
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ เรื่อง ชีแ้จงการเรียนการสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     

ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม - คะแนน 
  
๑. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑ 
   ๒. เพ่ือให้นักเรียนวางแผนการเรียนด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระดับผลการเรียนดี 
   ๓. เพ่ือร่วมกันคิดท าข้อตกลงในการเรียนทั้งด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๒. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. คุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการให้มี (ตั้งใจเรียน แต่งกายเรียบร้อย ท างานเป็นระเบียบ) 
  ๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  ๓. เนื้อหาที่เรียนและภาระงาน 

๓. สาระส าคัญ 
  การให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน ทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ภาระงาน  การ
วัดผลประเมินผล และก าหนดแผนกิจกรรมการเรียน ท าให้นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดี 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูกล่าวแนะน าตัวกับนักเรียน สอบถามความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนแนะน าตัวทีละคน โดยแนะน าชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่นพร้อมท าท่าทางประกอบ 
  ๒. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การตัดสินคะแนน คุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องมี และ
เนื้อหา/ภาระงาน ครูและนักเรียนร่วมกันท าข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๓. นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวลงในสมุด โดยชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปี เกิด 
เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเพ่ือนสนิท ความสามารถพิเศษ และชอบอะไรในวิชาภาษาไทย 
  ๔. ทบทวนความรู้ภาษาไทยเบื้องต้น โดยให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
พยัญชนะไทย สระไทย และเลขไทย ลงในสมุด 
    กิจกรรมรวบยอด 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 



 ๕. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                    (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ................................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒ เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

   ท ๑.๑  ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
   ท ๑.๑  ป.๕/๘  มีมารยาทในการอ่าน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายร้อยแก้วและการอ่านร้อยแก้วได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ 
   ๓. นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของร้อยแก้วและการอ่านร้อยแก้ว 
   ๒. หลักการอ่านร้อยแก้ว 
   ๓. มารยาทในการอ่าน 

๔. สาระส าคัญ 
   ร้อยแก้ว เป็นข้อเขียนที่น ามาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวซึ่งมีหลายรูปแบบ การอ่าน
ร้อยแก้ว อ่านได้ท้ังอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  นักเรียนส่งตัวแทนอ่านแถบประโยค ดังนี้ 

  
 
 การอ่านเว้นวรรคที่ถูกต้อง ดังนี้ 
 
 
 การอ่านเว้นวรรคที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

 
 
  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเรื่องการอ่านออกเสียงว่าถ้าอ่านแบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้อง จะ
ท าให้ความหมายของประโยคนั้นเปลี่ยนไป ครูเฉลยการอ่านที่ถูกต้อง และสนทนาถึงหลักการอ่านร้อยแก้วข้อ
อ่ืน ๆ 

ยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
 

ยานี้ดี  กินแล้วแข็งแรง  ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
 

ยานี้ดี  กินแล้วแข็ง  แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน 
 



    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันแบ่งเนื้อหาในการอ่าน เรื่อง ครอบครัวพอเพียง บทที่ ๑ จาก
หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยแบ่งตามความเหมาะสม นักเรียนจับคู่กันฝึกอ่านออกเสียง 
โดยอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
  ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงเนื้อหา เรื่อง ครอบครัวพอเพียง ต่อกันไปจนจบเรื่อง โดยเรียงล าดับ
ตามเลขที่แบบสลับชายหญิง 
  ๓. นักเรียนและครูช่วยกันพิจารณาว่านักเรียนคนใดที่อ่านผิดน้อยที่สุด ครูชมเชย นักเรียนที่
อ่านค าผิดเป็นจ านวนมากให้ฝึกอ่านกับเพ่ือนที่อ่านเก่ง 
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องการอ่านออกเสียง “การอ่านออกเสียงที่ดี จะต้องถูกต้อง
ตามอักขรวิธี  อ่านคล่อง  เว้นจังหวะวรรคตอนถูกต้อง  อ่านออกเสียงแบบพูด  เข้าใจความหมายของข้อความ
ที่อ่าน  จึงจะท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพ 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. แถบประโยค 

 ๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

สังเกตการอ่านออกเสียง แบบประเมินการอ่านออกเสียง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
(๙ คะแนนขึ้นไป) 

สังเกตการอ่าน
ออกเสียง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                    (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ................................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียงและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม   

ของนักเรียน 

 
เลขที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

๑.
 

กา
รจ

ับห
นัง

สือ
 พ

ลิก
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ือ 

 
ท่า

ทา
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 อ่
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 เว
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เส
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ดัง
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้ าเส
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เห
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ะก
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เรื่อ
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๕.
 ไม่

อ่า
นข

้าม
 ไม่

อ่า
นเ

พิ่ม
 ไม

่ตู่ค
 า 

 
 
 
 

รวม 

 
 
 

สรุปผล 
การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑          
๒          
๓          
๔          
๕          
๖          
๗          
๘          
๙          

๑๐          
  
เกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (๙ คะแนนขึ้นไป) 
     ๑๓ – ๑๕ คะแนน    ระดับ ดี 
        ๙ – ๑๒  คะแนน ระดับ พอใช้ 
        ๐ – ๘  คะแนน  ระดับ ปรับปรุง     
                        
            ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
                               ( ...............................................) 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง (rubric) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑. การจับหนังสือ/พลิก
หนังสือ/ท่าทางในการ
อ่านถูกต้อง 

ลักษณะท่าทาง  
การวางและการจับ
หนังสือถูกต้อง 

ลักษณะท่าทาง การวาง
และการจับหนังสือไม่
ถูกต้อง ๑ อย่าง 

ลักษณะท่าทาง การวาง
และการจับหนังสือไม่
ถูกต้อง ๒ อย่าง ขึ้นไป 

๒. อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธี 

อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และค าควบ
กล้ า ร ล ว ชัดเจน            
ตลอดเรื่อง 

อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และค าควบ
กล้ า ร ล ว ไม่ถูกต้อง                    
๒ ต าแหน่ง 

อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และค าควบ
กล้ า ร ล ว ไม่ถูกต้อง                    
เกิน ๒ ต าแหน่ง 

๓.  การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง 

อ่านเว้นวรรคตอนได้
ถูกต้องตลอดทั้งเรื่อง 

อ่านเว้นวรรคตอนผิด                         
๑ ครั้ง 

อ่านเว้นวรรคตอนผิด                         
๒ ครั้งขึ้นไป 

๔.  อ่านเสียงดังและ
น้ าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน 

อ่านเสียงดัง ชัดเจน 
น้ าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน 

อ่านเสียงดัง ชัดเจน แต่
น้ าเสียงไม่เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

อ่านเสียง ไม่ชัดเจน 
น้ าเสียงไม่เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

๕. ไม่อ่านข้าม/อ่านเพิ่ม 
/ตู่ค า 

อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ชัดเจนทุกค า ทุกข้อความ
ทุกประโยค 

อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ชัดเจน  มีการเพ่ิมค าและ
ตู่ค า ๒ ต าแหน่ง 

อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน อ่านข้ามค า
อ่านเพิ่มค าและตู่ค า               
๒ ต าแหน่งขึ้นไป 

 
 

 
 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ เรื่อง การอ่านร้อยกรอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

   ท ๑.๑  ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านร้อยกรองได้ 
   ๒.  นักเรียนสามารถอ่านร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   หลักการอ่านร้อยกรอง 

๔. สาระส าคัญ 
   การอ่านร้อยกรองโดยทั่วไปแบ่งเป็น อ่านแบบธรรมดา อ่านแบบเจรจา และอ่านแบบท านอง
เสนาะ การอ่านร้อยกรองเป็นการท าให้เกิดสียง จังหวะ ลีลาที่งดงาม เกิดความไพเราะและเพลิดเพลินไปกับ
น้ าเสียงและเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เดิมเรื่องบทร้อยกรอง ครูสอบถามความหมายของบท
ร้อยกรอง พร้อมทั้งให้นักเรียนยกตัวอย่างบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ครูอธิบายให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับร้อย
กรอง 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑ . ครูอธิบายความรู้  เรื่อง หลักการอ่านร้อยกรอง ซึ่ งสามารถอ่านได้  ๓ ลักษณะ 
ประกอบด้วย การอ่านแบบธรรมดา การอ่านแบบเจรจา และการอ่านแบบท านองเสนาะ 
  ๒. นักเรียนดูตัวอย่างการอ่านแบบธรรมดาจากวีดิทัศน์ 
  ๓. นักเรียนแบ่งวรรคการอ่าน เรื่อง สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ จากนั้นอ่านแบบธรรมดา
พร้อมกัน ๑ รอบ 
  ๔. นักเรียนอ่าน เรื่อง สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์เป็นท านองเสนาะพร้อมกัน 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านร้อยกรอง 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง “การอ่านท านองเสนาะ” 

 ๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 



    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

การอ่านร้อยกรอง สังเกตพฤติกรรม อ่านร้อยกรองได้
ถูกต้อง 

อ่านได้ถูกต้อง  
ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 

                     (นายอรัญ     สัมดี) 
 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

ค าชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียง (บทร้อยกรอง)  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรง
กับพฤติกรรมของนักเรียน 
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รวม 

 

 

 

 

สรุปผล 
การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           

เกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (๑๑ คะแนนขึ้นไป) 
     ๑๕ – ๑๘  คะแนน    ระดับ ดี 
      ๑๑ – ๑๔  คะแนน ระดับ พอใช้ 
        ๐ – ๑๐  คะแนน ระดับ ปรับปรุง     
                        
            ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
                               ( ...............................................) 



 
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง (rubrics) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. อ่านออกเสียง ร ล 
และ ค าควบกล้ า ร ล ว   
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง ร ล และ
ค าควบกล้ า ร ล ว 
ถูกต้องชัดเจน 

อ่านออกเสียง ร ล และค า
ควบกล้ า ร ล ว ไม่ถูกต้อง ๒ 
ครั้ง 

อ่านออกเสียง ร ล และ
ค าควบกล้ า  ร ล ว ไม่
ถูกต้องเกิน ๒ ครั้ง 

๒. การเอ้ือน การ
ทอดเสียงถูกต้อง ตาม
ประเภทของค า
ประพันธ์ 

การเอ้ือน การทอดเสียง 
ถูกต้องตามจังหวะ  
ท านองถูกต้อง ตาม
ประเภทของค าประพันธ์ 

การเอ้ือน การทอดเสียงหรือ 
จังหวะท านองตามประเภท
ของค าประพันธ์  ผิด ๒ ครั้ง 

การเอ้ือน การทอดเสียง
หรือ จังหวะท านองตาม
ประเภทของค าประพันธ์     
ผิดเกิน ๒ ครั้ง 

๓. การเว้นวรรคตอน 
    ถูกต้อง 

อ่านเว้นวรรคตอนได้
ถูกต้องชัดเจน 

อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
๒ ครั้ง 

อ่านเว้นวรรคตอนไม่
ถูกต้องเกิน ๒ ครั้ง 

๔. น้ าเสียง ไพเราะ 
สละสลวยและลีลา
ท่าทางในการอ่าน
เหมาะสม 

อ่านเสียงดังชัดเจน 
น้ าเสียงและลีลา
เหมาะสมกับ 
บทร้อยกรองที่อ่าน 

อ่านเสียงดัง ชัดเจน น้ าเสียง
แต่ลีลาท่าทางไม่เหมาะสม
กับบทร้อยกรองที่อ่าน 

 

