
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   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  แรงกระทบ  

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑๕  แรงกระทบ  หนา ๒๓๗ – ๒๔๕ 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนมารยาทในการอาน  การออกเสียงคํา เชน คําควบกล้ํา  คําที่มี

อักษรนํา  คําที่มี ร เปนตน  

๔. นักเรียนและครูรวมกันแบงเน้ือหาในการอานบทเรียน ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕   บทที่ ๑๕  แรงกระทบ  หนา ๒๓๗ – ๒๔๕แลวใหแตละกลุม

ฝกอานเน้ือหาที่ได  

๕. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานออกเสียงเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕   บทที่ ๑๕  แรงกระทบ  หนา ๒๓๗ – ๒๔๕ตอกันไปจนจบ

เรื่อง   

๖. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนเรื่องการอานในใจ  แลวใหนักเรียนอานในใจเน้ือหาบทเรียน ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  บทที่ ๑๕        

แรงกระทบ  หนา ๒๓๗ – ๒๔๕  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   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. นักเรียนตอบคําถามจากเน้ือเรื่องได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 

 



สาระการเรียนรู 

การอานจับใจความจากสื่อตางๆ (วรรณคดีในบทเรียน  เรื่อง  แรงกระทบ) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย   ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ บทที่ ๑๕  แรงกระทบ  หนา ๒๓๗ – ๒๔๕  จากน้ันสนทนา 

อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหาและขอคิดจากเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับกับเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๑ หนา ๑๒๔   เปนการบาน  

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   แผนภาพโครงเรื่อง      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

......................................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเปนการเขียนที่แสดงใหเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญ

ของเรื่องที่อานไดดีย่ิงข้ึนซึ่งตองอาศัยการต้ังคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง 

สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหนมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน ผลของเหตุการณน้ันคืออะไร 

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียน

รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสทิธิภาพ 

 

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. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันนักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา  ๒๓๘ – ๒๔๔  รวมกัน

สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับภาพดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๑๐๔ – ๑๐๖  แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน 

๔. นักเรียนอานทบทวน เรื่อง   แรงกระทบ  จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภาพโครง แลวสงตัวแทน

นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมนักเรียนและครูรวมกันอภิรายและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

๕. นักเรียนตอบคําถาม ชวนกันคิด  ชวยกันตอบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  หนา ๒๕๐  เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานเสริม เพ่ิมความรู      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  วิเคราะหสรุปเรื่องราวที่อาน 

๓. นักเรียนถอดคําประพันธจากบทรอยกรองเปนรอยแกวได 

๔. นักเรียนต้ังคําถามและตอบคําถามได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

๖. มีจิตสาธารณะ 



สาระการเรียนรู 

  การอานหนังสือตามความสนใจ  (การอานเสริม เรื่อง คิดดี  ทําดี) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และมารยาทในการอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานในใจเสริมบทเรียน เรื่อง คิดดี ทําดี  ในหนังสือเรียน 

๔. รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๔๕   

๕. นักเรียนสนทนา อภิปราย  วิเคราะหเน้ือหา ถอดเน้ือความเปนรอยแกว และสงตัวแทนนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

๖. นักเรียนแตละกลุมชวยกันต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๓  คําถาม   จากน้ันนักเรียนและครู

รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหา อีกครั้งหน่ึง 

 

สื่อ  แหลงการเรียนรู 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานเพ่ิม  เติมความหมาย      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

......................................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ 

  คํา เปนหนวยของภาษาที่สือ่ถึงความหมายซึ่งประกอบดวยพยางคหน่ึงพยางคหรือมากกวา   ปกติในแต

ละคําจะมรีากศัพทของคําแสดงถึงความหมายและที่มาของคําน้ัน   การนําคําหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิด

วลหีรือประโยคซึ่งใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากย่ิงข้ึนไป 

 

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 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84


