตองเหมาะสมตามบริบท
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
คําราชาศัพท
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นทบทวนเกี่ยวกับมารยาท
ในการเรียน และดูขาวในพระราชสํานักจากวีดิโอ เมื่อดูจบแลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับคําที่ใช ในขาว
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง คําราชาศัพท ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๓๖ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. นัก เรี ยนและครูร วมกัน สนทนาเกี่ย วกับ เรื่องที่ อานอี ก ครั้ง หนึ่ง จากนั้นทํา แผนที่ ความคิดเป น
รายบุคคล
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๖๙ 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 ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง พจนานุกรม
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
พจนานุกรม คือ หนังสือ ที่รวบรวบคําศัพทในวงศัพทที่กําหนด และนิยามความหมายเอาไว เพื่อใชเปนที่
คนหาความหมายของคํา โดยมีการเรียงลําดับคําศัพทตามตัวอักษร ตามเสียง หรือตามลําดับอื่นๆ ที่เหมาะสม
สอดคลองกับการใชพจนานุกรมนั้นๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๖ อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนําและปฏิบัติตาม
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเรียงคําตามพจนานุกรมได
๒. นักเรียนหาความหมายของคําจากพจนานุกรมได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม (การใชพจนานุกรม)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นเลนเกมเพื่อนตางพวก โดย
ครูเปนคนเริ่มพูดคํามาหนึ่งคํา แลวนักเรียนคนตอไปตองพูดคําที่มีพยํญชนะตนตัวเดียวกับมาตราตัวสะกดของคํา
ที่ครูพูดออกมา พูดตอกันไปจนครบทุกคน
๒. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับเกมที่เลน วาคําแตละคํามีพยัญชนะตนตางกัน จากนั้นนักเรียน
แบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง พจนานุกรม ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๓๘ – ๑๓๙ สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนแตละกลุมหาคําจากบทอานเสริม เรื่อง พระมหากษัตริยไทย ในหนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๓๓ กลุมละ ๑๐ คํา นํามาเรียงตามหลักพจนานุกรม
แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๗๑ – ๗๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๓. เกมเพื่อนตางพวก
การวัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (พอคาจากเมาะตะมะ)
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 พอคาจากเมาะตะมะ

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 พอคาจากเมาะตะมะ หนา ๔๙ – ๕๙
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 พอคาจากเมาะตะมะ หนา ๔๙ – ๕๙ แลวใหแตละ
กลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง พอคาจากเมาะตะมะ หนา ๔๙ – ๕๙ ตอกันไป
จนจบเรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียน ใน
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง พอคาจาก
เมาะตะมะ หนา ๔๙ – ๕๙ 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 ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ (พอคาจากเมาะตะมะ)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอานในใจ เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ
ใจความจะปรากฏอยูตามยอหนาตาง ๆ 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
การอานจับใจความ เรื่อง พอคาจากเมาะตะมะ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง พอคาจากเมาะตะมะ หนา ๔๙ – ๕๙ จากนั้น
สนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๖๗ – ๖๘ 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 ๘ เรื่อง ดัง่ หยาดทิพยชโลมใจ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช (พอคาจากเมาะตะมะ)
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 พอคา
จากเมืองเมาะตะมะ)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง พอคาจากเมืองเมาะตะมะ กลุมละ ๑๐ คํา จากนั้นสงตัวแทน
นําเสนอหนาชั้นเรียน นักเรียนกลุมที่นั่งฟงบันทึกคําของกลุมที่นําเสนอไวทุกกลุม
๔. นักเรียนอานทบทวนคําที่ทุกกลุมนําเสนอ จากนั้นเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจหากมีคําผิด
ใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมนําคําในบทเรียนแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น
เรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๗๐ 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