อ่านเสียง ไม่ชัดเจน 
น้ าเสียง และลีลาท่าทาง 
ไม่เหมาะสม 

๕. ไม่อ่านข้าม/อ่านเพิ่ม 
/ตู่ค า 

อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
ชัดเจนทุกค า ทุกข้อความ
ทุกประโยค 

อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ชัดเจน มีการอ่านตู่ค า                   
หรือเพ่ิมค า ๒ ค า 

อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ชัดเจน มีการอ่านตู่ค า 
และเพ่ิมค า เกิน  ๒ ค า 

๖. ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า 

อ่านออกเสียงบท                     
ร้อยกรองด้วยความ
คล่องแคล่ว และ 
แม่นย า มีความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ไม่คล่องแคล่ว ไม่แม่นย า  
ขาดความมั่นใจ ๒ ครั้ง 

อ่านออกเสียง                             
บทร้อยกรองไม่
คล่องแคล่วและไม่
แม่นย า ไม่มีความมั่นใจ 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว (ควบกล้ าแท้) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท. ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ท ๑.๑  ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงค าควบแท้ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าควบแท้ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  หลักการอ่านออกเสียงค าควบแท้ 
  ตัวอย่างค าควบแท้ 

๔. สาระส าคัญ 
    การอ่านออกเสียงค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า จะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตาม
อักขรวิธี และบอกความหมายของค าได้ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเปิดเพลงค าควบกล้ า ร ล ว จากยูทูป (https://youtu.be/xKIfP2bS7LE) ให้นักเรียนฟัง 
จากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างค าควบกล้ าจากเนื้อเพลง และออกเสียงค าควบกล้ าให้ถูกต้อง  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “ค าควบกล้ า” หลังอ่านจบนักเรียนร่วมกันตอบค าถามเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
   ๑) อักษรควบกล้ าคืออะไร (แนวค าตอบ พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ 
และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ าเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตาม
เสียงพยัญชนะตัวหน้าค าควบกล้ า) 
   ๒) อักษรควบแท้คืออะไร (แนวค าตอบ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัว
หน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะท้ังสองตัวพร้อมกัน) 
   ๓) ยกตัวอย่างค าควบกล้ า ร ล และ ว ตามล าดับ 
  ๒. นักเรียนฝึกออกเสียงค าควบกล้ าใน PowerPoint เรื่อง อ่านออกเสียงค าควบแท้ไปพร้อม
กัน 
 



     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูสรุปเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบแท้ 
  ๒. นักเรียนฝึกอ่าน ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “อ่านออกเสียงค าควบแท้” เป็นการบ้าน จากนั้น
ให้นักเรียนมาอ่านกับครูเวลาว่าง คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน อ่านถูก ๒ ค า ได้คะแนน ๑ คะแนน 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. เพลงค าควบกล้ า ร ล ว 
 ๒. ใบความรู้ เรื่อง “ค าควบกล้ า” 
 ๓. PowerPoint เรื่อง อ่านออกเสียงค าควบแท้ 
 ๔. ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “อ่านออกเสียงค าควบแท้” 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “อ่านออกเสียงค า
ควบแท”้ 

ตรวจใบกิจกรรมที่ ๑ “อ่านออก
เสียงค าควบแท้” 

คะแนนเต็ม ๒๐ 
คะแนน (อ่านถูก 
๒ ค า ได้คะแนน 
๑ คะแนน) 

ได้คะแนนมากกว่า 
๑๐ คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 

                     (นายอรัญ     สัมดี) 
 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ค าควบกล้ า (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้
สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ าเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผัน
เป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าค าควบกล้ า มี ๒ ชนิด คือ 

๑. ค าควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน 
เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น 

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน ปรวนแปร ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ 
โปรด ปรักปร า ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง เป็นต้น 

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม 
เพลิดเพลิน เกล้ียกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า เป็นต้น 

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด เคว้งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ า 
ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน เป็นต้น 

๒. ค าควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลา
อ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นไป 

ค าควบไม่แท้ท่ีออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น 
จริง ไซร้ เศร้า ศรี ศรัทธา สร้าง เสริม สร้อย สระ สรง สร่าง เป็นต้น 

ค าควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก 
ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ เรื่อง “ค าควบกล้ า” 

ตั้งใจเรียนนะเพื่อนๆ 



หลักการอ่านค าควบกล้ า 

 ค าควบกล้ า (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้
สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ าเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผัน
เป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า  คือเสียงพยัญชนะต้น  ก  ข  ค  ต  ป  ผ  พ  ท่ีเขียนควบ
พยัญชนะ  ร  ล  ว  ออกเสียงควบกล้ ากันอ่านได้ ๒ แบบคือ                              

 ๑. อ่านอย่างอักษรควบแท้  คือ  อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวต้นและพยัญชนะตัวตามควบ
พร้อมกัน  เช่น  
 ควบกับ  ร  ได้แก่         
    

 กร    เช่น  กรอง   กรีด  กราย  โกรธ                     
 ขร    เช่น  ขรัว  ขรุขระ  ขรึม                    
 คร    เช่น  ครอบ   ครอง  คร้าม  โครม  ครู                    
 ตร    เช่น  ตรอง   ตรี  ตริ  ตรึง  ตรวจ                     
 ปร    เช่น  เปรม  ปราชญ์   ประปราย  ปรุง  แปร่ง                    
 พร    เช่น  พรวน    เพราะ   พริ้ง   พราย 
     

        ควบกับ  ล  ได้แก่                       
   
  กล เช่น  กล้ า  กลืน  กลม  กลอง  เกลา  เกลียว                  
  ขล เช่น  ขลาด  เขลา  ขลัง  โขลก  โขลน                      

 คล เช่น  คล้อย   คลอง  คลัง  คล้ า  ไคลคลา                    
 ปล เช่น  เปล่ง  ปลั่ง  ปลอด   ปลอบ  ปลื้ม                     
 ผล เช่น  เผลอ  ผลุบ  โผล่  เผล่                        
 พล เช่น  พลอง   แพลง   พลอย  เพลี่ยงพล้ า 
   
ควบกับ  ว  ได้แก่                        

  
 กว เช่น  กวาง  แกว่ง  กวาด  เกวียน  กวัก  ไกว                    
 ขว เช่น  ขวาง  ขวา  ขวนขวาย  ขวักไขว่                      
 คว เช่น  ความ  คว้า   คว้าน    ควัก   ควัน  

                                   



 ๒. อ่านอย่างอักษรควบไม่แท้  คือ  อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวต้นเพียงตัวเดียว   
ไม่ออกเสียงตัวควบ หรือบางตัวก็ออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น เช่นอ่านออกเสียง
เฉพาะพยัญชนะตัวต้น  ไม่ออกเสียงควบ  เช่น  

  จริง  อ่านว่า      จิง                     
  เศร้า  อ่านว่า      เส้า                           
  สรง  อ่านว่า      สง                      
  สระ  อ่านว่า      สะ     

 
 อ่านออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงตัวอื่น  ได้แก่  พยัญชนะควบ “ทร”  ออกเสียง  เป็น “ซ”  
เช่น 

 ทรวด  อ่านว่า     ซวด        ,  ทราย  อ่านว่า     ซาย  
 ทรง  อ่านวา่    ซง          ,      ทราบ  อ่านว่า  ซาบ  
 ทรัพย์  อ่านว่า     ซับ         ,       อินทร ี อ่านว่า  อิน  -  ทรี   
        
 มีผู้น าค าควบ  “ทร”  ท่ีออกเสียงเป็น  “ซ”  มาแต่งเป็นค าประพันธ์ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการ
จ าไว้ดังนี้    
            
   ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี                            
  มัทรีอินทรีย์มี    เทริดนนทรีพุทราเทรา                                   
  ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด  โทรมมนัสฉะเชิงเทรา  
  ตัว “ทร” เหล่านี้เรา   ออกส าเนียงเป็นเสียง “ซ” 
 
   หมายเหตุ   ทร  บางค าอ่านอกเสียงอย่างค าควบแท้  เช่น  จันทรา   อินทรา   นิทรา  ฯลฯ 

  การออกเสียงค าควบกล้ าให้ชัดเจนถูกต้องเป็นเรื่องส าคัญ เพราะถ้าออกเสียงไม่ชัดเจนหรือ
ผิดพลาดไปจะท าให้ถ้อยค าขาดความไพเราะ ความหมายของค าไม่ชัดเจนหรือผิดพลาดไปด้วย  
การออกเสียงค าควบกล้ าให้ถูกต้องแม่นย าจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องฝึกฝนอย่างมาก 

 
 



การบ้าน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
 

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนฝึกอ่านค าควบกล้ าแท้ ร ล ว ให้ถูกต้อง 
    คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน (อ่านถูก ๒ ค า ได้คะแนน ๑ คะแนน) 
 

ในตรอกตอกตะป ู   ตะแคงดูอย่างแคลงใจ  
ขวางกั้นกลั้นหายใจ    พรวดพราดไปผิดพลาดง่าย  
คาดคั้นอย่าให้คลาด    เก็บผักกาดลูกกวาดขาย  
กระปรี้กระเปร่าหมาย    จะผ่อนคลายระคายตัว  
อ าพรางไปพลางก่อน    ไม่สึกกร่อนเหมอืนกล้อนหัว  
ร่างกายกลับกลายทั่ว    ไม่ต้องกลัวจะเสยีเปล่า  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผล   ต้องช่วยตนทุกครั้งคราว 
ตรวจตราขวนขวายสาว   ท  ุกเรื่องราวต้องตั้งเตรียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “อ่านออกเสียงค าควบแท้” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบไม่แท้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท. ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ท ๑.๑  ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงค าควบไม่แท้ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าควบไม่แท้ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  หลักการอ่านค าควบไม่แท้ 
  ตัวอย่างค าควบไม่แท้ 

๔. สาระส าคัญ 
   การอ่านออกเสียงค าที่มีพยัญชนะควบไม่แท้ ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี 
และบอกความหมายของค าได้ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความรู้เดิม เรื่อง ค าควบแท้ ร ล ว ครูตั้งค าถามให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 

๑) ค าควบแทค้ืออะไร  
๒) ค าที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น กับค าที่มี ร ล เป็นพยัญชนะควบกล้ าออกเสียง

ต่างกันอย่างไร   
  ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงค าว่า ทรุดโทรม ทรวดทรง สรงน้ า ความจริง จากนั้นสังเกตว่าค า
เหล่านี้อ่านออกเสียงต่างจากค าควบแท้อย่างไร 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายความรู้เรื่อง ค าควบไม่แท้ โดยใช้ Power Point เรื่อง อ่านออกเสียงค าควบไม่
แท้ประกอบ จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 
   ๑) อักษรควบไม่แท้คืออะไร (แนวตอบ ค าที่มีพยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้า
ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอ่ืนไป) 
   ๒) ยกตัวอย่างค าควบไม่แท้ 
  ๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “ค าควบกล้ า” เพ่ิมเติม  



