
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ เรื่อง ชีแ้จงการเรียนการสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     

ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว (ควบกล้ าแท้) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชัว่โมง      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) 

ไดค้ะแนนมากกว่า 
๑๐ คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

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  อ่านวา่     ซาย  
 ทรง  อ่านว่า    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 ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
 

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

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

ในตรอกตอกตะปู    ตะแคงดูอย่างแคลงใจ  
ขวางกั้นกลั้นหายใจ    พรวดพราดไปผิดพลาดง่าย  
คาดคั้นอย่าใหค้ลาด    เก็บผักกาดลูกกวาดขาย  
กระปรี้กระเปร่าหมาย    จะผ่อนคลายระคายตัว  
อ าพรางไปพลางก่อน    ไม่สึกกร่อนเหมอืนกล้อนหัว  
ร่างกายกลับกลายทั่ว    ไม่ต้องกลัวจะเสยีเปล่า  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผล   ต้องช่วยตนทุกครั้งคราว 
ตรวจตราขวนขวายสาว   ทุ กเรื่องราวต้องตั้งเตรียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “อ่านออกเสียงค าควบแท้” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบไม่แท้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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 าควบไมแ่ท้ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าควบไมแ่ท้ได้ 

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 าควบแท้คืออะไร  
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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 
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 (ใช้ตารางดา้นล่างส 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 ่๔ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

อาจารย์ผู้สอน อ.อรัญ สัมดี นพวรรณ    ยอดรัก 
 

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

 
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 ่๕ เรื่อง ชนิดของค า (ค าบุพบท) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  ท ๑.๑  ป.๕/๑  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าบุพบทได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถระบุค าบุพบทในประโยคได้ 
   ๓. นักเรียนสามารถแยกชนิดของค าบุพบทได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของค าบุพบท 
   ๒. ชนิดและหน้าที่ของค าบุพบท 

๔. สาระส าคัญ 
   ค าบุพบท คือค าท่ีใช้น าหน้าค านาม ค าสรรพนาม ค าวิเศษณ์ และค ากริยา หรือน าหน้าประโยค 
เพ่ือเชื่อมค ากับค า หรือ ค ากับกลุ่มค านั้นให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน แบ่งออกเป็น บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ   
บุพบทบอกเวลา บุพบทบอกสถานที่ บุพบทบอกความเกี่ยวข้อง และบุพบทบอกความประสงค์ การใช้         
ค าบุพบทที่ถูกต้องจะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครทูบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับชนิดของค าในภาษาไทยที่นักเรียนได้เรียนผ่าน
มาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คือ ค านาม ค ากริยา สรรพนาม และค าวิเศษณ์ จากนั้นให้นักเรียนลอง
เดาความหมายและหน้าที่ของค าบุพบท 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง ค าบุพบท ประกอบด้วยความหมาย หน้าที่ของค าบุพบท ชนิด
ของค าบุพบทและข้อสังเกตของค าบุพบท โดยใช้ Power Point ประกอบ หลังอธิบายจบให้นักเรียนตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
   ๑) ค าบุพบท คืออะไร 
   ๒) ค าบุพบทมีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
   ๓) ยกตัวอย่างค าบุพบทแต่ละชนิด 



  ๒. นักเรียนช่วยกันระบุค าบุพบทในประโยคพร้อมทั้งบอกชนิดของค าบุพบทในประโยคใน 
Power Point   
  ๓. นักเรียนท ากิจกรรม “บุพบทอยู่ไหนเอ่ย” โดยนักเรียนจับคู่กับเพ่ือนที่นั่งใกล้กัน จากนั้น
ครูแจกบัตรข้อความให้คู่ละ ๑ ข้อความ แต่ละคู่ช่วยกันหาว่าค าบุพบทในประโยคที่คู่ตนเองได้รับคือค าใด และ
เป็นค าบุพบทชนิดใด 
  ๔. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าบุพบท” 
  ๕. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าบุพบท” นักเรียนตรวจสอบค าตอบในใบ
กิจกรรมว่าถูกหรือผิดและแก้ไขให้เรียบร้อย  
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและชนิดของค าบุพบท 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง ค าบุพบท 

 ๒. บัตรประโยคที่มีค าบุพบท 
 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าบุพบท” 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

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

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................... ....................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ





โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 
ตอนท่ี ๑  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าบุพบทในประโยคต่อไปนี้ 

 
 ๑. เขาเห็นกับตาว่าเธอร้องไห้  

 ๒. นักเรียนวาดภาพดว้ยดินสอสี  

 ๓. เด็ก ๆ ยอมไปโรงเรียนโดยดี  

 ๔. เราทุกคนควรกินเพื่ออยู่  ไม่ใช่อยู่เพื่อกนิ  

 ๕. ถ้าจะไปอยุธยาทางเรือ ต้องออกจากบ้านแต่เช้า  

 ๖. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน  

 ๗. กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์  

 ๘. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 

 ๙. คุณตาเลี้ยงปลาสวยงามไว้ส าหรับขาย  

 ๑๐. เขาท าการบ้านใกล้เสร็จแล้ว 

 

 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าบุพบท” 



ตั้งใจท างานนะครับ
เพ่ือนๆ 

ตอนท่ี ๒  ให้นักเรียนบอกชนิดของค าบุพบทในประโยคที่ก าหนดให้ 
 

๑. คุณแม่ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 
__________________________________________________ 

๒. ฉันกินข้าวกับพี่ทุกวัน 
__________________________________________________ 

๓. ฉันรอเธอตั้งแต่เช้า 
 __________________________________________________ 

๔. พ่อแม่ทุกคนรักลูก ยอ่มท าทุกอย่างเพื่อลูก 
  __________________________________________________ 

๕. สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทุกคน 
__________________________________________________   

๖. บ้านของฉันตั้งอยู่ไม่ไกล 
 __________________________________________________ 

๗. ทหารก าลังเดินทางสู่ ๓ จังหวดัภาคใต้  
__________________________________________________  

๘. เจ้ามอมนอนใต้โต๊ะของมะลิเมื่อเช้านี้ 
__________________________________________________  

๙. ฉันพิมพ์รายงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
__________________________________________________   

๑๐. คุณแม่ก าลังซื้อของในตลาด 
__________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช  

 

ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าบุพบทในประโยคต่อไปนี้ 
 

 ๑. เขาเห็นกับตาว่าเธอร้องไห้  
 ๒. นักเรียนวาดภาพด้วยดินสอสี  
 ๓. เดก็ ๆ ยอมไปโรงเรียนโดยดี  
 ๔. เราทุกคนควรกินเพ่ืออยู่  ไม่ใช่อยู่เพ่ือกิน  
 ๕. ถ้าจะไปอยุธยาทางเรือ ต้องออกจากบ้านแตเ่ช้า  
 ๖. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน  
 ๗. กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์  
 ๘. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 
 ๙. คุณตาเลี้ยงปลาสวยงามไว้ส าหรับขาย  
 ๑๐. เขาท าการบ้านใกล้เสร็จแล้ว 
 
ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนบอกชนิดของค าบุพบทในประโยคที่ก าหนดให้ 
 

๑๑. คุณแม่ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 
___บอกความเกี่ยวข้อง_____________________________________________________ 

๑๒. ฉันกินข้าวกับพ่ีทุกวัน 
___บอกความเกี่ยวข้อง_____________________________________________________ 

๑๓. ฉันรอเธอต้ังแตเ่ช้า 
___บอกเวลา____________________________________________________________ 

๑๔. พ่อแม่ทุกคนรักลูก ย่อมท าทุกอย่างเพ่ือลูก 
___บอกความประสงค์/บอกความเกี่ยวข้อง ______________________________________ 

๑๕. สถานทีแ่ห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทุกคน 
___บอกความเป็นเจ้าของ __________________________________________________   

๑๖. บ้านของฉันตั้งอยู่ไม่ไกล 
___บอกความเป็นเจ้าของ, บอกสถานที่ ________________________________________ 

๑๗. ทหารก าลังเดินทางสู่ ๓ จงัหวัดภาคใต้  
___บอกสถานที_่_________________________________________________________  

๑๘. เจ้ามอมนอนใตโ้ต๊ะของมะลิเมื่อเช้านี้ 
___บอกสถานที,่ บอกความเป็นเจ้าของ_________________________________________  

๑๙. ฉันพิมพ์รายงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
___บอกความเกี่ยวข้อง ____________________________________________________   

๒๐. คุณแม่ก าลังซื้อของในตลาด 
___บอกสถานที่ __________________________________________________________ 

 

เฉลยใบกิจกรรมที ่๑ “ค าบุพบท” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๖ เรื่อง ชนิดของค า (ค าสันธาน) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  ท ๑.๑  ป.๕/๑  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าสันธานได้ 
   ๒.  นักเรียนสามารถระบุชนิดและหน้าที่ค าสันธานในประโยคได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของค าสันธาน 
   ๒. ชนิดและหน้าที่ค าสันธานในประโยค 