สาระการเรียนรู 

  การอานออกเสียงและการบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอยกรอง  (การสะกดคํา ความหมาย

ของคํา และการนําคําไปใช) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอานในใจ  และการอานออกเสียง  รวมถึงมารยาทใน

การอาน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุม ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานคําทายบทเรียน  เรื่อง  แรงกระทบ  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา จากน้ันสง

ตัวแทนแขงขันเขียนคําหนาช้ันเรียน   

๔. นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอก  แลวเปลี่ยนกันตรวจ    หากมีคําผิดใหแกไขใหถูกตอง   

๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยคกลุมละ ๓ ประโยค แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  ขอ ๒ หนา ๑๒๕ – ๑๒๗ เปนการบาน 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมอืประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง   สํานวน        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

......................................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ 

  สํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงเปนขอความหรือคําพูดที่เปนช้ันเชิง  ไมตรงตามรูปแบบภาษา  เปน

ถอยคําหรือคําพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว  มีความหมายเปนนัยแฝงอยู   มักใชถอยคําที่ไมยาวมากแตกินความ

มาก ใชคําที่ไพเราะ คมคาย สละสลวย  ตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจ  

 

มาตรฐาน ท ๔.๑    

  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ               

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๗  ใชสํานวนไดถูกตอง         

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกความหมายของสํานวนได 

๒. ใชสํานวนไดถูกตองตามบริบท 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต  



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันครูนําแถบสํานวนให

นักเรียนอาน พรอมทั้งสนทนาและอภิปรายในเรื่องดังกลาว 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู  เรื่อง  สํานวน  ในหนังสือเรียน  รายวิชา

พื้นฐาน  ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๔๘  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน   

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันแตละกลุมชวยกันเขียนสํานวน

ที่ตนเองเคยอาน  นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๑๒๗ – ๑๓๓   เปนการบาน  

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. แถบสํานวน 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง แรงกระทบ     เวลา   ๗   ชั่วโมง 

เรื่อง  การคัดลายมือ       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

........................................................................................................................................................................ 

สาระสําคัญ 

  การคัดลายมือ เปนการเขียนตัวอักษรดวยตัวบรรจงใหถูกตอง  สวยงาม  และอานงาย  มีทั้งคัดลายมือตัว

บรรจงและครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือเปนพื้นฐานในการเขียนหนังสือใหสวยงาม รวดเร็ว  และเปนระเบียบ  บง

บอกลักษณะนิสัยของผูเขียน 

  

มาตรฐาน ๒.๑  

ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน

รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

ป.๕ / ๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด       

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกหลักการคัดลายมือได 

๒. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. มีวินัย 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. อยูอยางพอเพียง 

๕. มุงมั่นในการทํางาน 

 

สาระการเรียนรู 

  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึง่บรรทัดตามรูปแบบ 

       



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว จากน้ันครูใหนักเรียนหยิบสมุด

ของตนเองข้ึนมาหน่ึงเลม  แลวแตละคนพิจารณาลายมือที่เขียนไว  เสร็จแลวใหแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลวพิจารณา

ลายมือของเพื่อน  สนทนาและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับลายมือของแตละคน 

๒. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละประมาณ  ๔ – ๕  คน  ทบทวนถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน

กลุม   

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู  เรื่อง  การคัดลายมือ  ในหนังสือเรียน  

รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุดภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ หนา ๒๔๙  อภิปราย และสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อาน   

๔. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันแตละกลุมเขียนแผนที่ความคิด

วิธีการคัดลายมือ  นําเสนอหนาช้ันเรียน  เมื่อครบทุกกลุมแลวครูแจกแบบคัดลายมือใหนักเรียนฝกเขียนเปน

รายบุคคล   

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๕  หนา ๑๓๔ เปนการบาน  

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓. แบบคัดลายมือ 

 

การวัดและประเมินผล  

 วิธีประเมิน 

- สังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกคะแนน 

 เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 


