แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
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 ภัยเงียบ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นัก เรียนและครูรวมกันสนทนาถึง เนื้อหาที่เ รียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้น รวมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
บทที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ หนา ๕๕ – ๖๒
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 ๔ เรื่อง ภัยเงียบ หนา ๕๕ – ๖๒ แลวใหแตละกลุมฝก
อานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ หนา ๕๕ – ๖๒ ตอกันไปจนจบ
เรื่อง
๖. นัก เรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวให นักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียน ใน
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๔ เรื่อง ภัย
เงียบ หนา ๕๕ – ๖๒ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
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 ภัยเงียบ)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ หนา ๕๕ – ๖๒ จากนั้นสนทนา
อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๑ หนา ๒๘ – ๒๙ 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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้นซึ่งตองอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตั วละครในเรื่องมีใครบาง
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 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๕๖ – ๖๒ 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 ภัยเงียบ จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทนนําเสนอ
หนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด ชวยกันตอบ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๗๑ 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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
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 และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่อาน
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 การดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร)
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง การดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ในหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๖๓ – ๖๔ จากนั้นสนทนา อภิปราย
วิเคราะหเนื้อหา และชวยกันเขียนเกี่ยวกับวิธีดูและรักษาคอมพิวเตอร
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๓๑ – ๓๒ เปนการบาน
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง อานเพิ่ม เติมความหมาย
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
คํา เปนหนวยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหนึ่งพยางคหรือมากกวา ปกติในแต
ละคําจะมีรากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและทีม่ าของคํานั้น 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. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นัก เรียนแตละกลุม รวมกันอานคําทายบทเรียน เรื่อง ภัยเงียบ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้น ฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา จากนั้นสง
ตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาชั้นเรียน
๔. ๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก แลวเปลี่ยนกันตรวจ หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุม ละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ ขอ ๒ หนา ๓๑ – ๓๓ 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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง ประโยคและสวนประกอบของประโยค
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
ประโยค หมายถึงคําหลายคําที่นํามาเรียงกันแลวเกิดใจความสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยภาคประธานและ
ภาคแสดง
มาตรฐาน ท ๔.๑
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ จําแนกสวนประกอบของประโยค
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบของประโยคได
๒. นักเรียนสามารถแตงประโยคได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ
สาระการเรียนรู
ประโยคและสวนประกอบของประโยค

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึง เนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นครูนําบัตรคําใหนักเรียนดู
นักเรียนอานบัตรคําแลวชวยกันนําบัตรคํามาเรียงตอกันใหไดความหมายมากขึ้น
๒. ครูนําแถบประโยคใหนักเรียนดู นักเรียนอานพรอมกัน แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยค ที่อาน
๓. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๔. ๔. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง ประโยคและสวนประกอบของประโยค ในหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๖๗ – ๖๘ อภิปราย
และชวยกันสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบของประโยค
๕. นัก เรียนแตงประโยค จํานวน ๓ ประโยค แลวสง ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน ครูคอยแนะนํา
เพิ่มเติม
๖. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่องประโยคและสวนประกอบของประโยคอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น
นักเรียนทําแผนที่ความคิด ประโยคและสวนประกอบของประโยค เปนรายบุคคล
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๓๔ – ๓๖ 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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง สํานวนที่เปนสุภาษิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
สํานวนจะมีความหมายโดยนัย เปนลักษณะความหมายเชิงอุป มาเปรียบเทียบ จึง ฟงแลวมัก จะ ไมได
ความหมายของตัวมันเอง ตองนําไปประกอบกับบุคคลกับ เรื่อง หรือเหตุการณ จึงจะไดความหมายเปน คติ
เตือนใจเชนเดียวกับคําที่เปนสุภาษิต
มาตรฐาน ท ๔.๑
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/ ๗ ใชสํานวนไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนยกตัวอยางคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพยได
๒. นักเรียนนําคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพยไปใชไดอยางถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔. ความสามารถในการคิด
๕. ความสามารถในการสื่อสาร
๖. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นครูนําแถบสํานวนสุภาษิตให
นักเรียนดู และอานพรอมกัน พรอมทั้งสนทนาเกี่ยวกับสํานวนดังกลาว
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
๓. นักเรียนอานอธิบ ายเพิ่ม เติม ความรู เรื่อง สํานวนที่เปนสุภาษิต ในหนังสือ เรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๖๙ อภิปราย และชวยกันสรุปเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมความหมายของคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพย แลวเปรียบเทียบความแตกตางกับ
สํานวน และสุภาษิตวาคําพังเพย มีลักษณะคลายสุภาษิต แตไมไดเปนคติสอนใจ พรอมทั้งยกตัวอยางคําสํานวน
สุภาษิต คําพังเพยพรอมภาพประกอบ
๕. นักเรียนดูภาพสํานวนทีละภาพ แลวใหนักเรียนทายวา เปนคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพยอะไร มี
ความหมายวาอยางไร
๖. นัก เรียนนําสํานวน สุภาษิต และคําพัง เพย แตง ประโยค และทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๕ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๓. แถบสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
ประเทศไทยมีการติดตอกับตางชาติมาชานาน ยอมทําใหมีภาษาตางประเทศเขามาปะปนอยูในภาษาไทย
เปนจํานวนมาก ภาษาไทยเปนภาษาที่ยืดหยุน มีวิธีการสรางคําขึ้นมาใชอยางหลากหลาย โดยวิธีการของตนเอง
คําเหลานี้สะทอนใหเห็นความเจริญทางดานภาษาที่เกิดขึ้นมาควบคูไปกับความเจริญดานตางๆ ของคนไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิ องชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๕ บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําที่มาจากภาษาตางประเทศได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่มาจากภาษาตางประเทศได
๓. นักเรียนนําที่มาจากภาษาตางประเทศไปใชไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู
คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นครูนําบัตรคํา ทั้งคําไทย และ
คําที่มาจากภาษาตางประเทศใหนักเรียนดู นักเรียนอานพรอมกัน พรอมทั้งสนทนาเกี่ยวกับคําดังกลาว
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๗๐ อภิปราย และชวยกันสรุป
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน ครูคอยแนะนําและอธิบายเพิ่มเติม
๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับที่มาจากภาษาตางประเทศที่ไทยเรานํามาใช จากนั้น แตละ
กลุมชวยกันหาคําที่มาจากภาษาตางประเทศที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันใหไดมากที่สุด พรอมทั้งบอกที่ม าและ
ความหมาย เสร็จแลวสงตัวแทนอานคําเหลานั้นพรอมทัง้ บอกความหมาย ที่หนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๓๖ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๓. บัตรคํา
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (กระเชาของนางสีดา)
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. ความสามารถในการสือ่ สาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
การอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง กระเชาของนางสีดา

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 กระเชาของนางสีดา หนา ๒๑ – ๒๘
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 กระเชาของนางสีดา หนา ๒๑ – ๒๘ แลวใหแตละ
กลุมฝกอานเนื้อหาที่ได
๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๕ เรื่อง กระเชาของนางสีดา หนา ๒๑ – ๒๘ ตอกันไป
จนจบเรื่อง
๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ แลวใหนักเรียนอานในใจเนื้อหาบทเรียนในหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กระเชาของนางสี