๔. สาระส าคัญ 
      ค าสันธาน  คือ ค าที่ใช้เชื่อมค ากับค า ประโยคกับประโยค ข้อความกับข้อความ  หรือเชื่อม
ข้อความให้ต่อเนื่องกัน เพ่ือท าให้ประโยคนั้นสละสลวย ค าสันธานแบ่งออกเป็นชนิดได้แก่ ค าสันธานเชื่อม
ความคล้อยตาม ค าสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน ค าสันธานเชื่อมความให้เลือก และค าสันธานเชื่อมความเป็น
เหตุเป็นผล 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเปิดเพลงค าสันธาน จากยูทูปให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระจากบทเพลงที่ได้ฟัง  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง ค าสันธาน ประกอบด้วยความหมาย หน้าที่ของค าสันธาน และ
ชนิดของค าสันธาน โดยใช้ Power Point ประกอบ หลังอธิบายจบให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
   ๑) ค าสันธาน คืออะไร 
   ๒) ค าสันธานมีก่ีชนิด 
   ๓) ค าสันธานมีหน้าที่อะไร 
   ๔) ค าสันธานแตกต่างจากค าบุพบทอย่างไร 
 
 



  ๒. นักเรียนดูประโยคที่มีค าสันธานบนกระดาน ให้นักเรียนอ่านออกเสียง นักเรียนช่วยกัน
ระบุค าสันธานในประโยค นักเรียนสังเกตลักษณะของประโยค จากนั้นครูลองปิดค าสันธานในประโยคและให้
นักเรียนอ่านประโยคอีกครั้ง ให้นักเรียนเปรียบเทียบประโยคที่เปิดค าสันธาน และประโยคที่ปิดค าสันธาน 

ประโยคที่เปิดค าสันธาน ประโยคที่ปิดค าสันธาน 
เธอชอบกระต่ายหรือสิงโต เธอชอบกระต่ายหรือสิงโต 
ฉันเป็นคนชอบกินผักแต่น้องเกลียดผักมาก ฉันเป็นคนชอบกินผักแต่น้องเกลียดผักมาก 
กว่าจะกินข้าวเสร็จก็หมดเวลาวิ่งเล่นแล้ว กว่าจะกินข้าวเสร็จก็หมดเวลาวิ่งเล่นแล้ว 
ฉันและเพ่ือนๆนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ ฉันและเพ่ือนๆนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ 
พอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าฝูงนกก็บินกลับรัง พอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าฝูงนกก็บินกลับรัง 

 
  ๔. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความแตกต่างของประโยคที่ปิดค าสันธานและไม่ปิดค าสันธาน
ประโยคที่มีค าสันธานและไม่มีค าสันธานจะเป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์แตกต่างกันเพราะค าสันธานมีหน้าที่
เชื่อมประโยคให้มีความสมบูรณ์ 

 ๕. นักเรียนอ่านเรื่อง “ประชาธิปไตยใบกลาง” ในหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๕ หน้า ๗๔-๘๑ จากนั้นให้หาค าสันธานจากเรื่องโดยการวงกลมค าสันธานที่พบทั้งหมดจากเรื่อง จากนั้นครู
สุ่มถามนักเรียนรายบุคคล 
     กิจกรรมรวบยอด 

๑. นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าสันธาน” ไปท าเป็นการบ้านส่งในวันรุ่งขึ้น 
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชนิดและหน้าที่ของค าสันธาน 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง ค าสันธาน 

 ๒. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าสันธาน” 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

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

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 
 

ตอนท่ี ๑  ให้นักเรียนน าค าสันธานที่ก าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 เพราะ...จึง  กว่า...ก็ และ ถ้า...ก็ แต่ 
 

๑.  ตองชอบเรียนวิชาภาษาไทย ________ ต้นชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
๒. _________ฉันจะมาถึงโรงเรียน ฝน ________ ตกพอดี 
๓. _________แสงดาวมีความประพฤติดี เธอ ________ ได้รับคัดเลือกให้

ประกวดมารยาทไทย 
๔. _________เธอฝึกซ้อมบ่อยๆ ครั้งนี้เธอ ________ ต้องได้รับชัยชนะ

แน่นอน 
๕. พ่อ ___________ แม่มาร่วมงานแข่งขันกีฬาประจ าปีของจังหวัด 

 

ตอนท่ี ๒ ให้นักเรียนแต่งประโยคจากค าสันธานที่ก าหนด 
 

๑. ทั้ง...ก ็        _______________________________________ 
๒. หรือ                _______________________________________ 
๓. เมื่อ...ก ็        _______________________________________ 
๔. เพราะฉะนั้น        _______________________________________ 
๕. กว่า...ก ็        _______________________________________ 

 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ ค าสนัธาน ” 



ตอนท่ี ๓ ให้นักเรียนบอกชนิดของค าสันธานที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. กว่าเขาจะไปถึง เขาก็หมดก าลังเสียแล้ว 

___________________________________________________  
๒. เธอต้องท าแบบฝึกทักษะภาษาไทยไม่เช่นนั้นถูกครูท าโทษ 

___________________________________________________ 
๓. น้ าท่วมเพราะฝนตก 

___________________________________________________ 
๔. ชาติชายจะไปเที่ยวกับฉันหรือจะไปซ้ือของกับเธอ 

___________________________________________________ 
๕. สมศรีต้องท างานมิฉะนั้นเธอจะไม่มีเงินซื้อยารักษาโรค 

___________________________________________________ 
๖. เขาอยากมีเงินแต่ไม่อยากท างาน 

___________________________________________________  
๗. ถึงฉันจะล าบาก ฉันก็ไม่ยอมท าชั่วเป็นอันขาด 

___________________________________________________ 
๘. เขาเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาเพราะฉะนั้นใคร ๆ จึงเกรงใจ 

___________________________________________________  
๙. น้ าเน่ายุงจึงชุม 

___________________________________________________  
๑๐. เขาไม่อยากเกี่ยวข้องกับใคร ฉะนั้นเขาจงึไม่สนิทสนมกับใคร 

___________________________________________________ 



 
ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนน าค าสันธานที่ก าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 เพราะ...จึง  กว่า...ก็ และ ถ้า...ก็ แต่ 
 

๑.  ตองชอบเรียนวิชาภาษาไทย แต ่ต้นชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
๒.  กว่า ฉันจะมาถึงโรงเรียน ฝน ก็ ตกพอดี 
๓.  เพราะ แสงดาวมีความประพฤติดี เธอ จึง ได้รับคัดเลือกให้ประกวดมารยาทไทย 
๔.  ถ้า เธอฝึกซ้อมบ่อยๆ ครั้งนี้เธอ ก็ ต้องได้รับชัยชนะแน่นอน 
๕. พ่อ และ แม่มาร่วมงานแข่งขันกีฬาประจ าปีของจังหวัด 

 
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนแต่งประโยคจากค าสันธานที่ก าหนด 

๑. ทั้ง...ก ็                       ตามดุลยพินิจครูผู้สอน 
๒. หรือ                        ตามดุลยพินิจครูผู้สอน 
๓. เมื่อ...ก็                 ตามดุลยพินิจครูผู้สอน 
๔. เพราะฉะนั้น                 ตามดุลยพินิจครูผู้สอน 
๕. กว่า...ก็                 ตามดุลยพินิจครูผู้สอน 

ตอนที่ ๓ ให้นักเรียนบอกชนิดของค าสันธานที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. กว่าเขาจะไปถึง เขาก็หมดก าลังเสียแล้ว 
___________________________________________________  
๒. เธอต้องท าแบบฝึกทักษะภาษาไทยไม่เช่นนั้นถูกครูท าโทษ 
___________________________________________________ 
๓. น้ าท่วมเพราะฝนตก 
___________________________________________________ 
๔. ชาติชายจะไปเที่ยวกับฉันหรือจะไปซื้อของกับเธอ 
___________________________________________________ 
๕. สมศรีต้องท างานมิฉะนั้นเธอจะไม่มีเงินซื้อยารักษาโรค 
___________________________________________________ 
๖. เขาอยากมีเงินแต่ไม่อยากท างาน 
___________________________________________________  
๗. ถึงฉันจะล าบาก ฉันก็ไม่ยอมท าชั่วเป็นอันขาด 
___________________________________________________ 
๘. เขาเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาเพราะฉะนั้นใคร ๆ จึงเกรงใจ 
___________________________________________________  
๙. น้ าเน่ายุงจึงชุม 
___________________________________________________  
๑๐. เขาไม่อยากเก่ียวข้องกับใคร ฉะนั้นเขาจึงไม่สนิทสนมกับใคร 
___________________________________________________

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ “ ค าสันธาน” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๗ เรื่อง ชนิดของค า (ค าอุทาน) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง มนุษย์มหัศจรรย์           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  ท ๑.๑  ป.๕/๑  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าอุทานได้ 
   ๒.  นักเรียนสามารถระบุชนิดและหน้าที่ค าอุทานในประโยคได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของค าอุทาน 
   ๒. ชนิดและหน้าที่ค าอุทานในประโยค 