  ๓. นักเรียนฝึกออกเสียงค าควบไม่แท้ใน PowerPoint เรื่อง อ่านออกเสียงค าควบไม่แท้ไป
พร้อมๆ กัน 
  ๔. นักเรียนท ากิจกรรม “บิงโกค าควบไม่แท้” โดยครูอ่านค าควบไม่แท้จ านวน ๒๕ ค า ให้
นักเรียนตั้งใจฟังการออกเสียงของครูและเขียนตามค าบอกค าและเขียนค าอ่านของค านั้นลงในตารางบิงโกค า
ควบไม่แท้ จากนั้นนักเรียนอาสาสมัครจะสุ่มจับบัตรค าเพ่ืออ่านและน าไปวางฉายขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้คนอ่ืนๆ
ได้ดู หากเขียนค าผิดนักเรียนต้องแก้ไขค าลงในตารางให้ถูกต้องทั้งค าและค าอ่าน ไม่เช่นนั้นช่องนั้นจะไม่
สามารถใช้ในการบิงโกได้ นักเรียนคนใดได้ ๕ ค าเรียงกันเป็นแถวและเขียนค าได้ถูกต้องหรือแก้ไขค าภายใน
แถวถูกต้องแล้วจะเป็นผู้ชนะ และได้สะสมแต้มลงสมุดสะสมคะแนนเพ่ือชิงรางวัลในปลายเทอม 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าควบไม่แท้” 
  ๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องค าควบไม่แท้ 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. PowerPoint เรื่อง อ่านออกเสียงค าควบไม่แท้ 
 ๒. ใบความรู้ เรื่อง “ค าควบกล้ า” 
 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าควบไม่แท้” 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าควบไม่แท้” ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าควบไม่แท้” ตอบถูก ๑ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                      (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 
ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
๑. การอ่านแบบควบไม่แทค้ืออะไร 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

๒. ยกตัวอย่างค าควบไม่แท้ที่อ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้า (อยา่งน้อย ๕ ค า) 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

๓. ยกตัวอย่างค าควบไม่แท้ที่อ่านออกเสียงเปลี่ยนไป เสียง ทร เป็นเสยีง ซ (อยา่งน้อย 
๕ ค า) 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าควบไม่แท้” 



ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเขยีนค าควบกล้ าไม่แท้ตามค าบอกลงในตาราง พร้อมเขยีนค าอ่าน
ให้ถูกต้อง (ใช้ตารางด้านล่างส าหรับเล่นเกมบิงโกค าควบกล้ าไมแ่ท้) 
 
 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

ตั้งใจท านะครับ
เพื่อนๆ 



บัตรค าเกมบิงโกค าควบไม่แท้ 

 
ทรวดทรง 

 
ทรุดโทรม 

 
นกอินทรี 

 
พุทรา 

 
ฉะเชิงเทรา 

 
ทรัพย์ 



 
นนทรี 

 
แทรก 

 
 

ปุ๋ยอินทรยี์ 
 

ต้นไทร 

 
เทริด 

 
ทรวง 



 
โทรมมนัส 

 
สระน้ า 

 
ความจริง 

 
เศร้า 

 
สรงน้ า 

 
ทราย 



 
ศีรษะ 

 
สร้อยทอง 

 
มัทร ี

 
ทราม 

 
ทราบ 

 
ศักดิ์ศร ี



 
เศรษฐี 

 

 
 
 

ภาพสื่อบัตรค าเกมบิงโกควบไม่แท ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๖ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท. ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ท ๑.๑  ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน าได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน าได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. หลักการอ่านอักษรน า 
   ๒. ค าท่ีมีอักษรน า 

๔. สาระส าคัญ 
   อักษรน า คือ ค าท่ีมีพยัญชนะ ๒ ตัวรวมกันอยู่ในรูปสระเดียวกัน พยัญชนะตัวหน้าจะออกเสียง
สระ อะ และจะบังคับเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงผิดไปจากเดิม ประกอบด้วย อักษรสูงน าอักษรต่ าเดี่ยว  
อักษรกลางน าอักษรต่ าเดี่ยว  อักษรสูงน าอักษรต่ าคู่  อักษร อ น า ย  และอักษร ห น า 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง ไตรยางศ์ อักษรสามหมู่ เพ่ือทบทวนความรู้เดิม จากนั้นให้
นักเรียนท่องอักษรในแต่ละหมู่พร้อมกัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจมีเทคนิคการจ าไม่เหมือนกัน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายเรื่อง อักษรน า และ หลักการออกเสียงค าที่มีอักษรน าโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  หลังอธิบายจบครูให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ๑) อักษรน าคืออะไร 
    ๒) อักษรน าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
    ๓) บอกหลักการออกเสียงค าท่ีมีอักษรน า 
    ๔) ยกตัวอย่างค าอักษรน า 
 จากนั้นนักเรียนอ่านออกเสียงค าอักษรน าใน Power Point พร้อมกันจ านวน ๒๐ ค า 
  ๒. นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ ๑ “อักษรน านั้นอย่างไร” โดยให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ควายหงาน
กับผักหวานป่า” ในหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน้า ๘ จากนั้นบันทึกค าอักษรน าที่พบใน



เรื่องทุกค าลงในใบกิจกรรมที่ ๑ ตอนที่ ๑ โดยไม่ต้องบันทึกค าซ้ า เมื่อนักเรียนบันทึกเสร็จครูให้นักเรียนอ่านค า
ที่บันทึกได้พร้อมกัน 
  ๓. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๑ ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ส่งในชั่วโมง เมื่อนักเรียนท าเสร็จครูจึง
เฉลยและให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใบกิจกรรมที่ ๑ กับเพ่ือน หากนักเรียนท าผิดให้แก้ไขลงไปในใบกิจกรรม
ด้วยปากกาแดง  
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอักษรน าและหลักการอ่านออกเสียงอักษรน า 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง อักษรน า 

 ๒. ใบกิจกรรมที่ ๑ “อักษรน า” 
 ๓. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “อักษรน านั้น
อย่างไร” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “อักษรน านั้น
อย่างไร” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                           (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

อาจารย์ผู้สอน อ.อรัญ สัมดี นพวรรณ    ยอดรัก 
 

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

 
ตอนที่ ๑ บันทึกค าอักษรน าจากเรื่อง “ควายหงานกับผักหวานป่า” ลงในตารางด้านล่าง 

๑. ๒. 

๓. ๔. 

๕. ๖. 

๗. ๘. 

๙. ๑๐. 

๑๑. ๑๒. 

๑๓. ๑๔. 

๑๕. ๑๖. 

๑๗. ๑๘. 

๑๙. ๒๐. 

 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “อักษรน าน้ันอย่างไร” 



ตอนที่ ๒  เขียนค าอ่านจากค าที่ก าหนดให้ต่อไปน้ี 

๑. ขยุกขยิก  อ่านว่า  ______________________________ 

๒. ขนาบ  อ่านว่า  ______________________________ 

๓. เฉลิมฉลอง อ่านว่า  ______________________________ 

๔. ฉลาดเฉลียว อ่านว่า  ______________________________ 

๕. เตลิด  อ่านว่า  ______________________________ 

๖. ถมงึทงึ  อ่านว่า  ______________________________ 

๗. ถวาย  อ่านว่า  ______________________________ 

๘. ผลิต  อ่านว่า  ______________________________ 

๙. สนุกสนาน อ่านว่า  ______________________________ 
๑๐. เอร็ดอร่อย อ่านว่า  ______________________________ 

 

ตอนที่ ๓  น าค าอักษรน าต่อไปนี้เติมลงในตารางให้ถูกต้อง 

 สภาพ  ขยะ  หญิง   ตลาด   จรวด  ใหม่   
 ถนอม   สมอง  กนก   เผชิญ  หลอก  สภา 
 

อักษรสูง 
น าอักษรต่ าเดี่ยว 

อักษรกลาง 
น าอักษรต่ าเดี่ยว 

อักษรสูง 
น าอักษรต่ าคู่ 

อักษร ห  
น าอักษรต่ าเดี่ยว 

    
    
    

 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๗ เรื่อง การคัดลายมือแบบหัวกลม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ท ๒.๑ ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการคัดลายมือได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถคัดลายมือแบบหัวกลมได ้

๓. สาระการเรียนรู้ 
  หลักการคัดลายมือ 
  การคัดลายมือแบบหัวกลม 

๔. สาระส าคัญ 
    การคัดลายมือแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือแบบครึ่งบรรทัด และแบบเต็มบรรทัด หลักการ
คัดลายมือเริ่มจากการนั่งในท่าสบาย จับดินสองหรือปากกาให้ถูกต้อง เริ่มเขียนตัวอักษรจากหัวก่อน เขียนให้
ตัวตรง เว้นช่องไฟให้สม่ าเสมอ ขนาดเส้นเท่ากัน วางรูปสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายให้ถูกต้อง และรักษา
ความสะอาด ตัวอักษรแบบอาลักษณ์มีลักษณะที่ส าคัญคือ หัวเหลี่ยม  หลังคาแบบเหลี่ยม ตัวอักษรผอมเพรียว 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสอบถามความรู้เรื่องการคัดลายมือ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ในทุกระดับชั้น 
ครูสอบถามลักษณะการจับดินสอหรือปากกาของนักเรียน พร้อมบอกลักษณะการจับดินสอหรือปากกาที่
ถูกต้อง  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูให้ความรู้ในเรื่อง หลักการคัดลายมือ ซึ่งการจะคัดลายมือให้สวยได้นั้นต้องผ่านการ
ฝึกฝน 
  ๒. นักเรียนดูตัวอย่างอักษรแบบหัวกลมพร้อมทั้งฝึกคัดลายมือแบบหัวกลมในหนังสือแบบฝึก
คัดไทย 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูสรุปเรื่องหลักการคัดลายมือ 
  ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปฝึกคัดลายมือจากแบบฝึกคัดไทย 

 



๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. Power Point หลักการคัดลายมือ 
 ๒. แบบฝึกคัดไทย 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

การคัดลายมือ ตรวจการคัดลายมือ คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ 

คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ................................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แบบการประเมินการคัดลายมือ ( Rubrics) 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์คุณภาพ 

๓   (ดี) ๒   (พอใช้) ๑  (ควรปรับปรุง) 

๑. ลักษณะตัวอักษร ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(หัวกลม) หัวไม่
บ อด  ตั ว ต ร ง    และมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(หัวกลม) หัวไม่
บ อ ด   ตั ว เ อ น ห ลั ง
เ ล็ ก น้ อ ย  มี ข น า ด ไ ม่
สม่ าเสมอ 

ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(หัวกลม) หัวไม่
บ อด  ตั ว ต ร ง    และมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

๒ . ก า ร ว า ง ส ร ะ
วรรณยุกต์ 

วางสระ วรรณยุกต์ถูกที่
ตลอดข้อความ 

วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูก
ที่ ๑-๕ แห่ง 

วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูก
ที่ ๖ แห่งขึ้นไป 

๓.ความถูกต้อง 

 

คัดลอกข้อความถูกต้อง
ตลอดข้อความ 

คัดลอกข้อความผิด ตก 
หรือเพ่ิม ๑-๒ แห่ง 

คัดลอกข้อความผิด ตก 
หรือเพ่ิม ๓ แห่งขึ้นไป 

๔.การเว้นช่องไฟ 

 

เ ว้ น ช่ อ ง ไฟสม่ า เ สมอ 
สวยงาม 

เว้นช่องไฟไม่สม่ าเสมอ 
แต่สวยงาม 

เว้นช่องไฟไม่สม่ าเสมอ 
ขาดความสวยงาม 

๕ . ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

สะอาดไม่มีรอยขูด  ขีด 
ฆ่า และรอบคอบ 

สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า    มี
รอยลบ ๑-๒ แห่ง 

สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า    มี
รอยมากกว่า๒ แห่ง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

สรุป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

      ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 

         (....................................................) 