ดา หนา ๒๑ – ๒๘ เปนการบาน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ (กระเชาของนางสีดา)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
การอานในใจ เปนการอานจับใจความเพื่อหาสวนสําคัญของเรื่อง ซึ่งเรียกวาใจความหรือใจความสําคัญ
ใจความจะปรากฏอยูต ามยอหนาตางๆ 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 กระเชาของนางสีดา
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และมารยาทในการอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเนื้อหาบทเรียน ในในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กระเชาของนางสีดา หนา ๒๑ – ๒๘ จากนั้น
สนทนา อภิปราย วิเคราะหเนื้อหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน
๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ หนา ๒๙ – ๓๑ 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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําไปใช (กระเชาของนางสีดา)
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
กระเชาของนางสีดา)

(เรียนรูคําศัพท เรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ และการอานออกเสียง รวมถึงมารยาทใน
การอาน
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ ๔ – ๕ คน ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
๓. นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคํายากในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต
วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เรื่อง กระเชาของนางสีดา 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 ๓๓ 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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภัยเงียบ (วรรณคดีลํานํา)
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
เรื่อง นิทานทองถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
สาระสําคัญ
นิ ท านท อ งถิ่ น เป น เรื่ อ งที่ เ ล า สื บ ทอดกั น มาในท อ งถิ่ น ต า งๆ และมั ก เป น เรื่ อ งที่ เ ชื่ อ กั น มาว า
เคยเกิดขึ้นจริง เนื้อเรื่องมักเกี่ยวของ หรือเปนการอธิบายความเปนมา ของสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น ทั้งสิ่งที่มีอยูโดย
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
มาตรฐาน ๕.๑
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕ / ๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานนิทานจากแหลงเรียนรูได
๒. นักเรียนรวบรวมนิทานและบันทึกขอมูลได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. มีวินัย
๓. ใฝเรียนรู
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
การอานและรวบรวมนิทาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว และมารยาทในการเรียน
๒. ครูเลาเรื่อง นางบัวคลี่ ใหนักเรียนฟง เมื่อจบแลว นักเรียนและครูรวมกันสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับ
นิทานดังกลาว
๓. นักเรียนอาน เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อ
ชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๓๓ – ๓๕ และดูแบบบันทึกการเลานิทาน หนา ๓๗ พรอมทั้ง
บันทึกนิทานที่อาน แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. นักเรียนรวบรวมนิทานพื้นบานและบันทึกขอมูล เปนการบาน คนละ ๕ เรื่อง แลวนําเสนอในชั่วโมง
ตอไป
สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. นิทาน เรื่อง นางบัวคลี่
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานําชั้นประถมศึกษาปที่
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกคะแนน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

ภาคผนวก
เรื่อง นางบัวคลี่
นางบัวคลี.่ ..เปนลูกสาวของ "หมื่นหาญ" หัวหนาโจรปาที่มีฝมือ หนาตาของนางก็ถือวางดงามพอสมควร
...เมื่อตอนที่ขุนแผนเดินทางมาในปา และไดชวยชีวิตหมื่นหาญไวไดครั้งหนึ่ง หมื่นหาญเห็นวาขุนแผนเปนคนมี
ฝมือและเพื่อตอบแทนขุนแผน หมื่นหาญจึงยกนางบัวคลี่ลูกสาวของตนใหเปนภรรยาขุนแผน ฝายขุนแผนนั้น
ตั้งแตไดนางบัวคลี่เปนเมียก็ไมยอมชวยพวกโจรปาออกปลน จนนางตั้งครรภ หมื่นหาญแคนเคืองที่ขุนแผนถือตัว
วาตนมีวิชาอาคมแลวไมยอมมาชวยปลน จึงแอบไปคุยกับนางบัวคลี่ ผูเปนลูกสาว แลวหวานลอมใหนางวางยาพิษ
ฆาขุนแผน โดยอาศัยเหตุผลทีวา ขุนแผนนั้นจน เดี๋ยวตนจะหาสามีรวยๆคนใหมใหลูกเอง นางบัวคลี่ไดยินดังนั้นก็
เชื่อพอ แอบวางยาพิษไวในอาหารแลวนําไปใหขุนแผน กิน ตอนที่ขุนแผนกําลังจะกินอาหาร พรายที่ขุนแผนเลี้ยง
ไวก็แอบมากระซิบวาในอาหารนั้นมียาพิษปนอยู ขุนแผนรูก็บายเบี่ยงไมยอมกินอาหารที่นางบัวคลี่นํามาให เมื่อ
นางบัวคลี่ออนเพลียและหลับไปแลว...ขุนแผนก็ใชมีดกรีดหนาทองนาง และนําเด็กที่อยูในทองออกมา ขุนแผนนํา
ลูกของตนก็เกิดกับนางบัวคลี่ไปทําพิธีเปนกุมารทอง หมื่นหาญกลับมาเห็นนางบัวคลี่ผูเปนลูกสาวถูกกรีดทอง นอน
สิ้นใจอยูก็โมโหมาก ยกพวกโจรปาไปฆาขุนแผน และทําลายพิธีชุบกุมารทอง แตขุนแผนก็ใชวิชาอาคมไลพวกโจร
ปาออกไปได และพิธีชุบกุมารทองก็สําเร็จ
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