๔. สาระส าคัญ 
   ค าอุทาน  คือ ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ ประหลาดใจ 
สงสัย เจ็บปวด สงสาร ปลอบโยน ฯลฯ ค าอุทานมักอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) อยู่หลังค า
อุทานนั้น ค าอุทานเป็นค าเดียว หรือ หลายค าก็ได้ แบ่งเป็น ๒ ชนิดคือ อุทานบอกอาการ และอุทานเสริมบท 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเปิดภาพใบหน้าซึ่งก าลังแสดงสีหน้าแบบต่างๆให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนใส่ค าหรือ
ข้อความให้เข้ากับสีหน้านั้นๆ นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากนั้นครูน าเข้าสู่เรื่องค าอุทาน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง ค าอุทาน ประกอบด้วยความหมาย หน้าที่ของค าสันธาน และ
ชนิดของค าสันธาน หลังอธิบายจบให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
   ๑) ค าอุทาน คืออะไร 
   ๒) ค าสันธานมีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
   ๓) ค าสันธานมีหน้าที่อะไร 
  ๒. นักเรียนท ากิจกรรม “จับแมลงกลับบ้าน” โดยครูจะมีสื่อตัวแมลงซึ่งมีค าบุพบท ค าสันธาน 
หรือค าอุทานติดอยู่แจกให้นักเรียนคนละ ๒ ตัว ให้นักเรียนแต่ละคนน าแมลงที่ได้ไปใส่ลงในบ้านชนิดของค าให้
ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนและครูน าแมลงในบ้านแต่ละหลังมาช่วยกันตรวจสอบว่านักเรียนพาแมลงกลับบ้านได้
ถูกหลังหรือไม ่



  ๓. นักเรียนน าค าที่ตนเองได้รับเขียนลงสมุด และแต่งประโยคจากค านั้น พร้อมทั้งบอกว่าค า
นั้นเป็นค าชนิดใด ท าหน้าที่ใดในประโยคท่ีแต่งข้ึน 
     กิจกรรมรวบยอด 

๑. นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าอุทานขานอารมณ์” ไปท าเป็นการบ้านส่งในวันรุ่งขึ้น 
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชนิดและหน้าที่ของค าอุทาน 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ภาพสีหน้าแบบต่างๆ 

 ๒. สื่อแมลงค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน และกล่องบ้านใส่แมลง 
 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าอุทานขานอารมณ์” 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าอุทานขาน
อารมณ์” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ค าอุทานขาน
อารมณ์” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



การบ้าน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าอุทานในประโยคต่อไปนี้ 
 ๑. พุทโธ่! เขาตายเสียแล้ว 
 ๒. เอ๊ะ! ท าไมถึงกลายเป็นอย่างนั้นไปได้  
 ๓. ไชโย! ในท่ีสุดเราก็ท าส าเร็จจนได้  
 ๔. เฮย้! ท าไมไม่หยิบไปให้หมดเล่า  
 ๕. โธ่! ไปอยู่ท่ีไหนมา เขาไปกันหมดแล้วจ๊ะ  
 ๖. แหม! ไม่อยากออกไปข้างนอกเลย ใคร ๆ คงล้อกันใหญ่ 
 ๗. โอ๊ะ! ใครขว้างก้อนหินมาถูกหัวผม  
 ๘. เอ้อเฮอ! นี่เธอหรือนี่ ท าไมสวยขึ้นจนจ าแทบไม่ได้  
 ๙. โอ้ย! เจบ็เหลือทน  

๑๐. โอ้โฮ้! ช่างใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน 
ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนจับคู่ค าอุทานต่อไปนี้ ให้ตรงกับอารมณ์หรือความรู้สึก 

 _________ ๑.  อุ๊ย!  โอย!     ก. สงสัยหรือไต่ถาม  

 _________ ๒.  หา!  หือ!     ข. ดีใจ  
 _________ ๓.  วา้!  อบุะ๊!    ค. เยาะเย้ย  
 _________ ๔.  กิ๊วก๊ิว!  เชอะ!    ง. ประหม่า  
 _________ ๕.  ยี้!  อี๋!     จ. ประหลาดใจ  
 _________ ๖.  เฮ!้  ไชโย!    ฉ. เจบ็ปวด  
 _________ ๗.  อ้า!  เอ้อ!    ช. ไม่พอใจ  
 _________ ๘.  ฮ้า!  โอ้โฮ!    ซ. โกรธเคอืง  
 _________ ๙.  วา้ย!  ตาเถร!    ฌ. รังเกียจ  ขยะแขยง 
 _________ ๑๐.  หนอย!  ชิชะ!    ญ. ตกใจ 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ ค าอทุานขานอารมณ์ ” 



  ตอนที่ ๒  ในตารางข้างล่างนี้ มีค าอุทานเสริมบทซ่อนอยู่  ๑๐  ค า ให้นักเรียนค้นหาให้พบ เมื่อ
พบแล้ววงล้อมรอบค านั้นแล้วน าไปเติมในช่องว่างให้เหมาะสม 

ล ด ร า ว า ศ อ ก ป 
ก วั ด ว า อ า ร า ม 
ห ฟั ร า ก า ผ ฝ ล เ 
ยู น ช า ม แ ช ม ผ้ ส้ื 
ก ฟ จ น ย ศ ษ ส า อ 
ย า ค มื อ ไ ม้ ต ผ่ แ 
า ง ร ถ ร า จ น อ ส 
ม ข น ผ ม เ ผ ้ า น ง 
ปื น ผ า ห น้ า ไ ม้ ย 
ข จ น ป พิ ธี รี ต อ ง 

  
 ๑.  ในกรุงเทพฯ มี ______________ ที่สวยงามหลายแห่ง  
 ๒.  ลมพัดแรงจน ______________ ของเรายุง่เหยิง  
 ๓.  เขาเป็นคนหัวแข็ง ไม่ยอม ______________ ให้ใครง่าย ๆ  
 ๔.  เธอไปท าอะไรมา ______________ ขาดวิ่นเชียว  
 ๕.  ผู้ใหญ่ต้องรอบคอบเก็บ ______________ ให้พ้นมือเดก็  
 ๖.  ถ้าเธอไม่กิน ______________ แล้วจะหายป่วยได้อย่างไร  
 ๗.  เราเป็นคนกันเอง  ไม่ต้องมี ______________ หรอก  
 ๘.  รีบเก็บ ______________ เสีย  ฝนก าลังจะตก  
 ๙.  ตระกร้าใบนีจ้ัง ถือที______________ แทบหักแน่ะ  
 ๑๐. เฮอ้! กวา่จะมาถึงแทบจะหมดแรง __________ ติดเหลอืเกิน 
  
 

 



 

ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าอุทานในประโยคต่อไปนี้ 
 ๑. พุทโธ่! เขาตายเสียแล้ว 
 ๒. เอ๊ะ! ท าไมถึงกลายเป็นอย่างนั้นไปได้  
 ๓. ไชโย! ในที่สุดเราก็ท าส าเร็จจนได้  
 ๔. เฮ้ย! ท าไมไม่หยิบไปให้หมดเล่า  
 ๕. โธ!่ ไปอยู่ท่ีไหนมา เขาไปกันหมดแล้วจ๊ะ  
 ๖. แหม! ไม่อยากออกไปข้างนอกเลย ใคร ๆ คงล้อกันใหญ่ 
 ๗. โอ๊ะ! ใครขว้างก้อนหินมาถูกหัวผม  
 ๘. เอ้อเฮอ! นี่เธอหรือนี่ ท าไมสวยขึ้นจนจ าแทบไม่ได้  
 ๙. โอ้ย! เจ็บเหลือทน  

๑๐. โอ้โฮ้! ช่างใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน 
 

ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนจับคู่ค าอุทานต่อไปนี้ ให้ตรงกับอารมณ์หรือความรู้สึก 
 ____ฉ_____ ๑.  อุ๊ย!  โอย!     ก. สงสัยหรือไต่ถาม  
 ____ก_____ ๒.  หา!  หือ!     ข. ดีใจ  
 ____ช_____ ๓.  ว้า!  อุบ๊ะ!     ค. เยาะเย้ย  
 ____ค_____ ๔.  กิ๊วกิ๊ว!  เชอะ!     ง. ประหม่า  
 ____ฌ_____ ๕.  ยี้!  อ๋ี!     จ. ประหลาดใจ  
 ____ข_____ ๖.  เฮ้!  ไชโย!     ฉ. เจ็บปวด  
 ____ง_____ ๗.  อ้า!  เอ้อ!     ช. ไม่พอใจ  
 ____จ_____ ๘.  ฮ้า!  โอ้โฮ!     ซ. โกรธเคือง  
 ____ญ_____ ๙.  ว้าย!  ตาเถร!     ฌ. รังเกียจ  ขยะแขยง 
 ____ซ_____ ๑๐.  หนอย!  ชิชะ!    ญ. ตกใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ “ ค าอุทานขานอารมณ์ ” 



  ตอนที่ ๒  ในตารางข้างล่างนี้ มีค าอุทานเสริมบทซ่อนอยู่  ๑๐  ค า ให้นักเรียนค้นหาให้พบ เมื่อพบแล้ววง
ล้อมรอบค านั้นแล้วน าไปเติมในช่องว่างให้เหมาะสม 