๑๑ - ๑๕             ดี 

๖ – ๑๐              พอใช้ 

๐ – ๕              ควรปรับปรุง 

 

 

 
 



   ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์            
  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
  แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร                  
  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
   ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด    
  บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้ 
  เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน         
  อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘ เรื่อง การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท  ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ท ๒.๑ ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการคัดลายมือได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถคัดลายมือแบบอาลักษณ์ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  หลักการคัดลายมือ 
  การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 

๔. สาระส าคัญ 
    การคัดลายมือแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือแบบครึ่งบรรทัด และแบบเต็มบรรทัด หลัก   การ
คัดลายมือเริ่มจากการนั่งในท่าสบาย จับดินสองหรือปากกาให้ถูกต้อง เริ่มเขียนตัวอักษรจากหัวก่อน เขียนให้
ตัวตรง เว้นช่องไฟให้สม่ าเสมอ ขนาดเส้นเท่ากัน วางรูปสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายให้ถูกต้อง และรักษา
ความสะอาด ตัวอักษรแบบอาลักษณ์มีลักษณะที่ส าคัญคือ หัวเหลี่ยม  หลังคาแบบเหลี่ยม ตัวอักษรผอมเพรียว 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประกวดการคัดลายมือใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จะประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ ครูสุ่ม
ถามหลักการคัดลายมือกับนักเรียน  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบรายละเอียดการคัดลายมือ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๕ คัดแบบอาลักษณ์ จ านวน ๒ บท โดยใช้ปากกา 
  ๒. นักเรียนฝึกคัดลายมือแบบอาลักษณ์ก่อนการส่งผลงานจริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๕ ใช้  บทประพันธ์จากนิราศภูเขาทอง จ านวน ๒ บท ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูสรุปเรื่องหลักการคัดลายมือแบบอาลักษณ ์
  ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปฝึกคัดลายมือจากแบบฝึกคัดไทย 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. Power Point หลักการคัดลายมือ 
 ๒. แบบฝึกคัดไทย 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

การคัดลายมือ ตรวจการคัดลายมือ คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ 

คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แบบการประเมินการคัดลายมือ ( Rubrics) 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์คุณภาพ 

๓   (ดี) ๒   (พอใช้) ๑  (ควรปรับปรุง) 

๑. ลักษณะตัวอักษร ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(อาลักษณ์) หัวไม่
บ อด  ตั ว ต ร ง    และมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(อาลักษณ์) หัวไม่
บ อ ด   ตั ว เ อ น ห ลั ง
เ ล็ ก น้ อ ย  มี ข น า ด ไ ม่
สม่ าเสมอ 

ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(อาลักษณ์) หัวไม่
บ อด  ตั ว ต ร ง    และมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

๒ . ก า ร ว า ง ส ร ะ
วรรณยุกต์ 

วางสระ วรรณยุกต์ถูกที่
ตลอดข้อความ 

วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูก
ที่ ๑-๕ แห่ง 

วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูก
ที่ ๖ แห่งขึ้นไป 

๓.ความถูกต้อง 

 

คัดลอกข้อความถูกต้อง
ตลอดข้อความ 

คัดลอกข้อความผิด ตก 
หรือเพ่ิม ๑-๒ แห่ง 

คัดลอกข้อความผิด ตก 
หรือเพ่ิม ๓ แห่งขึ้นไป 

๔.การเว้นช่องไฟ 

 

เ ว้ น ช่ อ ง ไฟสม่ า เ สมอ 
สวยงาม 

เว้นช่องไฟไม่สม่ าเสมอ 
แต่สวยงาม 

เว้นช่องไฟไม่สม่ าเสมอ 
ขาดความสวยงาม 

๕ . ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

สะอาดไม่มีรอยขูด  ขีด 
ฆ่า และรอบคอบ 

สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า    มี
รอยลบ ๑-๒ แห่ง 

สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า    มี
รอยมากกว่า๒ แห่ง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

สรุป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

      ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 

         (....................................................) 

๑๑ - ๑๕             ดี 

๖ – ๑๐              พอใช้ 

๐ – ๕              ควรปรับปรุง 

 

 

 
 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๙ เรื่อง การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ท ๒.๑ ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการคัดลายมือได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถคัดลายมือแบบอาลักษณ์ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  หลักการคัดลายมือ 
  การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 

๔. สาระส าคัญ 
    การคัดลายมือแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือแบบครึ่งบรรทัด และแบบเต็มบรรทัด หลักการ
คัดลายมือเริ่มจากการนั่งในท่าสบาย จับดินสองหรือปากกาให้ถูกต้อง เริ่มเขียนตัวอักษรจากหัวก่อน เขียนให้
ตัวตรง เว้นช่องไฟให้สม่ าเสมอ ขนาดเส้นเท่ากัน วางรูปสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายให้ถูกต้อง และรักษา
ความสะอาด ตัวอักษรแบบอาลักษณ์มีลักษณะที่ส าคัญคือ หัวเหลี่ยม  หลังคาแบบเหลี่ยม ตัวอักษรผอมเพรียว 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผลงานของสุนทรภู่ซึ่งบทประพันธ์ที่นักเรียนได้คัดลายมือ คือ
บทประพันธ์ที่มาจากนิราศภูเขาทอง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบรายละเอียดการคัดลายมืออีกรอบ โดยนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ คัดแบบอาลักษณ์ เต็มบรรทัด จ านวน ๒ บท โดยใช้ปากกาห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด เขียนให้
ถูกต้องตามหลักการคัดลายมือแบบอาลักษณ์ และรักษาความสะอาด 
  ๒. นักเรียนคัดลายมือแบบอาลักษณ์ฉบับจริงเพ่ือส่งเข้าประกวดในกิจกรรมประกวดคัด
ลายมือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วันสุนทรภู่ ใช้บทประพันธ์จากนิราศภูเขาทอง จ านวน ๒ บท 

    
 
 
 
 



   ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์            
  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
  แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร                  
  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
   ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด    
  บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้ 
  เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน         
  อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา 
 
     (นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนส่งการคัดลายมือเพื่อประกวดในกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่จะมีจัดขึ้นใน วันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ใบกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ(แบบอาลักษณ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

การคัดลายมือ คัดลายมือ แบบประเมินการ
คัดลายมือ 

ระดับคุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

ผ่าน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แบบการประเมินการคัดลายมือ ( Rubrics) 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์คุณภาพ 

๓   (ดี) ๒   (พอใช้) ๑  (ควรปรับปรุง) 

๑. ลักษณะตัวอักษร ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(อาลักษณ์) หัวไม่
บ อด  ตั ว ต ร ง    และมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(อาลักษณ์)  หัว
ไ ม่ บ อ ด   ตั ว เ อ น ห ลั ง
เ ล็ ก น้ อ ย  มี ข น า ด ไ ม่
สม่ าเสมอ 

ตั ว อั กษร เป็ น รู ปแบบ
เดียวกัน(อาลักษณ์) หัวไม่
บ อด  ตั ว ต ร ง    และมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

๒ . ก า ร ว า ง ส ร ะ
วรรณยุกต์ 

วางสระ วรรณยุกต์ถูกที่
ตลอดข้อความ 

วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูก
ที่ ๑-๕ แห่ง 

วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูก
ที่ ๖ แห่งขึ้นไป 

๓.ความถูกต้อง 

 

คัดลอกข้อความถูกต้อง
ตลอดข้อความ 

คัดลอกข้อความผิด ตก 
หรือเพ่ิม ๑-๒ แห่ง 

คัดลอกข้อความผิด ตก 
หรือเพ่ิม ๓ แห่งขึ้นไป 

๔.การเว้นช่องไฟ 

 

เ ว้ น ช่ อ ง ไฟสม่ า เ สมอ 
สวยงาม 

เว้นช่องไฟไม่สม่ าเสมอ 
แต่สวยงาม 

เว้นช่องไฟไม่สม่ าเสมอ 
ขาดความสวยงาม 

๕ . ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

สะอาดไม่มีรอยขูด  ขีด 
ฆ่า และรอบคอบ 

สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า    มี
รอยลบ ๑-๒ แห่ง 

สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า    มี
รอยมากกว่า๒ แห่ง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

สรุป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

      ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 

         (....................................................) 

๑๑ - ๑๕             ดี 

๖ – ๑๐              พอใช้ 

๐ – ๕              ควรปรับปรุง 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๐ เรื่อง การอ่านจับใจความ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท. ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

   ท ๑.๑ ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

   ท ๑.๑ ป.๕/๘ มารยาทในการอ่าน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
   ๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การอ่านจับใจความ 
  ๒. มารยาทในการอ่าน 

๔. สาระส าคัญ 
    การอ่านจับใจความ เป็นการอ่านเพื่อหาส่วนส าคัญของเรื่อง หลักการอ่านจับใจ         ความ
ประกอบด้วย อ่านทุกย่อหน้าอย่างละเอียด ศึกษาค า กลุ่มค า และส านวนยาก ตั้งค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่
ไหน อย่างไร ฯลฯ การอ่านหนังสือในที่สาธารณะต้องยึดหลักการอ่านอย่างมีมารยาท 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  หลังจากเรียนหลักการอ่านจับใจความและมารยาทในการอ่านแล้ว ครูให้นักเรียนยกตัวอย่าง
หลักการอ่านจับใจความ และมารยาทในการอ่าน  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนดูตัวอย่าง การจับใจความส าคัญ เรื่อง ค้างคาว พร้อมร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ต่อเรื่อง 
  ๒. นักเรียนท ากิจกรรม “ร่วมกันคิด” โดยให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่ง
บาน” จากนั้นให้ช่วยกับสรุปใจความส าคัญจากเรื่อง และศึกษาเรื่องในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๑) สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง 
   ๒) ถ้านักเรียนเป็นชายในห้องทึบนักเรียนจะขออะไรจากนักท่องเที่ยว 
   ๓) ถ้านักเรียนเป็นนักท่องเที่ยวจะช่วยสร้างหน้าต่างให้ในห้องทึบหรือไม่ 
     ๔) ท าไมนักท่องเที่ยวจึงบอกชายในห้องทึบว่า เขา ต้องมีประตู ไม่ใช่หน้าต่าง 
   ๕) นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด 



   ๖) นักเรียนจะน าข้อคิดไปใช้ในชีวิตอย่างไร 
๓. สุ่มนักเรียนตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด  

     กิจกรรมรวบยอด 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความและมารยาทของการอ่าน
หนังสือในที่สาธารณะ โดยให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างมารยาทในการอ่าน 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. บทอ่าน “ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน” 
 ๒. Power Point การการจับใจความ, มารยาทในการอ่าน 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

 ใบกิจกรรม “ชายห้องทึบกับ
หน้าต่างหนึ่งบาน” 

ตรวจใบกิจกรรม “ชายห้องทึบ
กับหน้าต่างหนึ่งบาน” 

ถูกต้องและแสดง
ความรู้สึกอย่าง
สร้างสรรค์ 

ได้คะแนน ๕๐% 
หรือถูกมากกว่า ๓ 

ข้อ  ผ่าน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน 
เขาอาศัยอยู่ในห้องสีขาวทึบมาตั้งแต่เกิด 
"หน้าต่าง"หนึ่งบานทางผนังด้านทิศตะวันออก เป็นสิ่งเดียวที่ท าให้ชายคนนี้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ จากโลก

