แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ 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 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถกู ตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
๒. นักเรียนมีมารยาทในการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานออกเสียงบทเรียน เรือ่ ง ครอบครัวพอเพียง

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 ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕ บท
ที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง หนา ๑๗ – ๒๓
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 ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง หนา ๑๗ – ๒๓ แลวใหแต
ละกลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง หนา ๑๗ – ๒๓ ตอกัน
ไปจนจบเรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้ อหาบทเรียน ใน
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๒ เรื่อง
ครอบครัวพอเพียง หนา ๑๗ – ๒๓ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง ใจความสําคัญ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอานในใจ เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ
ใจความจะปรากฏอยูตามยอหนาตางๆ ของเรื่องที่อาน อาจอยูสวนตน สวนกลาง หรือสวนทายของยอหนาก็ได
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูแ ละความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
ป.๕/๕ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งทีอ่ านเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนบอกขอคิดของเรือ่ งได
๓. นักเรียนตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
- การอานจับใจความจากสือ่ ตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง ครอบครัวพอเพียง)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง หน า ๑๗ – ๒๓จากนั้ น
สนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๙ – ๑๐ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้นซึ่งตองอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง
สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ผลของเหตุการณนั้นคืออะไร
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูป แบบตางๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพือ่ ใชพัฒนางานเขียน
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 ๑๘ – ๒๓ รวมกันสนทนา
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 ครอบครัวพอเพียง จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน
นําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นัก เรี ยนทุก คนฝก อ านบทรอ งล น “กล วยหัก มุก เผาสุ ก กิ น ดี ” ในหนัง สือ เรี ย นรายวิช าพื้ นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๔ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง อานเสริม เพิ่มความรู
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยใหนักเรียนฝกอานในใจและจับใจความสําคัญ
เปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งทีอ่ านเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต
ป.๕/๗ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนคิด วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
- การอานหนังสือตามความสนใจ (การอานเสริม เรื่อง ควายหงานกับผักหวานปา)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง ควายหงานกับผักหวานปา ในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๕ หนา ๒๔ – ๒๖ จากนั้นสนทนา อภิป ราย
วิเคราะหเนื้อหา และชวยกันเขียนเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของควายหงาน รวมทั้งประโยชนและคุณคาของ
ผักหวานปา
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนเขียนประโยชนของผักพรอมทั้งวาดภาพประกอบเปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง อานเพิ่ม เติมความหมาย
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติในแตละ
คําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น การนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิดวลี
หรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๒ อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความทีเ่ ปนการบรรยายและการพรรณนา
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
- การอา นออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอ ยแกว และบทรอยกรอง (การสะกดคํ า
ความหมายของคํา และการนําคําไปใช)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตล ะกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง ครอบครัวพอเพียง ในหนังสือ เรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๕ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา
จากนั้นสงตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจ หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๑๒ – ๑๓ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
ใจความสําคัญ คือใจความที่เดนที่สุดในยอหนา เปนแกนของยอหนาที่สามารถครอบคลุมเนื้อความใน
ประโยคอื่นๆ ในยอหนา ซึ่งในแตละยอหนาจะมีประโยคในความสําคัญเพียงประโยคเดียว หรืออยางมากไมเกิน
สองประโยค
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนสิ ัย
รักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานเรือ่ งทีก่ ําหนดใหได
๒. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
- การอานจับใจความจากสือ่ ตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ รวมถึงมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนอาน เรื่อง ควายหงานกับผักหวานปา โดยใชเวลาในการอาน ๓ นาที จากนั้นรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับใจความสําคัญแบบลองผิดลองถูก และยังไมตัดสินวาคําตอบของกลุมใดถูกตอง
๔. นัก เรียนอานอธิบ ายเพิ่ม เติม ความรู เรื่อง การอานจับ ใจความ ในหนัง สือ เรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๐ – ๓๑ อภิปราย และชวยกันสรุป
หลักการอาน แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๑๕ – ๑๘ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การพูดและเขียนแสดงความรูสึก
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การพูดและเขียนแสดงความรูสึก เปนการถายทอดความคิดสวนตัวที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องในโอกาสตางๆ
ขอควรระวังในการพูดและการเขียนแสดงความรูสึก คือตองไมแสดงความคิดเห็นที่เปนโทษตอผูอื่น
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๑ พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนพูดแสดงความรูสึกได
๒. นักเรียนเขียนแสดงความรูสกึ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรู
- การพูดแสดงความรู ความคิดในเรื่องที่ฟง และดู (การพูดและเขียนแสดงความรูสึก)

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ รวมถึงมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนและพูดแสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ ตามประสบการณของตนเอง
แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง การพูดและเขียนแสดงความรูสึก ในหนังสือ เรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๒ อภิปราย และสรุปขอปฏิบัติ
๕. นักเรียนรวมกันเขียนแสดงความรูสกึ ในโอกาสที่ไดรับรางวัลเรียนดี สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
จากนั้นจับฉลากเขียนความรูสึกในโอกาสตางๆ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
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 เรือ่ ง กําเนิดผิดพนคนทัง้ หลาย