ล ด ร า ว า ศ อ ก ป 
ก วั ด ว า อ า ร า ม 
ห ฟั ร า ก า ผ ฝ ล เ 
ยู น ช า ม แ ช ม ผ้ สื้ 
ก ฟ จ น ย ศ ษ ส า อ 
ย า ค มื อ ไ ม้ ต ผ่ แ 
า ง ร ถ ร า จ น อ ส 
ม ข น ผ ม เ ผ้ า น ง 
ปื น ผ า ห น้ า ไ ม้ ย 
ข จ น ป พิ ธี รี ต อ ง 

  
 ๑.  ในกรุงเทพฯ มี _______วัดวาอาราม_______ ที่สวยงามหลายแห่ง  
 ๒.  ลมพดัแรงจน _______ผมเผ้า_______ ของเรายุ่งเหยิง  
 ๓.  เขาเป็นคนหัวแข็ง ไม่ยอม _______ลดราวาศอก_______ ให้ใครง่าย ๆ  
 ๔.  เธอไปท าอะไรมา _______เสื้อแสง_______ ขาดวิ่นเชียว  
 ๕.  ผู้ใหญ่ต้องรอบคอบเก็บ _______ปืนผาหน้าไม_้______ ให้พ้นมือเด็ก  
 ๖.  ถ้าเธอไม่กิน _______หยูกยา_______ แล้วจะหายป่วยได้อย่างไร  
 ๗.  เราเป็นคนกันเอง  ไม่ต้องมี _______พิธีรีตอง_______ หรอก  
 ๘.  รีบเก็บ _______ผ้าผ่อน_______ เสีย  ฝนก าลังจะตก  
 ๙.  ตระกร้าใบนี้หนักจัง ถือที_______มือไม_้______ แทบหักแน่ะ  
 ๑๐. เฮ้อ! กว่าจะมาถึงแทบจะหมดแรง ______รถรา____ ติดเหลือเกิน



  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพสีหน้าแบบต่างๆ 



ภาพสื่อการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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 าที่มีตัวการันต์ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. หลักการอ่านตัวการันต์ 
   ๒. ค าท่ีมตีัวการันต์ 
๔. สาระส าคัญ 
   ตัวการันต์ คือ พยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต (   ) ก ากับเพ่ือไม่ให้ออกเสียง ตัวการันต์อาจเป็น
พยัญชนะตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ หลักการอ่านตัวการันต์ ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต (   ) ก ากับ 
ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระที่มีไม้ทัณฑฆาต (   ) ก ากับ ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต (   ) ก ากับ
และถ้ามีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกดอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะนั้นด้วย และใช้ ร ควบกับ
ตัวสะกดไม่อ่านออกเสียง ร 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเปิดภาพ ๖ ภาพ (ภาพสัตว์ สังข์ ลิฟต์ หิมพานต์ เถาวัลย์ เจดีย์) ให้นักเรียนดู นักเรียน
ช่วยกันตอบว่าคือภาพอะไรบ้าง ครูเขียนค าตอบที่ถูกต้องจากการตอบของนักเรียนบนกระดาน นักเรียนสังเกต
ค าบนกระดานว่ามีอะไรที่เหมือนกัน เพ่ือน าเข้าสู่เรื่องการอ่านออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูอธิบายเรื่อง ตัวการันต์ และ หลักการออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ โดยใช้ Power Point 
ประกอบ หลังอธิบายจบให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
   ๑) ไม้ทัณฑฆาต คืออะไร 
   ๒) ตัวการันต์ คืออะไร 
   ๓) บอกหลักการออกเสียงค าท่ีมีตัวการันต์ 
   ๔) ยกตัวอย่างค าที่มตีัวการันต์ 
  ๒. นักเรียนอ่านออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ ใน Power Point พร้อมกันจ านวน ๑๐ ค าพร้อม
กัน และสังเกตค าเหล่านั้นจากนั้นช่วยกันตอบว่าค าแต่ละค ามีพยัญชนะใดที่เป็นตัวการันต์ 



  ๓. นักเรียนท ากิจกรรม “เติมการันต์ให้ฉันที” โดยนักเรียนจะแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ครูแจก
ชุดค า ๒๐ ค า และไม้หนีบตัวการันต์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่ค ากับตัวการันต์
ให้ครบทั้ง ๒๐ ค า ๒๐ คู่  
  ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนค าที่จับคู่เติมตัวการันต์เรียบร้อยแล้วลงในใบกิจกรรมกลุ่ม  “เติม
การันต์ให้ฉันท”ี พร้อมบอกว่าพยัญชนะตัวใดที่เป็นตัวการันต์ในแต่ละค า 
  ๕. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยค าในกิจกรรม “เติมการันต์ให้ฉันที” นักเรียนตรวจว่าถูกหรือ
ผิดและแก้ไขค าให้เรียบร้อย จากนั้นให้นักเรียนอ่านค าท่ีเฉลยแล้วพร้อมกันทั้งชั้นเรียน 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ ๑ “ตัวการันต์” ไปท าเป็นการบ้าน 
  ๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับตัวการันต์และหลักการอ่านออกเสียงตัวการันต์ 
๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง ตัวการันต์ 

 ๒. ชุดค า ๒๐ ค า และไม้หนีบตัวการันต์ 
 ๓. ใบกิจกรรมกลุ่ม “เติมการันต์ให้ฉันที” 
 ๔. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ตัวการันต์” 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม “เติมการันต์ให้
ฉันท”ี 

ใบกิจกรรมกลุ่ม “เติมการันต์ให้
ฉันท”ี 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ตัวการันต์” ใบกิจกรรมที่ ๑ “ตัวการันต์” ตอบถูก ๑ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
 

กลุ่มที่________ 
 

 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกค าจากการท ากิจกรรมกลุ่ม “เติมการันต์ให้ฉันที” ลงใน
ตารางด้านล่าง พร้อมทั้งบอกว่าพยัญชนะตัวใดในค านั้นที่เป็นตัวการันต์ 

ค า พยัญชนะท่ีเป็นตัวการันต ์
๑.  
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  
๖.  
๗.  
๘.  
๙.  
๑๐.   
๑๑.  
๑๒.  
๑๓.  
๑๔.  
๑๕.  
๑๖.  
๑๗.  
๑๘.  
๑๙.  
๒๐.  

ใบกิจกรรมกลุ่ม “เตมิการันต์ให้ฉันที” 



 
 ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกค าจากการท ากิจกรรมกลุ่ม “เติมการันต์ให้ฉันที” ลงในตารางด้านล่าง 
พร้อมทั้งบอกว่าพยัญชนะตัวใดในค านั้นที่เป็นตัวการันต์ 
 

ค า พยัญชนะที่เป็นตัวการันต์ 
๑. พระอินทร์ ทร 

๒. พระอาทิตย ์ ย 
๓. หุน่ยนต ์ ต 
๔. คอมพิวเตอร ์ ร 
๕. ยักษ ์ ษ 
๖. กอล์ฟ ล 
๗. ราชสีห ์ ห 
๘. พระสงฆ ์ ฆ 
๙. ไดโนเสาร ์ ร 
๑๐. รถยนต ์ ต 
๑๑. พระจันทร ์ ทร 
๑๒. แพทย ์ ย 
๑๓. นักวิทยาศาสตร ์ ตร 
๑๔. โทรทศัน ์ น 
๑๕. โทรศัพท ์ ท 
๑๖. พระลักษณ ์ ษณ 
๑๗. แสตมป ์ ป 
๑๘. บุรุษไปรษณย์ี ย 
๑๙. ธ ามรงค ์ ค 
๒๐. รถเมล์ ล 

 
 
 

เฉลยกิจกรรมกลุ่ม “เติมการันต์ให้ฉันที” 



การบ้าน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
 

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
๑. ไม้ทัณฑฆาต คอือะไร 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

๒. ตัวการันต์ คืออะไร 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

๓. ยกตัวอย่างค าที่มีตัวการันต์ลงในตารางให้ถูกต้อง  
 

พยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต
ก ากับ 

พยัญชนะและสระที่มี
ไม้ทัณฑฆาตก ากับ 

พยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต
ก ากับและถ้ามีพยัญชนะ

ซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกดอยู่
ข้างหน้า ก็ไม่ออกเสียง

พยัญชนะนั้นด้วย 

ร ควบกับตัวสะกดไม่อ่าน
ออกเสียง ร 

    
    
    
    
    

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ตัวการันต์” 



 

พระอิน___ 

 

พระอาทิต___ 

 

หุ่นยน___ 

 

คอมพิวเตอ__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยัก___ 

กอ___ฟ 

 

ราชสี___ 

 

พระสง__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไดโนเสา___ 

 

รถยน___ 

 

พระจัน___ 

 

แพท__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นักวิทยาศาส___ 

 

โทรทัศ___ 

 

โทรศัพ___ 

 

พระลัก__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แสตม___ 

 
บุรุษไปรษณี___ 

 