ภายนอก 
มีหน้าต่างเพียงบานเดียว เรื่องราวที่ชายห้องทึบรับรู้จึงมีเพียงด้านเดียว 
พระอาทิตย์ขึ้นอย่างเดียว 
ฝูงนกบินไปทางเดียว 
ผู้คนออกไปท างานแล้วไม่กลับบ้าน 
แต่วันรุ่งขึ้นก็ออกไปท างานได้อีก 
"นั่นเพราะผู้คนกลับบ้านอีกด้านของผนังซึ่งท่านมองไม่เห็น" 

นักท่องเที่ยวมาคุยกับชายห้องทึบเพื่อถามทาง แต่กลับต้องมาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ชายห้องทึบแทน 
นักท่องเที่ยวเล่าประสบการณ์การเดินทางไปที่ต่าง ๆ ทั้งภูเขา ทะเล ป่าไม้และสายน้ า 
"ยอดภูเขาเหมาะส าหรับนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นส่วนชายทะเลเหมาะส าหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตก" 
"ในโลกนี้มีพระอาทิตย์ตกด้วยหรือ" 
ชายห้องทึบมองนักท่องเที่ยวด้วยสายตาตื่นเต้น 
"มีสิ ตอนที่พระอาทิตย์ค่อยๆจมลงไปในทะเลนะ มันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ก าลังล้มตัวลงนอนบนเตียง 

แล้วมีท้องฟ้าสีแดงส้มอมเหลืองมาคลุมเป็นผ้าห่ม" 
"ท าไมเราไม่เคยเห็นเลย" ชายห้องทึบหน้าเศร้า 
"นั่นคงเพราะพระอาทิตย์ตกอีกด้านของผนังซึ่งท่านจะมองไม่เห็น" 
"เราอยากเห็นพระอาทิตย์ตกบ้าง ท่านช่วยเจาะหน้าต่างให้เราอีกสักช่องเถอะ" 
ชายห้องทึบวิ่งมาชี้ท ามือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ผนังด้านตะวันตก 
"สิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่หน้าต่างหรอก"นักท่องเที่ยวมองเข้าไปในแววตาช่างฝันของชายห้องทึบ 
"ท่านต้องการ ประตู ต่างหาก!!!" 

 
(บัวไร,ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน) 

 

 

ใบกิจกรรม “ การอ่านจับใจความ” 



ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาเรื่องชายในห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบานแล้วตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
 
     ๑. สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง 
 
 ใคร  ………………………………………………… ท าอะไร   ………………………………………………… 
 ที่ไหน ………………………………………………… 
 อย่างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 สรุปใจความส าคัญ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๒. ถ้านักเรียนเป็นชายในห้องทึบนักเรียนจะขออะไรจากนักท่องเที่ยว เพราะอะไร 
 
 
 
 

๓. ถ้านักเรียนเป็นนักท่องเที่ยวจะช่วยสร้างหน้าต่างให้ในห้องทึบหรือไม่ เพราะอะไร 
 
 
 
 

๔. ท าไมนักท่องเที่ยวจึงบอกชายในห้องทึบว่า เขา ต้องมีประตู ไม่ใช่หน้า ต่าง 
 
 
 
 

๕. นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด 
 
 
 

 
๖. เรื่อง ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบานให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๑ เรื่อง การอ่านจับใจความ (คนละไม้ คนละมือ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    มาตรฐาน ท.  ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

    ท ๑.๑ ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

    ท ๑.๑ ป.๕/๘ มารยาทในการอ่าน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. หลักการอ่านจับใจความ 
  ๒. มารยาทในการอ่าน 

๔. สาระส าคัญ 
    เรื่อง คนละไม้คนละมือ เรื่องราวความสามัคคีของคนในชุมชน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าให้
ชุมชนเป็นชุมชนที่มีความสุข ชุมชนลักษณะนี้มักพบเห็นความมีน้ าใจไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คนในชุมชน
จะช่วยเหลือกัน นอกจากนี้การรักษาสภาพแวดล้อม โดยการน าน้ ามันที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเป็นอีกวิธี
ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความร่วมมือหรือความสามัคคีที่นักเรียนเคยพบแล้วเกิดความ
ประทับใจและเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆ โดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียน
คนอ่ืน ๆ  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนอ่านและศึกษาเรื่อง คนละไม้คนละมือ โดยยึดหลักการอ่านอย่างมีมารยาท  จาก
หนังสือเรียนภาษาพาที โดยประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

๑. ตัวละครมีใคร 
๒. ตัวละครท าอะไร 
๓. ตัวละครท าที่ไหน 
๔. ตัวละครท าอย่างไร 



  ๒. นักเรียนตอบค าถามเขียนลงในสมุด จากนั้นให้ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และสรุปใจความส าคัญจาก เรื่อง คนละไม้คนละมือ 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนท าใบกิจกรรม คนละไม้คนละมือ โดยการศึกษาจากหนังสือเรียนภาษาพาที 
  ๒ . นักเรียนร่วมกันสรุปใจความส าคัญของเรื่อง สุ่มนักเรียนน าข้อคิดไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

 ๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ๒. ใบกิจกรรม คนละไม้คนละมือ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

  ใบกิจกรรม คนละไม้คนละมือ 
 

  ใบกิจกรรม คนละไม้คนละมือ 
 

ตรวจใบ
กิจกรรม คนละไม้
คนละมือ 
 

ระดับคะแนนอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง 

ผ่าน 
๐-๓  ปรับปรุง 
๔-๖ ปานกลาง 

๗-๑๐ ดี 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                           (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
๑. "น้ ามันพืชท่ีใช้แล้ว หมดสภาพท่ีจะน ามาประกอบอาหาร" นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๒. จากเรื่องท่ีอ่าน ให้นักเรียนยกเหตุการณ์ท่ีตรงกับความหมาย "คนละไม้ คนละมือ" มา ๑ เรื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๓. ท าไมปู่กับพ่อจะต้องชวนตั้มไปตลาดทุกครั้ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๔. เมื่อถึงวันเกิดครอบครัวของตั้ม มีประเพณีปฏิบัติอย่างไร และวันเกิดของนักเรียน นักเรียนคิด
ว่าจะท าอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๕. ถ้านักเรียนไปจ่ายตลาด นักเรียนจะซื้ออะไรบ้าง เขียนส่ิงท่ีจะซื้อให้เหมาะสมกับภาชนะที่
ก าหนด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

ใบกิจกรรม “คนละไมค้นละมือ” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๒ เรื่อง การอ่านจับใจความ (ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท.  ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

   ท ๑.๑ ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

   ท ๑.๑ ป.๕/๘ มารยาทในการอ่าน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
   ๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การอ่านจับใจความ 
  ๒. มารยาทในการอ่าน 

๔. สาระส าคัญ 
    บทที่ ๑ ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย (สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์)  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ ว่าใครเป็นผู้แต่ง 
แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทใด 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนอ่านและศึกษา เรื่อง ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย โดยยึดหลักการอ่านอย่างมี
มารยาท จากหนังสือเรียนภาษาพาที โดยประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

๕. ตัวละครมีใคร 
๖. ตัวละครท าอะไร 
๗. ตัวละครท าที่ไหน 
๘. ตัวละครท าอย่างไร 

  ๒. นักเรียนตอบค าถามเขียนลงในสมุด จากนั้นให้ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และสรุปใจความส าคัญจาก เรื่อง ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย 
 
 



     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความและมารยาทของการอ่าน
หนังสือในที่สาธารณะ โดยให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างมารยาทในการอ่าน 
  ๒. ใบกิจกรรม “ตอบค าถามจากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า” 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
  ๒. ใบกิจกรรม “ตอบค าถามจากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า” 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

 ใบกิจกรรม “ตอบค าถามจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า” 

ตรวจใบกิจกรรม “ตอบค าถาม
จากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า” 

ถูกต้องและแสดง
ความรู้สึกอย่าง
สร้างสรรค์ 

ได้คะแนน ๕๐% 
หรือถูกมากกว่า ๓ 

ข้อ  ผ่าน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 

 
ค าช้ีแจง ตอบค าถามจากหนังสือวรรณคดีล าน า บทที่ ๑ “ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย” 

๑. ตัวละคร “ผมแกละ” มีรูปร่างลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. จากชื่อเรื่อง “ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย” เป็นค ากล่าวถึงใคร  เพราะเหตุใดจึงได้
ชื่อว่าก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ตัวละครที่ส าคัญในเรื่องสังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ มีใครบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. บอกตัวละครในเรื่องสังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ ที่นักเรียนประทับใจ พร้อม
บอกเหตุผลประกอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ใครเป็นผู้แต่งกลอนบทละครเรื่องสังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

ใบกิจกรรม “ตอบค าถามจากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า” 



๖. ยกตัวอย่างกลอนจากวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ ที่มีความโดด
เด่นในด้านต่อไปน้ี 
๑) การใช้ค าท าให้เห็นภาพ และความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
๒) การใช้ค าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๗. ถ้านักเรียนเป็นพระสังข์ นักเรียนจะออกจากหอยสังข์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๘. การที่นางจันท์เทวีทุบหอยสังข์จนแตก นักเรียนคิดว่านางท าเหมาะสมหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

๙. บอกความหมายของค าที่มาจากวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์
ดังต่อไปน้ี 
๑) น้ าเนตร  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๒) สกล หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๓) สงกา หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๔) อัชฌาสัย หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๕) สมาอาภัย หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 



๖) โศกา  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๗) โฉงเฉง  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๘) โอหัง  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๙) เสนี  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๐) คลาไคล หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๑) ผายผัน  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๒) สุริยา  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๓) พนาลัย  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๔) กัลยามารศรี  หมายถึง …………………………………………………………………….. 
๑๕) ก าดัด  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๖) ไพรสิณฑ์  หมายถึง …………………………………………………………………………….. 
๑๗) อาจิณ  หมายถึง ……………………………………………………………………………….. 
๑๘) กองกูณฑ์ หมายถึง …………………………………………………………………………….. 
๑๙) บิตุรงค์ หมายถึง …………………………………………………………………………….. 
๒๐) กิจจา หมายถึง …………………………………………………………………………….. 