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 กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย หนา ๑ – ๑๓
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 กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย หนา ๑ – ๑๓ แลวใหแต
ละกลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย หนา ๑ – ๑๓ ตอกันไป
จนจบเรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียน ใน
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กําเนิดผิด
พนคนทั้งหลาย หนา ๑ – ๑๓ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
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 วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งทีอ่ านเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนบอกขอคิดของเรือ่ งได
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 กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย หนา ๑ – ๑๓จากนั้น
สนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๑๑ – ๑๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติในแต
ละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคํานั้น การนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิด
วลีหรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๒ อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความทีเ่ ปนการบรรยายและการพรรณนา
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
กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย 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 ๑๔ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานทํานองเสนาะ (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอานทํานองเสนาะคือวิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองแตละประเภท หรือ
หมายถึงการอานตามทํานองเพื่อใหเกิดความเสนาะ
มาตรฐาน ท ๕.๑
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/ ๔ ทองจําบทอาขยานตามทีก่ ําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตองตามหลักการอาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง เรื่อง กําเนิดพระสังข

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียนจากนั้นครู
อานบทรอยกรองในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๕ เรื่อง กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย หนา ๑๗ เปนทํานองเสนาะ เมื่ออานจบแลวนักเรียนและครูสนทนาและ
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับบทรอยกรองที่อาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย หนา ๑๗ จากนั้นสนทนา
อภิปราย เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรองใน ขอ ๓ โดยเนนการออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา คําที่
มีอักษรนํา และคําที่มี ร ใหถูกตองตามหลักการอาน
๕. ครูอานออกเสียงบทรอยกรองในขอ ๓เปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟงอีกครั้ง จากนั้นใหนักเรียนฝก
อานตามเปนกลุมและเปนรายบุคคล
๖. นัก เรียนฝก อานทํานองเสนาะ ในหนัง สือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓ – ๑๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การแตงกลอนแปด (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
บทรอยกรองเปนมรดกทางภาษาที่คนไทยควรภาคภูมิใจ และอนุรักษไว รอยกรองมีลักษณะบังคับ ที่
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. นักเรียนบอกฉันทลักษณของกลอนแปดได
๒. นักเรียนแตงกลอนแปดได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
- การแตงบทรอยกรอง (กลอนแปด)

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเนื้อหาที่เ รียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียนจากนั้น
นักเรียนและครูรวมกันตอคําคลองจอง โดยครูพูดคําแรกและนักเรียนพูดตอกันไปจนครบทุกคน
๒. ครูนําแผนผังกลอนแปดติดใหนักเรียนดู แลวสนทนาเกี่ยวกับฉันทลักษณ และการใชคํา พรอมทั้ง
ยกตัวอยาง บทอาขยาน "ผูชนะ" นักเรียนอานบทอาขยานพรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๔. นักเรียนรวมกันแตงกลอนแปด จํานวน ๒ บท เสร็จแลวนําเสนอหนาชั้นเรี ยน โดยมีคุณครูคอยให
คําแนะนําในสวนที่ไมสมบูรณ เมื่อครบทุกกลุมแลวนักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับฉันทลักษณและการใชคํา
ในการแตงกลอนแปดอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนแตงกลอนแปดโดยใชประเด็นที่ตนเองสนใจตามอิสระ จํานวน ๒ บท เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. แผนผังกลอนแปด
๒. บทอาขยาน ผูชนะ
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

ภาคผนวก

บทอาขยาน : ผูชนะ
เมื่อทําการสิ่งใดดวยใจรัก
ดวยใจรักเปนแรงที่เรารึง
เมื่อทําการสิ่งใดใจบากบั่น
ถึงเหนื่อยยากพากเพียรไมละวาง
เมื่อทําการสิ่งใดใจจดจอ
ทําดวยใจเปนชีวิตคอยติดตาม
เมื่อทําการสิ่งใดใครควรคิด
ใชสมองตรองตริคิดพิจารณ
ความสําเร็จจะวาใกลก็ใชที่
ถาจริงจังตัง้ ใจไมยากเย็น

ถึงงานหนักก็เบาลงแลวครึ่งหนึง่
ใหมุงมั่นฝนถึงซึ่งปลายทาง
ไมไหวหวั่นอุปสรรคเปนขวากขวาง
งานทุกอยางเสร็จเพราะกลาพยายาม
คอยเติมตอตัง้ จิตไมคิดขาม
บังเกิดผลงอกงามตามตองการ
เห็นถูกผิดแกไขใหพนผาน
ปรากฏงานกาวไกลไมลําเค็ญ
จะวาไกลฤาก็มอี ยูใหเห็น
และจะเปนผูชนะตลอดกาล
บุญเสริม แกวพรหม

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง คําราชาศัพท (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.......................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คําราชาศัพท คือ คําสุภาพที่ใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลตางๆ คําราชาศัพทเปนการกําหนดคําและ
ภาษาที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แมคําราชาศัพทจะมีโอกาสใชในชีวิตนอย แตเปนสิ่งที่แสดง
ถึงความละเอียดออนของภาษาไทยที่มีคําหลายรูปหลายเสียงในความหมาย
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 (กําเนิดผิดพนคนทั้งหลาย)
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. นัก เรียนหาในพระราชสํานัก จากหนังสือพิมพ และเขียนคําราชาศัพทจ ากขาวใหม ากที่สุด เปน
การบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