ธ ามรง__ 

 
รถเม___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทร์ ย์ ต์ ร์ ษ์ ล์ ห์ 

ฆ์ ย์ ต์ ทร์ ย์ ตร์ น์ 

ท์ ษณ์ ป์ ร์ ค์ ล์ 

ทร์ ย์ ต์ ร์ ษ์ ล์ ห์ 

ฆ์ ย์ ต์ ทร์ ย์ ตร์ น์ 

ท์ ษณ์ ป์ ร์ ค์ ล์ 

 
 

  

  
  
 

  
 

 
 

  

  
  
 

  
 
 
 
 
 



ภาพสื่อการสอน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒ เรื่อง การอ่านอักษรย่อและค าย่อ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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.  นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงอักษรย่อได้ 
   ๒.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าอักษรย่อได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของอักษรย่อ 
   ๒. หลักเกณฑ์การใช้อักษรย่อ 

๔. สาระส าคัญ 
   อักษรย่อและค าย่อ  คือ พยัญชนะหรือค าที่ใช้เขียนย่อค ายาวๆให้สั้นลง เพ่ือให้สะดวกในการ
เขียน การเขียนอักษรย่อ จะต้องใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ไว้ที่ท้ายอักษรย่อ แต่เวลาอ่านอักษรย่อให้อ่าน
เป็นค าเต็ม ที่มาของการเขียนอักษรย่อ เดิมน่าจะเกิดจากหน่วยงานราชการน ามาเขียนค าศัพท์ที่มีความหมาย
เฉพาะภายหลังจึงมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเขียนค าว่า ด.ช.ชาติชาย ใจกล้าหาญ บนกระดานให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน 
จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนเรื่องค าน าหน้าชื่อของนักเรียน ว่าเพราะเหตุใดค าน าหน้าชื่อของนักเรียนจึงอ่าน
ได้ว่าเด็กชายชาติชาย ใจกล้าหาญ นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากนั้นครูน าเข้าสู่เรื่องอักษรย่อและค า
ย่อ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนดูวิดิโอเรื่องอักษรย่อและค าย่อ จากยูทูป หลังดูจบให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
   ๑) อักษรย่อและค าย่อ คืออะไร 
   ๒) อักษรย่อและค าย่อมีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไร (แนวตอบ ๑ . ย่อค าโดยใช้
พยัญชนะตัวแรกของค าเป็นอักษรย่อแล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . )  ๒. ใช้อักษรย่อจากพยัญชนะต้นของ
บางพยางค์แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายพยัญชนะต้นแต่ละตัว  ๓. ใช้อักษรย่อจากพยัญชนะต้นของ
บางพยางค์แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายอักษรย่อตัวสุดท้าย ) 
   ๓) ยกตัวอย่างอักษรย่อและค าย่อ 



  ๒. นักเรียนท ากิจกรรม “เขียนสั้นอ่านยาว” โดยนักเรียนต้องจับกลุ่มละ ๕-๖ คน จากนั้นส่ง
ตัวแทนออกมาจับสลากล าดับเพ่ือท ากิจกรรม ครูเปิด Power Point ซึ่งมีอักษรย่อและค าย่อเพ่ือให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันอ่านออกเสียงเป็นค าเต็ม กลุ่มที่อ่านออกเสียงอักษรย่อและค าย่อ ๑๐ ค า โดยใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็น
กลุ่มท่ีชนะ และได้สะสมแต้มลงสมุดสะสมคะแนนเพื่อชิงรางวัลในปลายเทอม 
  ๓. นักเรียนบันทึกอักษรย่อและค าย่อพร้อมทั้งค าเต็มลงสมุดอย่างน้อยคนละ ๒๐ ค า 
     กิจกรรมรวบยอด 

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการอ่านอักษรย่อและค าย่อ 
๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. วิดิโอเรื่องอักษรย่อและค าย่อ ( https://youtu.be/gvzO2_GTKGE ) 

 ๒. Power Point กิจกรรม “เขียนสั้นอ่านยาว” 
    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

สมุดที่บันทึกอักษรย่อและค าย่อ
พร้อมทั้งค าเต็ม จ านวน ๒๐ ค า 

สมุดที่บันทึกอักษรย่อและค าย่อ
พร้อมทั้งค าเต็ม จ านวน ๒๐ ค า 

เขียนถูก ๒ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gvzO2_GTKGE


๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



เฉลยกิจกรรม“เขียนสั้นอ่านยาว” 
อักษรย่อ/ 

ค าย่อ 
ค าเต็ม อักษรย่อ/ 

ค าย่อ 
ค าเต็ม 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ 
๑. ช.ม. ชั่วโมง ๑. กก. กิโลกรัม 
๒. ถ. ถนน ๒. อ. อ าเภอ 
๓. ส.ค. สิงหาคม ๓. มิ.ย. มิถุนายน 

๔. ป.ล. ปัจฉิมลิขิต ๔. ม.จ. หม่อมเจ้า 
๕. นอภ. นายอ าเภอ ๕. อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ ๖. พ.ร.ก. พระราชก าหนด 
๗. ส า. ส านวน (ใช้ในพจนานุกรม) ๗. นิ. นิบาต (ใช้ในพจนานุกรม) 
๘. ด.ญ. เด็กหญิง ๘. ด.ช. เด็กชาย 
๙. ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ ๙. ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๑๐. ป. ประถมศกึษา ๑๐. กทม. กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ 
๑. พ.ศ. พุทธศักราช ๑. ผอ. ผู้อ านวยการ 
๒. ต. ต าบล ๒. ม. มหาวิทยาลัย 
๓. ก.ค. กรกฎาคม ๓. เม.ย. เมษายน 
๔. ร.พ. โรงพยาบาล ๔. น.พ. นายแพทย์ 
๕. ครม. คณะรัฐมนตรี ๕. ปณ. ไปรษณีย์ 
๖. จ.ส.อ. จ่าสิบเอก ๖. ม.ร.ว. หม่อมราชวงศ์ 
๗. ราชา. ราชาศัพท์ (ใช้ในพจนานุกรม) ๗. สัน. สันธาน (ใช้ในพจนานุกรม) 
๘. น.ส. นางสาว ๘. ก.พ. กุมภาพันธ์ 
๙. ม. มัธยมศึกษา ๙. จ. จังหวัด 
๑๐. คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๐. กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กลุ่มที่ ๕ 
๑. ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๖. ภ.ง.ด. ภาษีเงินได้ 
๒. ซ. ซอย ๗. โทร. โทรศัพท์ 
๓. ม.ค. มกราคม ๘. มี.ค. มีนาคม 
๔. รร. โรงเรียน ๙. อย. องค์การอาหารและยา 
๕. ผวจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐. สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ท. ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ท ๑.๑  ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนได้ 
   ๒.  นักเรียนสามารถอ่านเครื่องหมายวรรคตอนได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของเครื่องหมายวรรคตอน 
   ๒. หลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

๔. สาระส าคัญ 
   เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการแบ่งวรรคตอนหรือ
ข้อความต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเขียน และสะดวกแก่การอ่านข้อความต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมี    
ความชัดเจนในความหมายที่ต้องการจะสื่อ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูให้นักเรียนอ่านข้อความและสังเกตว่าในข้อความมีอะไรที่ไม่ใช้ตัวอักษรและสื่อความหมาย
ว่าอะไรหรือแทนความหมายอย่างไรในข้อความ 
 
 
 
 
 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนอ่านบทท่ี ๓ เรื่อง คนละไม้ คนละมือ ในหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕ หน้า ๑๙-๒๖  เมื่อพบเครื่องหมายใด ๆ อีกให้วงกลมไว้ จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเหีนว่า
เครื่องหมายนั้นมีลักษณะการใช้อย่างไรจากข้อความที่พบในหนังสือ และเครื่องหมายนั้นอ่านได้ว่าอย่างไร 
   

 ไปเที่ยวทะเลกันไหม? 
 เขามาโรงเรียนเช้าทุก ๆ วัน 
 อ.น้ าหวาน 
 กรุงเทพฯ 



  ๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “เครื่องหมายวรรคตอน” ไปพร้อมกัน พร้อมทั้งครูอธิบาย
ประกอบเพื่อความเข้าใจ 
  ๓. นักเรียนท ากิจกรรม “ดอกไม้ที่หายไป” โดยนักเรียนต้องแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเท่า ๆ กัน 
(หากนักเรียนเป็นเลขคี่ให้ครูร่วมเล่นด้วย) ฝ่ายหนึ่งจะได้รับดอกไม้เครื่องหมายวรรคตอน อีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับ
กระถางชื่อเครื่องหมายวรรคตอน เมื่อนักเรียนได้รับสื่อจนครบทุกคนแล้วครูจะให้นักเรียนที่ได้รับดอกไม้
กระจายตัวไปยืนรอบๆห้องแล้วให้หยุดยืนอยู่กับที่ จากนั้นครูจึงให้สัญญาณปล่อยตัวนักเรียนที่ได้รับกระถาง
เพ่ือให้นักเรียนออกตามหาดอกไม้เครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นคู่ของตนเอง นักเรียนที่ตามหาคู่ของตนเองได้
ก่อน ๓ คู่แรก จะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัล (ครูให้นักเรียนคู่ที่ชนะผลัดกันพูดขอบคุณท่ีตามหากันจนเจอ และ
ให้ผลัดกันติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจที่เสื้อนักเรียน) 
     กิจกรรมรวบยอด 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน 
๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ใบความรู้ เรื่อง “เครื่องหมายวรรคตอน” 
 ๒. ชุดดอกไม้เครื่องหมายและกระถางชื่อเครื่องหมายวรรคตอน 
 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑ “เครื่องหมายวรรคตอน” 
    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “เครื่องหมาย
วรรคตอน” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “เครื่องหมาย
วรรคตอน” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
“เครื่องหมายวรรค
ตอน” 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
“เครื่องหมาย
วรรคตอน” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
 