๑๐.  นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการอ่านวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระ
สังข์ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๓ เรื่อง การอ่านจับใจความ (ภัยเงียบ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ท ๒.๑ ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  เรื่อง ภัยเงียบ 
๔. สาระส าคัญ 
  เรื่อง ภัยเงียบ เรื่องราวของภัยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้อินเทอร์เน็ต โดยการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบาย แต่หากใช้ผิดวิธีหรือไม่รู้เท่าทันก็อาจเกิดอันตรายได้ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์
ท าอะไรบ้าง อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากัน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนอ่านและศึกษาเรื่อง ภัยเงียบ โดยยึดหลักการอ่านอย่างมีมารยาท  จากหนังสือ
เรียนภาษาพาที โดยประเด็นในการศึกษาดังนี้ 
   ๑. ตัวละครมีใคร 
   ๒. ตัวละครท าอะไร 
   ๓. ตัวละครท าที่ไหน 
   ๔. ตัวละครท าอย่างไร 
  นักเรียนตอบค าถามเขียนลงในสมุด จากนั้นให้ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
สรุปใจความส าคัญจาก เรื่อง ภัยเงียบ 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนท าใบกิจกรรม ภัยเงียบ โดยการศึกษาจากหนังสือเรียนภาษาพาที 
  ๒. นักเรียนร่วมกันสรุปใจความส าคัญของเรื่อง สุ่มนักเรียนน าข้อคิดไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 



๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมภัยเงียบ ใบกิจกรรมภัยเงียบ ตรวจใบกิจกรรม
ภัยเงียบ 

ระดับคะแนนอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง 

ผ่าน 
๐-๓  ปรับปรุง 
๔-๖ ปานกลาง 

๗-๑๐ ดี 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
๑. ถ้านักเรียนเป็นแพน นักเรียนจะเชื่อพ่ีเจี๊ยบหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. จากเรื่องที่อ่าน ให้นักเรียนยกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับภัยเงียบจากการใช้อินเทอร์เน็ต ๑ เหตุการณ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
๓. ถ้านักเรียนเป็นป่าน เมื่อรู้ว่าถูกหลอกจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. นักเรียนใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕. นักเรียนคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หรือมีโทษมากกว่ากัน จงยกตัวอย่าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ใบกิจกรรม “ ภัยเงียบ” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๔ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย ์          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ท ๒.๑  ป.๕/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแผนภาพโครงเรื่องได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  แผนภาพโครงเรื่อง 
๔. สาระส าคัญ 
       แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเป็นวิธีที่ใช้ในการเตรียมงานเขียนโดยน าความรู้
หรือข้อเท็จจริงมาจัดระบบ แผนภาพโครงเรื่องมักใช้ในการวางโครงเรื่องที่มี ตัวละคร ฉาก การด าเนินเรื่อง
ตามล าดับเหตุการณ์ สามารถน าไปพัฒนาเป็นงานเขียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเปิดวีดิทัศน์นิทานพ้ืนบ้าน เรื่อง ศรีธนญชัย ตอนเทน้ าเทท่า นักเรียนรวมกันเขียน
แผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน และรวมกันแสดงความคิดเห็น ประเด็นดังนี้ 
   ๑. หากนักเรียนเป็นยายนักเรียนจะพูดว่าอย่างไร  
   ๒. หากนักเรียนเป็นศรีธนญชัยนักเรียนจะใช้วิธีใดที่จะขายขนมให้หมด 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนอ่านเรื่อง เรื่องของมด จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จากนั้นศึกษาตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่องของมด อย่างละเอียด 
  ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่นักเรียนสนใจ ๑ เรื่อง จากนั้น
เขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากแผนภาพโครงเรื่อง ความยาว ๑ หน้ากระดาษ ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
   ๑. การรวบรวมข้อมูล 
   ๒. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง นักเรียนบอกประโยชน์ของ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สามารถน ามาใช้ในชีวิตได้อย่างไร 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
 ๒. ใบกิจกรรม เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 



๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่
สนใจ 

ใบกิจกรรม การเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง 

ตรวจใบกิจกรรม 
การเขียน
แผนภาพโครง
เรื่อง 

เกณฑ์คุณภาพ  ๒ 
ขึ้นไป ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ชื่อเรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ตัวละคร 
  

  

  

  

ฉาก, สถานที่ 
  

  

  

  

  

เหตุการณ์ 
 เหตุการณ์ท่ี ๑ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม “ แผนภาพโครงเรื่อง” 



 

 

 เหตุการณ์ท่ี ๒ 

  

  

  

  

  

  

  

 เหตุการณ์ท่ี ๓ 

  

  

  

  

แนวคิดส าคัญของเรื่อง 
  

  

  

  

  

  

  

 



แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ค าชี้แจง   ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรม และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม 
             ของนักเรียน 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 
๑.

 
ล า

ดับ
คว

าม
คิด

 เห
ตุก

าร
ณ

์อย
่าง

ต่อ
เน

ื่อง
 

๒.
 

จับ
ปร

ะเด
็นส

 าค
ัญ

ขอ
งเร

ื่อง
ได

้
ถูก

ต้อ
ง 

๓.
 

กา
รใ

ช้ภ
าษ

าก
ระ

ชับ
 ชั

ดเ
จน

 ส
ุภา

พ
ถูก

ต้อ
ง 

๔.
 

กา
รเข

ียน
สะ

กด
ถูก

ต้อ
ง 

๕.
 

กา
รเว

้นว
รร

คต
อน

ถูก
ต้อ

ง 

๖.
 

คว
าม

สะ
อา

ด 
สว

ยง
าม

  เ
รีย

บร
้อย

 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑           

๒           

๓           

๔           

๕           

๖           
๗           

๘           

๙           

๑๐           

เกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (๑๑ คะแนนขึ้นไป) 
     ๑๕ – ๑๘  คะแนน    ระดับ ดี 
      ๑๑ – ๑๔  คะแนน ระดับ พอใช้ 
        ๐ – ๑๐  คะแนน ระดับ ปรับปรุง     
                        
            ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
                               ( ...............................................) 



รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  (Rubrics) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 
๑. ล าดับความคิด 
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ล าดับความคิด ล าดับ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง เหมาะสม 

ล าดับความคิด ล าดับ
เหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง 
บกพร่อง ๒ ต าแหน่ง 

ล าดับความคิด ล าดับ
เหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง วกวน 
บกพร่องเกิน                  
๒ ต าแหน่ง 

๒. จับประเด็นส าคัญของ
เรื่องได้ถูกต้อง 

จับประเด็นส าคัญของ
เรื่องได้ถูกต้อง 

จับประเด็นส าคัญของเรื่อง
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

จับประเด็นส าคัญของเรื่อง
ไม่ถูกต้อง 

๓. การใช้ภาษากระชับ 
ชัดเจน สุภาพถูกต้อง 

การใช้ภาษา กระชับ 
ชัดเจน สุภาพถูกต้อง
เหมาะสมตลอดทั้งเรื่อง 

การใช้ภาษา กระชับ 
ชัดเจน สุภาพถูกต้องเป็น
บางส่วน 

การใช้ภาษา ไม่กระชับ ไม่
ชัดเจน ไมสุ่ภาพ และไม่
ถูกต้อง 

๔. การเขียนค า  ประโยค 
และข้อความ 

เขียนค า  ประโยค และ
ข้อความ ไดถู้กต้องตาม
อักขรวิธีตลอดทั้งเรื่อง 

เขียนค า  ประโยค และ
ข้อความ ไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี ๒ ต าแหน่ง 

เขียนค า  ประโยค และ
ข้อความ ไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี ๓ ต าแหน่งขึ้นไป 

๕. การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง 

เขียนเว้นวรรคตอน
ถูกต้องตลอดเรื่อง 

เขียนเว้นวรรคตอน                         
ไม่ถูกต้อง ๒ ต าแหน่ง 

เขียนเว้นวรรคตอนไม่
ถูกต้องเกิน ๓ ต าแหน่ง 
ขึ้นไป 

๖. ความสะอาด  
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ผลงานสะอาด  เป็น
ระเบียบ ลายมือเป็น
แบบเดียวกันตลอดทั้ง
เรื่อง 

ลายมือไม่เป็นระเบียบ 
ผลงานมีรอยลบ ขีดฆ่า                       
ไม่สะอาด  ๒ ต าแหน่ง 

ลายมือไม่เป็นระเบียบ 
ผลงานมีรอยลบ ขีดฆ่า               
ไม่สะอาด  ๓ ต าแหน่ง             
ขึ้นไป 

 
 

 

 



ตัวอย่าง 
ค าท่ีมี ๑ พยางค์ เช่น น้อง ไป หิน โค้ง ร า 
ค าท่ีมี ๒ พยางค์ เช่น ประสม สนุก หนังสือ 
ค าท่ีมี ๓ พยางค์ เช่น ปริศนา มารยาท ประเพณี 
ค าท่ีมี ๔ พยางค์ เช่น อุบัติเหตุ มหาสมุทร 
ค าท่ีมี ๕ พยางค์ เช่น ประชาธิปไตย รัตนโกสินทร์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๖ เรื่อง พยางค์และค า  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๒  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของพยางค์และค าได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างพยางค์และค าได้ 
   ๓. นักเรียนจ าแนกพยางค์และค าได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของพยางค์และค า 
   ๒. ตัวอย่างพยางค์และค า 

๔. สาระส าคัญ 
   พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ โดยมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ พยางค์ทุก
พยางค์จะประกอบไปด้วย เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ บางพยางค์อาจมีเสียงท้ายพยางค์ 
หรือเสียงตัวสะกดด้วย ส่วนค า คือ เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมาย ซึ่งค าหนึ่งค าอาจมีพยางค์เดียวหรือ
หลายพยางค์ก็ได้  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเขียนค าบนกระดานจ านวน ๕ ค า  (พยัญชนะ, วรรณยุกต์, คุณครู, กระดานด า, ปากกา) 
จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าบนกระดานพร้อมกันทีละค า นักเรียนช่วยกันตอบว่าค าที่เขียนบนกระดาน
แต่ละค ามีการเปล่งเสียงออกมาค าละกี่ครั้ง จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องพยางค์และค า 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายเรื่องพยางค์และค า จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค าที่มี ๑ ถึง ๕ พยางค์
ตามล าดับ  
 
 
 
 
 



 ปลูก   โขลก  พุทธศักราช อธิปไตย  พยางค์  

ประสบการณ์  สมุนไพร  ตลาดน้ า  วิทยาลัย  เวลา 

สรรพสินค้า อุปสรรค  รสชาติ  รถไฟฟ้า  เตารีดไอน้ า 

  ๒. นักเรียนตีตารางตามตัวอย่างท่ีครูเขียนให้ดูลงสมุด จากนั้นน าค า ๑๕ ค าท่ีครูก าหนดเขียน
ลงในตาราง 

ค าที่มี ๑ พยางค์ ค าที่มี ๒ พยางค์ ค าที่มี ๓ พยางค์ ค าที่มี ๔ พยางค์ 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
  ๓. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค าตามลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  - ค าท่ีประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ และเสียงวรรณยุกต์ (เช่น มา ดู และ เธอ ไป อะไร) 
  - ค าท่ีประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และเสียงวรรณยุกต์ (เช่น ค้น หาว ข่าว บ้าง 
บิน วิ่ง เร็ว แข็ง สวย) 
  - ค าที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ เสียงวรรณยุกต์  และอักษรการันต์โดยไม่มีตัวสะกด 
(เช่น เล่ห์ โพธิ์ เสน่ห์) 
  - ค าที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด เสียงวรรณยุกต์ และอักษรการันต์ (เช่น 
โจทย์ แพทย์ พันธุ์ ทิพย์ โบสถ์) 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องความแตกต่างของพยางค์และค า 
  ๒. นักเรียนส่งสมุด 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ตัวอย่างค า 

 ๒. สมุดบันทึกความรู้ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

สมุดบันทึกความรู้ สมุดบันทึกความรู้ ยกตัวอย่างได้อย่างน้อย
ข้อละ ๓ ได้ ๑ คะแนน 
คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 

………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                  (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๗ เรื่อง กลุ่มค าหรือวลี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๒  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของวลีและประโยคได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวลีและประโยคได้ 
   ๓. นักเรียนจ าแนกวลีและประโยคได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของกลุ่มค าหรือวลี 
   ๒. ตัวอย่างกลุ่มค าหรือวลี 