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           
 
 
 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
ลงชื่อ...................................................... 
                อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า 
 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 
ลงชื่อ...................................................... 
            (อาจารย์วินิตา   แน่ประโคน) 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 
๑. ไม้ยมก ( ๆ )  
 ไม้ยมก อ่านว่า ไม้-ยะ-มก ใช้เขียนไว้ข้างหลังค า หรือข้อความ เพ่ือให้อ่านค าหรือข้อความซ้ ากันสอง
หน  เช่น 
  เบา ๆ    อ่านว่า   เบาเบา  
  ใกล้ ๆ   อ่านว่า  ใกล้ใกล้ 
  กระท่อมเล็ก ๆ  อ่านว่า  กระท่อมเล็กเล็ก 
  เขามาโรงเรียนทุก ๆ วัน อ่านว่า  เขามาโรงเรียนทุกทุกวัน 
  เขามาโรงเรียนทุกวัน ๆ  อ่านว่า  เขามาโรงเรียนทุกวันทุกวัน 
ข้อสังเกต 

๑. ค าหรือข้อความต่างชนิดกัน แม้จะเขียนเหมือนกันก็ใช้ไม้ยมกไม่ได้ เช่น 
เขายากจน จนต้องอดอาหาร จะใช้เขายากจน ๆ ต้องอดอาหารไม่ได้  

๒. ค าในบทประพันธ์ไม่ใช้ไม้ยมก เช่น  
ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง 

๓. ค าว่านานาเป็นค าๆเดียวที่มี ๒ พยางค์จึงไม่ใช้ไม้ยมก เช่น  
เขาอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เพ่ือให้คนเชื่อถือ  
จะเขียน เขาอ้างเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ เพ่ือให้คนเชื่อถือ ไม่ได ้
 
๒. อัศเจรีย์ ( ! ) 
 อัศเจรีย์ อ่านว่า อัด-สะ-เจ-รี ใช้เขียนไว้หลังค าอุทานหรือหลังข้อความที่แสดงความรู้สึกตกใจ     
แปลกใจ สงสาร ดีใจ เสียใจ เพ่ือให้ผู้อ่านออกเสียงแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องตามความจริงและเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่อ่านถึง เช่น แหม! โอ้โห่! อุ๊ย! อนิจจา! 
 
๓. ทัณฑฆาต (  ) 
 ทัณฑฆาต อ่านว่า ทัน-ทะ-คาด ใช้ก ากับบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง พยัญชนะตัวที่มี
เครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับและตัวข้างเคียงที่ไม่ออกเสียง เราเรียก ตัวการันต์ เช่น 
 วันศุกร์  อ่านว่า  วันศุกร์  ตัวการันต์    คือ ร 
 สายสิญจน์ อ่านว่า     สาย-สิน  ตัวการันต์   คือ จน 
 
๔. มหัพภาค ( . ) 
 มหัพภาค อ่านว่า มะ-หับ-พาก ใช้เขียนไว้ข้างท้ายพยัญชนะที่ย่อจากข้อความอ่ืนให้สั้นเข้า แต่เวลา
อ่านเราต้องอ่านให้เต็มค า เราเรียกค าที่มีเครื่องหมาย ( . ) ก ากับว่า ค าย่อ เช่น  

ใบความรู้ เรื่อง “เครื่องหมายวรรคตอน” 



 ป.  ย่อมาจากค าว่า  ประถมศึกษา 
 ด.ช.  ย่อมาจากค าว่า  เด็กชาย 
 พ.ต.ต.  ย่อมาจากค าว่า  พันต ารวจตรี 
 พ.ศ.  ย่อมาจากค าว่า  พุทธศักราช 
 เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) อาจใช้จบข้อความในประโยค หรือแสดงเลขทศนิยม เช่น เลขข้อนี้ตอบ 
๒๐.๑๔  
 
๕. เครื่องหมายทับ ( / ) 
 เครื่องหมายทับ ใช้คั่นตัวเลขเพื่อแบ่งความหมายของตัวเลข เช่น  
  ป.๖/๑  อ่านว่าประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  
  หมายความว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้องท่ี ๑ 
  
๖. นขลิขิตหรือวงเล็บ (   )  
 นขลิขิตหรือวงเล็บ อ่านว่า นะ-ขะ-ลิ-ขิด ใช้เขียนกั้นค าหรือข้อความหรือขยายความของค าหรือ
ข้อความข้างหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือบอกให้รู้เรื่องราวนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไว้แล้ว เช่น 
  ฉันท าใจดีสู้เสือ (ท าใจกล้าทั้ง ๆ ที่กลัวมาก) 
 
๗. ไปยาลน้อย ( ฯ ) 
 ไปยาลน้อย อ่านว่า ไป-ยาน-น้อย ใช้เขียนไว้หลังค าที่รู้กันโดยทั่วไป หรือรู้ระหว่างผู้พูด แต่ละส่วน
หลังของค าหรือข้อความให้เหลือแต่ส่วนหน้าของค า เวลาอ่านต้องอ่านส่วนที่ละไว้ด้วย เช่น  
  กรุงเทพฯ อ่านว่า  กรุงเทพมหานคร 
  โปรดเกล้าฯ อ่านว่า  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
  
๘. ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) 
 ไปยาลใหญ่ อ่านว่า ไป-ยาน-ใหญ่ ใช้เขียนละข้อความที่มีความยาวมาก เช่น ผลไม้ของไทยมีมากทุก
ฤดูกาล เราสามารถเลือกรับประทานได้ตลอดปี เช่น มะม่วง ล าไย ขนุน น้อยหน่า มะเฟือง มะไฟ ชมพูทุเรียน 
ฯลฯ  
 ฯลฯ เวลาอ่าน ให้อ่านว่า และอ่ืนๆ ไม่อ่านว่า ไปยาลใหญ่ ถ้าใช้ค าท่ีอยู่ตรงกลางให้อ่านว่า ละถึง
ตัวอย่างเช่น อิติปิโส ฯลฯ ภควาติ อ่านว่า อิติปิโส ละถึง ภควาติ 
 
๙. ปรัศนี ( ? ) 
 ปรัศนี อ่านว่า ปรัด-สะ-นี ใช้เขียนไว้ข้างท้ายประโยคค าถาม เช่น  
  นิทานมีประโยชน์หรือไม่? 
  นักเรียนมีเทคนิคการอ่านหนังสือสอบอย่างไร? 
  ท าอย่างไรให้เรียนเก่ง? 
 
 
 



๑๐. อัญประกาศ (“ ”) 
 อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ประ-กาด ใช้เขียนคร่อมค าพูดหรือข้อความที่ยกมา เช่น เขาพูดว่า “ใคร
ท ากรรมอย่างไร ต้องได้รับผลอย่างนั้น” ตรงตามสุภาษิตท่ีว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 
 
๑๑. เสมอภาคหรือสมพล ( = ) 
 เสมอภาคหรือสมพล เป็นเครื่องหมายแสดงเท่ากับ เท่ากัน ใช้คั่นกลางค าข้อความหรือสิ่งใดๆแสดงค่า
ข้างหน้าเท่ากับข้างหลัง เช่น  
  ๕ + ๕ = ๑๐ 
  ๐ = ไม่มีอะไรเลย 
  อาทิตย์ = สุริยา ตะวัน 
 
๑๒. บุพสัญญา ( ” ) 
 บุพสัญญา อ่านว่า บุบ-พะ-สัน-ยา ใช้เขียนแทนค าข้างบนเพ่ือไม่ต้องเขียนซ้ ากันบ่อย ๆ เวลาอ่านให้
อ่านค าและข้อความจากข้างบน (เครื่องหมาย ” บางทีเรียกว่า ละ) เช่น 
  ปกติ  อ่านว่า  ปะ-กะ-ติ 
  ปรกติ     ”  ปรก-กะ-ติ 
  มรรยาท        ”  มัน-ยาด 
  มารยาท        ”  มา-ระ-ยาด 
 
๑๓. ยติภังค์ หรือยัติภังค์ ( - ) 
 ยติภังค์ หรือยัติภังค ์อ่านว่า ยะ-ติ-พัง หรือ ยัด-ติ-พัง  