๔. สาระส าคัญ 
   วลี คือ ค าที่มาเรียงกันตั้งแต่ ๒ ค าขึ้นไป และมีความหมาย แต่ยังไม่เป็นประโยค เพราะยังมี
ใจความไม่สมบูรณ์ ขาดภาคประธานหรือภาคแสดงไปอย่างใดอย่างหนึ่ง  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูทบทวนความรู้เรื่องพยางค์และค า จากนั้นครูยกตัวอย่างข้อความต่อไปนี้เพ่ือให้นักเรียน
สังเกตและแสดงความคิดเห็นว่าข้อความด้านซ้ายมือมีส่วนเชื่อมโยงกับข้อความด้านขวามืออย่างไร 
เมื่อเช้านี้ เช้านี้ที่บ้านฉันฝนตกหนัก 
ชายผู้นั้น ชายผู้นั้นก าลังนอนหลับ 
กระโดดโลดเต้น น้องก าลังกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุข 

  จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องกลุ่มค าหรือวลี 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูเปิดวิดีโอ เรื่อง กลุ่มค าหรือวลี จากยูทูป (https://www.youtube.com/watch?v=
9LrHe_XmlSU&t=8s) หลังดูจบครูอธิบายเรื่องกลุ่มค าหรือวลีเพ่ิมเติม จากนั้นนักเรียนบันทึกความรู้ลงสมุด  
  ๒. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๑ “กลุ่มค าหรือวลี” พร้อมกัน โดยช่วยกันตอบแสดงความ
คิดเห็นสลับกับครูสุ่มถามรายบุคคล 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องกลุ่มค าหรือวลี 
  ๒. นักเรียนส่งใบกิจกรรมที่ ๑ “กลุ่มค าหรือวลี” 

https://www.youtube.com/watch?v=9LrHe_XmlSU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=9LrHe_XmlSU&t=8s


๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. วิดีโอ เรื่อง กลุ่มค าหรือวลี 

 ๒. ใบกิจกรรมที่ ๑ “กลุ่มค าหรือวลี” 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “วลีและ
ประโยค” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “วลีและ
ประโยค” 

ตอบถูก ๒ ข้อได้ ๑ 
คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                           (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
ตอนที่ ๑ ใส่เคร่ืองหมายถูกหน้าข้อความท่ีเป็นวลี 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

 ๒. นิคมอุตสาหกรรม 

 ๓. สุขภาพอนามัยของผูบริโภค 

 ๔. ผลิตภัณฑไมควรใชวัสดุกอใหเกิดพิษ 

 ๕. มนุษยเปนทรัพยากรท่ีส าคัญ 

 ๖. การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๗. ชาวสวนเก็บพืชผล 

 ๘. ภาชนะจ าพวกแกว 

 ๙. ไหบรรจุน้ าปลา 

 ๑๐. เกษตรกรใชยาฆาแมลง 
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนบอกว่าข้อความด้านล่างเป็นค าหรือวลี จากนั้นใหน้ าไปแต่งประโยค 
  ตัวอย่าง  ศิลปะ  เป็นค า ครูสายใจสอนวิชาศิลปะ   
๑. ห้างสรรพสินค้า 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
๒. เมื่อเช้านี้ 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
๔. นานาชนิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. กรรมการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “กลุม่ค าหรือวลี” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๘ เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕    
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๒  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของประโยคได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกส่วนประกอบของประโยคได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ส่วนประกอบของประโยค 
    ๑. ภาคประธาน 
    ๒. ภาคแสดง 
๔. สาระส าคัญ 
   ส่วนประกอบของประโยค คือส่วนต่างๆที่ประกอบกันข้ึนเป็นประโยค ประโยคมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ ๒ ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง การสังเกตลักษณะของประโยคและส่วนขยายของประโยคแล้ว  
อภิปราย สรุป ความหมาย จะท าให้สามารถแต่งประโยคและจ าแนกส่วนประกอบของประโยคและน าไปใช้ได้
ถูกต้อง  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครทูบทวนความรู้เรื่องวลี จากนั้นครูค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่า ข้อความที่ไม่
สามารถระบุส่วนใดส่วนหนึ่งได้ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร จัดเป็นประโยคได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวค าตอบ ไม่เป็น เพราะมีใจความไม่สมบูรณ์ ไม่รู้ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  
  จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องส่วนประกอบของประโยค 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค ครูติดโครงสร้างของประโยคที่ต้องการ
บนกระดาน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคตามโครงสร้าง  
  ตัวอย่าง   
 
 
 



ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ส่วนขยาย
ประธาน 

กริยา ส่วนขยาย
กริยา 

กรรม ส่วนขยาย
กรรม 

นกพิราบบินสูง นก พิราบ บิน สูง - - 

แมวด าก าลังกินปลา
ย่าง 

แมว ด า กิน ก าลัง ปลา ย่าง 

เกดปืนเขาอย่างตั้งใจ เกด - ปืน อย่างตั้งใจ เขา - 

มดซื้อข้าวแกง มด - ซ้ือ - ข้าวแกง - 

ทินนอนกลางวัน ทิน - นอน กลางวัน - - 

เด็กคนนั้นแต่งตัวสวย เด็ก คนนั้น แต่งตัว สวย - - 

  จากนั้นนักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้รับลงในสมุด  
  ๒. ครูถามค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ประโยคที่ขาดภาคประธานหรือภาคแสดงส่วนใด 
ส่วนหนึ่งจัดเป็นประโยคหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวค าตอบ ไม่เป็น เพราะประโยคต้องประกอบขึ้นจาก ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และภาค
แสดงเท่านั้น 
  ๓. นักเรียนท ากิจกรรม “ให้เร็วให้ถูก” แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม นักเรียนส่งตัวแทน
ออกมาแข่งกันแยกส่วนประกอบของประโยค จากประโยคที่ครูก าหนดให้ถูกต้องภายในเวลาที่ครูก าหนด ฝ่าย
ใดถูกต้องมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ  
  ๔. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๑ “ส่วนประกอบของประโยค” โดยให้นักเรียนแยกส่วนประกอบ
ของประโยคให้ถูกต้อง 

     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยค โดยครูใช้ค าถาม
กระตุ้น คือ นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของประโยคทั้งภาคประธานและภาคแสดงจ าเป็นต้องมีส่วนขยายทุก
ส่วนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวค าตอบ ไม่จ าเป็น เพราะหากภาคประธานหรือภาคแสดงมีความชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องมีส่วนขยายอาจมีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือไม่มีทั้ง ๒ ส่วนก็ได้ 
  ๒. นักเรียนส่งใบกิจกรรมที่ ๑ “ส่วนประกอบของประโยค” 



๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ส่วนประกอบของประโยค” 

 ๒. ใบกิจกรรม “ให้เร็วให้ถูก” 

 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
“ส่วนประกอบของประโยค” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ส่วนประกอบ
ของประโยค” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ ๑ 
คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



ใบกิจกรรม “ให้เร็วให้ถูก” 
 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 
กริยา กรรม 

๑) ฉันชอบไว้ผมส้ัน    
๒) นักเรียนอย่าส่งเสียงดัง    
๓) ใครหยิบหนังสือไป    
๔) สุวิทย์อ่านหนังสือนิทาน    
๕) นกกระจอกเทศวิ่งเร็ว    
๖) คุณแม่ท าแกงไก่ใส่มะเขือ    
๗) อาหารรสชาติอร่อย    
๘) คุณครูไปตลาด    
๙) มะปรางมีรสเปรี้ยว    
๑๐) น้องกลับบ้านแล้ว    
๑๑) ฉันไม่กินขนมหวาน    
๑๒) เป็ดตัวอ้วนว่ายน้ า    
๑๓) แมวลายกินปลา    
๑๔) พี่ไหมใส่เสื้อสีชมพู    
๑๕) คุณป้าซื้อปากกาสีน้ าเงิน    
๑๖) คุณพ่อพายเรือ    
๑๗) น้องอ่านหนังสือเรียน    
๑๘) น้อยวาดรูปผีเสื้อ    
๑๙) ก้อยกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง    
๒๐) นุ่นเล่นกับเพ่ือนๆ    

 
 
 
 
 
 



เฉลยใบกิจกรรม “ให้เร็วให้ถูก” 
 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 
กริยา กรรม 

๑) ฉันชอบไว้ผมส้ัน ฉัน ชอบไว้ ผมสั้น 
๒) นักเรียนอย่าส่งเสียงดัง นักเรียน อย่าส่งเสียงดัง - 
๓) ใครหยิบหนังสือไป ใคร หยิบ, ไป หนังสือ 
๔) สุวิทย์อ่านหนังสือนิทาน สุวิทย์ อ่าน หนังสือนิทาน 
๕) นกกระจอกเทศวิ่งเร็ว นกกระจอกเทศ วิ่งเร็ว - 
๖) คุณแม่ท าแกงไก่ใส่มะเขือ คุณแม่ ท า แกงไก่ใส่มะเขือ 
๗) อาหารรสชาติอร่อย อาหาร รสชาติอร่อย - 
๘) คุณครูไปตลาด คุณครู ไป ตลาด 
๙) มะปรางมีรสเปรี้ยว มะปราง มีรสเปรี้ยว - 
๑๐) น้องกลับบ้านแล้ว น้อง กลับแล้ว บ้าน 
๑๑) ฉันไม่กินขนมหวาน ฉัน ไม่กิน ขนมหวาน 
๑๒) เป็ดตัวอ้วนว่ายน้ า เป็ดตัวอ้วน ว่ายน้ า - 
๑๓) แมวลายกินปลา แมวลาย กิน ปลา 
๑๔) พี่ไหมใส่เสื้อสีชมพู พี่ไหม ใส่ เส้ือสีชมพู 
๑๕) คุณป้าซื้อปากกาสีน้ าเงิน คุณป้า ซื้อ ปากกาสีน้ าเงิน 
๑๖) คุณพ่อพายเรือ คุณพ่อ พาย เรือ 
๑๗) น้องอ่านหนังสือเรียน น้อง อ่าน หนังสือเรียน 
๑๘) น้อยวาดรูปผีเสื้อ น้อย วาด รูปผีเสื้อ 
๑๙) ก้อยกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง ก้อย กิน ก๋วยเตี๋ยวแห้ง 
๒๐) นุ่นเล่นกับเพ่ือนๆ นุ่น เล่นกับ เพ่ือนๆ 

 
 
 
 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
ตอนที่ ๑ เติมค าตอบให้ถูกต้อง 
 ๑. ประโยค คือ ……………………………………..…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. ภาคประธาน คือ ………………………..…………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. ภาคแสดง คอื ………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔. ประโยคแบ่งได…้……….ชนิด ตาม……………………………………………. ได้แก่  
 ๔.๑. ประโยค ๒ ส่วน คือ …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวอย่าง 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประธาน บทขยาย

ประธาน 
กริยา บทขยาย

กริยา 
พระอาทิตย์ทอแสง     

พระอาทิตย์ยามเย็นทอแสงหม่น     

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ส่วนประกอบของประโยค” 



ส่วนประกอบ 
ของประโยค 

 ๔.๒. ประโยค ๓ ส่วน คือ …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวอย่าง 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประธาน บทขยาย

ประธาน 
กริยา กรรม บทขยาย

กรรม 
บทขยาย

กริยา 
นักเรียนท าขอ้สอบ       
นักเรียนทุกคนท า
ข้อสอบอย่างตั้งใจ 

      

ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนจ าแนกส่วนประกอบของประโยคที่ก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 

ประโยค 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประธาน บทขยาย

ประธาน 
กริยา กรรม บทขยาย

กรรม 
บทขยาย

กริยา 
นกน้อยท ารังแต่พอตัว นก น้อย ท า รัง - แต่พอตัว 
๑. ชาวต่างชาติชอบ
ผลไม้ไทยมาก 

      

๒. คุณแม่ปลูกผักสวน
ครัวไว้ในกระถาง 

      

๓. คุณยายของฉันรอ้ย
มาลยัดอกพุดไดส้วยงาม
มาก 

      

๔. สุนัขสีด าคาบกระดูก
ท่อนใหญ่จากถังขยะ 

      

๕. ผีเสือ้หลายตัวบินว่อน
ในสวน 

      



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๙ เรื่อง ประโยคความเดียวและประโยคความรวม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๒  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้ 
   ๓. นักเรียนสามารถบอกประเภทของประโยคความรวมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ประโยคความเดียว 
   ๒. ประโยคความรวม 

๔. สาระส าคัญ 
   ส่วนประกอบของประโยค คือส่วนต่างๆที่ประกอบกันข้ึนเป็นประโยค ประโยคมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ ๒ ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง ประโยคความเดียวมีลักษณะที่ส าคัญคือมีประธานหรือ
กริยาหลักเพียงตัวเดียว ประโยคความรวมมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นประโยคความเดียวสองประโยครวมเป็น
ประโยคเดียวโดยใช้สันธานเป็นตัวเชื่อม  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูใหน้ักเรียนยกตัวอย่างประโยค ๒ - ๓ ประโยค แล้วช่วยกันแยกประโยคส่วนประกอบของ
ประโยค และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าประโยคที่มี ประธาน + กริยา + กรรม เรียกว่าประโยคความเดียว 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายเรื่องประโยคความเดียวและเปิด Power Point เรื่อง ประโยคความรวม 
ประกอบการอธิบาย นักเรียนบันทึกความรู้ลงตอนที่ ๑ ในใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความเดียวและประโยค
ความรวม”  
  ๒. นักเรียนท ากิจกรรม “ใช่หรือไม่” แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม จากนั้นครูแจกป้าย
ค าตอบ ใช่ และ ไม่ใช่ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนจะใช้ป้ายในการชูค าตอบที่เลือก ซึ่งครูจะมีประโยคมาให้ 
เช่น นกบินบนท้องฟ้า เป็นประโยคความรวมใช่หรือไม่ แต่ละกลุ่มต้องเลือกตอบใช่ หรือ ไม่ใช่ ตอบถูกได้ ๑ 
คะแนน ตอบผิดไม่ได้คะแนน 



  ๒. นักเรียนท าตอนที่ ๒ ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความเดียวและประโยคความรวม” โดยให้
นักเรียนแยกประโยคความเดียวและประโยคความรวมที่ครูก าหนดให้ถูกต้อง      
กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องประโยคความรวม 
  ๒. นักเรียนส่งใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความรวม” 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความเดียวและประโยคความรวม” 

 ๒. Power Point เรื่อง ประโยคความรวม 
 ๓. ป้ายค าตอบ ใช่ หรือ ไม่ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยค
ความเดียวและประโยคความ
รวม” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยค
ความเดียวและประโยคความ
รวม” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ ๑ 
คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเตมิข้อความให้สมบูรณ ์
 ประโยคความรวม คือ ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประโยคความรวมแบ่งออกเป็น……………..ประเภท ดังนี ้
 ๑. ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
มักมีค าวา่ ……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย่าง 

ประโยค แยกเป็น สันธาน 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 ๒. ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
มักมีค าวา่ ……………………………………………………………………………………………………………. 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความเดียวและประโยคความรวม” 



ตัวอย่าง 
ประโยค แยกเป็น สันธาน 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 ๓. ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
มักมีค าวา่ ……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย่าง 

ประโยค แยกเป็น สันธาน 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 



 ๔. ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
มักมีค าวา่ ……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย่าง 

ประโยค แยกเป็น สันธาน 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
ตอนที่ ๒ ประโยคที่ก าหนดให้เป็นประโยคชนิดใด 
 

๑. มีดีชอบกินผัก    เป็น ............................................................. 
๒. นีโอเล่นกับเพื่อนๆ   เป็น ............................................................. 
๓. พอใจอ่านหนังสือแตพ่อดีกินขนม เป็น ............................................................. 
๔. เสือชีต้าร์วิ่งเร็ว  เป็น ............................................................. 
๕. คุณลุงกับคณุป้าพายเรอื  เป็น ............................................................. 
๖. บอสท าการบ้านเสร็จแล้วจึงวิ่งเล่น เป็น ............................................................. 
๗. คุณตาเล่านิทานอย่างสนุกสนาน เป็น ............................................................. 
๘. ฝายน้ ากินก๋วยเตี๋ยวแห้ง  เป็น ............................................................. 
๙. แม่ท ากับข้าวแต่พอ่ดูข่าว  เป็น ............................................................
๑๐.เพลงร้องเพลงและเล่นขลุ่ย  เป็น .............................................................



สื่อการสอน 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒๐ เรื่อง ประโยคความซ้อน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕         
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๒  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของประโยคความซ้อนได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถบอกกประเภทของประโยคความซ้อน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของประโยคความซ้อน 
   ๒. ประเภทของประโยคความซ้อน 

๔. สาระส าคัญ 
   ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มีใจความส าคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยแทรกอยู่
ด้วย ประโยคย่อยนี้ท าหน้าที่ขยายค านามที่ขึ้นต้นด้วยค าเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน หรือค ากริยา ที่ขึ้นต้นด้วยค าเชื่อม 
เมื่อ จน เพ่ือ ตั้งแต่ เพราะ ในประโยคหลัก  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูทบทวนความรู้เรื่องประโยคความเดียวและประโยคความรวม โดยให้นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างประโยคความเดียวและประโยคความรวมอย่างละ ๓ ประโยค จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่อง
ประโยคความซ้อน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายเรื่อง ประโยคความซ้อน โดยใช้ Power Point ประกอบ นักเรียนบันทึกความรู้
ลงตอนที่ ๑ ในใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความซ้อน”  
  ๒. นักเรียนท าตอนที่ ๑ ตัวอย่างประโยคความซ้อน ในใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความซ้อน” 
พร้อมกัน โดยครูจะยกตัวอย่างประโยคความซ้อนให้ช่วยกันตอบแสดงความคิดเห็นสลับกับครูสุ่มถาม
รายบุคคล จากนั้นจึงเฉลยทีละข้อใน Power Point และให้นักเรียนเขียนเฉลยที่ถูกต้องลงในใบกิจกรรมที่ ๑ 
“ประโยคความซ้อน” 
  ๓. นักเรียนท างานเดี่ยวลงในตอนที่ ๒ ให้นักเรียนแต่งประโยคความซ้อน  
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องประโยคความซ้อน 
  ๒. นักเรียนส่งใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความซ้อน” 



๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง ประโยคความซ้อน 

 ๒. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความซ้อน” 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยค
ความซ้อน” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยค
ความซ้อน” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ ๑ 
คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                          (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเตมิข้อความให้สมบูรณ ์
 ประโยคความซ้อน คือ ………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประโยคหลัก คือ ……………………………………………………………………….………………. 
 ประโยคย่อย คือ ………………………………………………………………………..……………… 
 ประโยคความซ้อนแบ่งออกเป็น……………..ประเภท ดังนี ้
 
 ๑. ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………..……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย่าง 
ประโยค : 

ประโยคหลัก ประโยคย่อย ข้อสังเกต 
   

 
 
 
 

 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคความซ้อน” 



ประโยค : 
ประโยคหลัก ประโยคย่อย ข้อสังเกต 

   
 
 
 
 

ประโยค : 
ประโยคหลัก ประโยคย่อย ข้อสังเกต 

   
 
 
 
 

  
 ๒. ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………..……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย่าง 
ประโยค : 

ประโยคหลัก ประโยคย่อย ข้อสังเกต 
   

 
 
 
 

 



ประโยค : 
ประโยคหลัก ประโยคย่อย ข้อสังเกต 

   
 
 
 
 

ประโยค : 
ประโยคหลัก ประโยคย่อย ข้อสังเกต 

   
 
 
 
 

 
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนแตง่ประโยคความซอ้น 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒๑ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๒  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของประโยคเพ่ือการสื่อสารได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของประโยคเพ่ือการสื่อสารได้ 
   ๓. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างประโยคสื่อสารได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ประโยคบอกเล่า 
    ๒. ประโยคปฏิเสธ 
    ๓. ประโยคค าถาม 
    ๔. ประโยคขอร้อง 
    ๕. ประโยคค าสั่ง 
    ๖. ประโยคแสดงความต้องการ 

๔. สาระส าคัญ 
   ประโยคเพ่ือการสื่อสาร เป็นประโยคที่ใช้ติดต่อกันในชีวิตประจ าวัน แบ่งตามจุดมุ่งหมายของ
การสื่อสารได้ ๖ ชนิด ๑. ประโยคบอกเล่า ๒. ประโยคปฏิเสธ ๓. ประโยคค าถาม ๔. ประโยคขอร้อง           ๕. 
ประโยคค าสั่ง และ ๖. ประโยคแสดงความต้องการ การใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสารถูกต้องตรงตามจุดประสงค์
จะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครทูบทวนความรู้เรื่องประโยคความซ้อน จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องประโยคสื่อสาร 
 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายเรื่องวลีและประโยค นักเรียนบันทึกความรู้ลงสมุด จากนั้นครูให้นักเรียนตี
ตารางและเขียนประโยคที่ครูก าหนดให้ลงในตาราง นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หาภาคประธานและภาคแสดงใส่
ลงตารางให้ถูกต้อง 
 



  ๒. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๑ “วลีและประโยค” พร้อมกัน โดยช่วยกันตอบแสดงความ
คิดเห็นสลับกับครูสุ่มถามรายบุคคล 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องประโยคความรวม 
  ๒. นักเรียนส่งใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคสื่อสาร” 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
   ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคสื่อสาร” 
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยค
สื่อสาร” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยค
สื่อสาร” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ ๑ 
คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................ ................ 
       ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
                   (นายอรัญ     สัมดี)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ................................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที…่…………. 

 
 

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเตมิข้อความให้สมบูรณ ์
 ประโยคสื่อสาร คือ ……………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 การสื่อสารแบ่งออกเปน็………….ลักษณะ ได้แก ่
 ๑. ………………………………………………………..………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. ………………………………………………………..………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 สื่อและวิธีการสือ่สาร 
 ผู้ส่งสาร  คือ ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ผู้รับสาร  คือ ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สาร   คือ ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สื่อและวิธีการสือ่ คือ …………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคสื่อสาร” 



 ประโยคสื่อสาร แบ่งเปน็…………….ประเภท ดังนี ้
 
 ๑. ประโยคบอกเล่า คือ …………………..……..……………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวอย่างประโยค 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒. ประโยคปฏิเสธ คือ …………………..……...………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวอย่างประโยค 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๖. ………………………………………………………………………………………………………………………. 



 ๓. ประโยคค าถาม คือ …………………..……...………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวอย่างประโยค 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ๔. ประโยคขอร้อง คอื …………………..……...………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวอย่างประโยค 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 ๕. ประโยคแสดงความต้องการ คือ …….....………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวอย่างประโยค 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๖. ประโยคค าสั่ง คือ ……………………..……...………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวอย่างประโยค 
 
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