๑. ใช้เขียนขั้นค า เพ่ือแยกให้ค าห่างกัน อาจเพ่ือประโยชน์ในการอ่าน  
๒. ใช้เขียนหลังค าที่จ าเป็นต้องแยกกัน เพ่ือให้ทราบว่าเป็นค าเดียวกัน เมื่อเขียนคนละบรรทัด เช่น 

 
 
 
 
ข้อสังเกต ไม่นิยมเขียนแยกค าที่เป็นค าเดียว เช่น พิ-สูจน์ บรร-ทัด พัฒ-นา ฯลฯ 
๑๔. สัญประกาศ (___) 
สัญประกาศ อ่านว่า สัน-ยะ-ประ-กาด ใช้ขีดเส้นใต้ข้อความหรือค าที่เน้นความส าคัญ เช่น 
  บุคคลภายนอกห้ามเข้า 
  ทุกคนโปรดระวังเขตอันตราย 
  สียังไม่แห้งห้ามจับ 
 
๑๕. จุลภาค ( , ) 
 จุลภาค อ่านว่า จุน-ละ-พาก ใช้เขียนแยกถ้อยค าหรือข้อความท่ีต่อเนื่องกัน เพื่อให้เห็นชัด เช่น  
  ฉันมีนัด เฉพาะวันที่ ๑, ๗, ๑๑ เท่านัน้ 
 

………………………………………ทกุคนพากันตกลง-
ปลงใจ (ตกลงปลงใจ) ที่จะไปพิสูจน์บ้านผีสิงกัน 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 
ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนจบัคู่เครือ่งหมายกับชื่อเครื่องหมายให้ถูกต้อง 
 
๑. เครือ่งหมายทัณฑฆาต   ( ! ) 
๒. เครือ่งหมายอศัเจรีย ์  ( ฯ ) 
๓. เครือ่งหมายไปยาลใหญ่   ( ” ) 
๔. เครือ่งหมายไมย้มก   (   ) 
๕. เครือ่งหมายสญัประกาศ  (ฯลฯ) 
๖. เครือ่งหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ   ( / ) 
๗. เครือ่งหมายไปยาลนอ้ย   ( , ) 
๘. เครือ่งหมายบุพสญัญา  ( = ) 
๙. เครือ่งหมายทับ   ( - ) 
๑๐. เครือ่งหมายปรัศน ี  (   ) 
๑๑. เครือ่งหมายมหัพภาค   (___) 
๑๒. เครือ่งหมายจุลภาค  (ๆ) 
๑๓. เครือ่งหมายยติภังค์ หรือ ยัติภังค ์  ( ? ) 
๑๔. เครือ่งหมายอญัประกาศ   (“ ”) 
๑๕. เครือ่งหมายเสมอภาค หรอื สมพล   ( . ) 

 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “เครือ่งหมายวรรค
ตอน” 



ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเตมิเครือ่งหมายลงในข้อความให้ถูกต้อง 

๑. เธอจะไปตลาดกับฉันไหม____ 

๒. โอโ้ห____ที่นีส่วยมากจริงๆ  

๓. ทรุดโทรม  อ่านว่า  ซุด-โซม 

    นิมิตร        _____ นิ-มิด 

๔. ราชการ  อ่านว่า ราด__ชะ__กาน 

๕. กรุงเทพ____ 

๖. ธันวาคม เขียนย่อได้เป็น ธ__ค__ 

๗. บ้านเลขที่ ๑๐๙__๒๓ 

๘. คุณแม่มีเงินอยู่ ๒_๐๐๐ บาท 

๙. ๒๕ + ๒๕ ___ ๕๐ 

๑๐. ต้องพูดจาดี ____ ถึงจะมีคนรัก 

๑๑.  เพ็ญพิศผุดผ่องอา__ ภาเปล่ง ปลั่งแฮ 

      เพื่อนตายถ่ายแทนช_ี_  วาอาตม ์

๑๒. ครูน้ าตาลถามว่า __ ชื่นใจ ท าไมวันนี้แก้วตาถึงไม่มาโรงเรียน 

๑๓. น้องชอบกิน ไข่เจยีว ไก่ทอด ขา้วผัด แกงเขียวหวาน ต้มย ากุ้ง แกงจืดต าลึง _____ 

๑๔. ๖ x __ ๕+๕__ = ๖๐ 

๑๕. (          ) เรยีกว่า เครื่องหมายสัญประกาศ



 
ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนจับคู่เครื่องหมายกับชื่อเครื่องหมายให้ถูกต้อง  
๑. เครื่องหมายทัณฑฆาต     ( ! ) 
๒. เครื่องหมายอัศเจรีย์     ( ฯ ) 
๓. เครื่องหมายไปยาลใหญ่     ( ” ) 
๔. เครื่องหมายไม้ยมก     (   ) 
๕. เครื่องหมายสัญประกาศ    (ฯลฯ) 
๖. เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ     ( / ) 
๗. เครื่องหมายไปยาลน้อย     ( , ) 
๘. เครื่องหมายบุพสัญญา    ( = ) 
๙. เครื่องหมายทับ     ( - ) 
๑๐. เครื่องหมายปรัศนี     (   ) 
๑๑. เครื่องหมายมหัพภาค     (___) 
๑๒. เครื่องหมายจุลภาค    (ๆ) 
๑๓. เครื่องหมายยติภังค์ หรือ ยัติภังค ์    ( ? ) 
๑๔. เครื่องหมายอัญประกาศ     (“ ”) 
๑๕. เครื่องหมายเสมอภาค หรือ สมพล     ( . ) 

ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายลงในข้อความให้ถูกต้อง 
๑. เธอจะไปตลาดกับฉันไหม ?  ๒. โอ้โห ! ที่นี่สวยมากจริงๆ  
๓. ทรุดโทรม  อ่านว่า  ซุด-โซม   ๔. ราชการ  อ่านว่า ราด - ชะ - กาน 
    นิมิตร             ” นิ-มิด   
๕. กรุงเทพ ฯ     ๖. ธันวาคม เขียนย่อได้เป็น ธ.ค. 
๗. บ้านเลขท่ี ๑๐๙ / ๒๓    ๘. คุณแม่มีเงินอยู่ ๒,๐๐๐ บาท 
๙. ๒๕ + ๒๕ = ๕๐    ๑๐. ต้องพูดจาดี ๆ ถึงจะมีคนรัก 
๑๑.  เพ็ญพิศผุดผ่องอา- ภาเปล่ง ปลั่งแฮ 
      เพ่ือนตายถ่ายแทนชี-  วาอาตม์ 
๑๒. ครูน้ าตาลถามว่า “ชื่นใจ ท าไมวันนี้แก้วตา ๑๓. น้องชอบกิน ไข่เจียว ไก่ทอด ข้าวผัด 
      ถึงไม่มาโรงเรียน”       แกงเขียวหวาน ต้มย ากุ้ง แกงจืดต าลึง ฯลฯ 
๑๔. ๖ x (๕+๕) = ๖๐   ๑๕. (______) เรียกว่า เครื่องหมายสัญประกาศ 

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ “เครื่องหมายวรรคตอน” 



? ! / 
. ๆ ท์ 

(  ) ฯ ฯลฯ 

“ ”   
" 

= - 

สื่อเครื่องหมายวรรคตอน 
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ปรัศน ี อัศเจรีย์ 

บุพสญัญา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทับ มหัพภาค 

ไม้ยมก 
การันต์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นขลิขิต 
หรือวงเล็บ 

ไปยาลน้อย 

ไปยาลใหญ ่ อัญประกาศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสมอภาค 
หรือสมพล 

ยติภังค ์

หรอืยัติภังค ์

สัญประกาศ จุลภาค 



ภาพสื่อการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ เรื่อง ส านวนสุภาษิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๗  ใช้ส านวนได้ถูกต้อง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของส านวนสุภาษิตได้ 
   ๒.  นักเรียนสามารถยกตัวอย่างส านวนสุภาษิตได้ 
   ๓. นักเรียนสามารถใช้ส านวนสุภาษิตได้ถูกต้อง 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของส านวนสุภาษิต 
   ๒. ตัวอย่างส านวนสุภาษิต 
   ๓. การใช้ส านวนสุภาษิต 

๔. สาระส าคัญ 
   ส านวนสุภาษิต คือ ค ากล่าวเชิงเปรียบเทียบ ใช้ถ้อยค าสั้นๆ แต่กินความหมายมากและลึกซึ้ง มี
ลักษณะเป็นค าสอน หรือหลักความจริงที่เตือนให้ท าหรือละเว้นการกระท า เช่น สีซอให้ควายฟัง น้ าขึ้นให้รีบตัก 
ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า เป็นต้น 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูให้นักเรียนดูภาพและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าภาพที่เห็นสื่อถึงอะไร มีความหมาย
ว่าอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

- ลูกไก่ในก ามือ    - สอนจระเข้ว่ายน้ า     - กระต่ายหมายจันทร์  
จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องส านวนสุภาษิต 
 



    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนช่วยกันตอบว่าส านวนสุภาษิตคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างส านวนสุภาษิตที่เคย
ได้ยินพร้อมทั้งบอกความหมาย 
  ๒. นักเรียนศึกษาเรื่อง “ส านวนที่เป็นสุภาษิต” ในหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๕ หน้า ๕๓ จากนั้นศึกษาใบความรู้เรื่อง “ส านวนสุภาษิต” ที่ครูแจกให้ 
  ๓. นักเรียนท ากิจกรรม “ส านวนไทยอะไรเอ่ย” โดยนักเรียนต้องจับกลุ่มละ ๕-๖ คน จากนั้น
ส่งตัวแทนออกมาจับสลากล าดับเพ่ือท ากิจกรรม ครูเปิด Power Point ซึ่งมีภาพส านวนสุภาษิตเพ่ือให้แต่ละ
กลุ่มช่วยกันทายส านวนสุภาษิตจากภาพและช่วยกันบอกความหมายจ านวน ๑๐ ภาพ และจะมีรอบพิเศษให้
สะสมคะแนนต่อ โดยรอบนี้แต่ละกลุ่มต้องดูภาพและทายส านวนสุภาษิตและบอกความหมายร่วมกันอีก ๒๖ 
ภาพ กลุ่มที่ตอบได้เร็วที่สุดจะได้คะแนน กลุ่มที่ทายส านวนสุภาษิตและบอกความหมายได้คะแนนมากที่สุดจะ
เป็นกลุ่มที่ชนะ 
  ๔. นักเรียนรับกระดาษขนาดครึ่งหนึ่งของกระดาษเอสี่ไปวาดภาพระบายสีส านวนสุภาษิต
พร้อมทั้งเขียนความหมายของส านวนสุภาษิตนั้น โดยทั้งห้องต้องวาดภาพส านวนที่ไม่ซ้ ากัน 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑.นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ ๑ “ส านวนสุภาษิต” ไปท าเป็นการบ้านส่งในวันรุ่งขึ้น 
  ๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องส านวนสุภาษิต 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง “ส านวนสุภาษิต” 

 ๒. ใบความรู้ เรื่อง “ส านวนสุภาษิตและความหมาย” 
 ๔. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ส านวนสุภาษิต” 
 ๓. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ส านวนสุภาษิต” ใบกิจกรรมที่ ๑ “ส านวน
สุภาษิต” 

ตอบถูก ๑ ข้อได้ 
๑ คะแนน 

ได้คะแนนกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

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

 
 
วิธีการใช้ส านวน 
 การใช้ส านวนที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อความหมายได้
อย่างชัดเจนถูกต้องและรวดเร็ว โดยทั่วไปเราใช้ส านวนเพื่อการสื่อสารในกรณีต่อไปนี้ 
 ๑. ใช้ในการจูงใจ เช่น ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว, รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา, แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร เป็นต้น 
 ๒. ใช้ย่อข้อความยาว ๆ เช่น ขิงก็รา ข่าก็แรง, ตัดหางปล่อยวัด, จับปลาสองมือ, ชุบมือเปิบ เป็นต้น 
  ๓. ใช้ขยายความหรือเน้นความเข้าใจ เช่น ปิดทองหลังพระ, หนีเสือปะจระเข,้ ท าคุณบูชาโทษ เป็นต้น 
 ๔. ใช้แทนถ้อยค าที่ไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ เช่น เฒ่าหัวงู, ไก่แก่แม่ปลาช่อน, โคแก่กินหญ้าอ่อน เป็นต้น
 ๕. ใช้เพิ่มสีสันและความสละสลวยของถ้อยค าในการสื่อสาร เช่น ข้าวแดงแกงร้อน, ขุดบ่อล่อปลา เป็นต้น 
ข้อควรค านึงในการใช้ส านวนไทย  ได้แก่ 

  ๑. ควรใช้ให้ถูกต้องตรงตามความหมาย นั่นคือ ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้และเข้าใจความหมายของส านวนอย่าง
ถ่องแท้จึงจะใช้ส านวนไดถู้กต้องตามความหมาย  เพราะมีส านวนที่มีค าใช้คล้ายกันแต่มีความหมายต่างกัน  จึงใช้
แทนกันไม่ได้  แต่ก็มีบางส านวนที่มีความหมายเหมือนกัน  คล้ายคลึงกันอาจใช้แทนกันได้  แต่บางส านวนแม้จะ
มีความหมายเหมือนกันกไ็ม่อาจจะใช้แทนกันได้ทุกสถานการณ์ 

 ๒. ไม่เขียนส านวนผิดหรือใช้ต่างไปจากส านวนที่มีใช้อยู่โดยทั่วไปเพราะจะสื่อความหมายไม่ได้ดัง
จุดประสงค์ 

 ๓. ใช้ส านวนให้ถูกต้องตามสถานการณ์ สอดคล้องกับกาลเทศะและบุคคล และใช้ให้พอเหมาะ ไม่
ฟุ่มเฟือยจนไม่อาจสื่อสารได้ดังต้องการ  ดังนั้นควรค านึงถึงโอกาสและความเหมาะสมเป็นส าคัญ 

ตัวอย่างส านวนสุภาษิต 

ล าดับ ส านวนสุภาษิต ความหมาย 
๑.  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เก็บเล็กผสมน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนส าเร็จเปน็รูปเป็นร่างขึ้นมา 
๒.  ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน 
๓.  ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง 
๔.  กบในกะลา ผู้ที่ส าคัญตนว่ามีความรู้มาก แต่จริงแล้วมีความรู้ในกรอบแคบๆ 
๕.  กบเลือกนาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อยๆ 
๖.  กระต่ายหมายจันทร์ ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า 
๗.  กินบนเรือนขี้บนหลังคา คนทีเ่นรคุณคน เปรียบเทียบได้กับคนที่อาศัยพักพิงบ้านเขาอยู่

แล้วคิดท ามิดีมิชอบภายในบ้านนั้น ท าให้เจ้าของบ้านที่ให้อยู่
อาศัยต้องเดือนร้อน 

ใบความรู้ เรื่อง “ส านวนสุภาษิตและความหมาย” 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b9-%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b9-%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2/


ล าดับ ส านวนสุภาษิต ความหมาย 
๘.  แกว่งเท้าหาเสี้ยน รนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว 
๙.  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา บอกหรือสอนไม่ได้ผล 
๑๐.  ขว้างงูไม่พ้นคอ ท าอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง 
๑๑.  ขวานผ่าซาก  โผงผางไม่เกรงใจใคร 
๑๒.  ขิงก็ราข่าก็แรง ต่างไม่ยอมลดละกัน 
๑๓.  เข็นครกขึ้นเขา ท างานที่ยากล าบากเกินวิสัยที่จะท าได้ 
๑๔.  คนดีผีคุ้ม คนท าดีย่อมไม่มีภัย 
๑๕.  คางคกข้ึนวอ คนที่มีฐานะต่ าต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดี ลืมตัว 
๑๖.  คาหนังคาเขา จับได้ในขณะที่ก าลังกระท าผิด หรือพร้อมกับของกลาง 
๑๗.  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ท าการใหญ่ไม่ควรตระหนี่ 
๑๘.  ใจดีสู้เสือ บังคับใจให้กล้าเมื่อพบอันตราย 
๑๙.  จับแพะชนแกะ ท าอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพ่ือให้ลุล่วง

ไป 
๒๐.  จับปลาสองมือ มุ่งหวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันทั้งสองอย่าง 
๒๑.  จับปูใส่กระด้ง ซุกซนมาก ยากที่จะท าให้อยู่นิ่งๆ ได้ 
๒๒.  จุดไต้ต าตอ พูดหรือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนเจ้าตัว โดยผู้พูดหรือผู้ท าไม่

รู้ตัว 
๒๓.  ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่

มิด 
๒๔.  ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม ค่อยๆคิด ค่อยๆท า แล้วจะส าเร็จผลอย่างดี 
๒๕.  ชี้โพรงให้กระรอก ชี้ช่องทางชั่วให้คนไม่ดี 
๒๖.  เฒ่าหัวงู หมายถึง คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบาย

หลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์ 
๒๗.  เด็ดบัวไม่ไว้ใย ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 
๒๘.  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด การประพฤติตามแบบอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย 
๒๙.  ได้ทีข่ีแพะไล่ ซ้ าเติมเม่ือผู้อ่ืนเพล่ียงพล้ าลง 
๓๐.  ดินพอกหางหมู งานหรือสิ่งต่างๆ ที่ค่ังค้างพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ 
๓๑.  ตีงูให้กากิน การลงทุนลงแรงเพ่ือท าสิ่งใดไปแล้ว แต่ตนเองไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ ต้องปล่อยให้คนอ่ืนได้ประโยชน์ไป 
๓๒.  ตกม้าตาย เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเร็วและจบลงอย่างรวดเร็วเหนือความ

คาดหมาย 
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http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%86%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%ad/


ล าดับ ส านวนสุภาษิต ความหมาย 
๓๓.  ตนเป็นที่พึ่งเเห่งตน การท าอะไรด้วยตัวเอง แทนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
๓๔.  ตัดหางปล่อยวัด ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป 
๓๕.  ต าข้าวสารกรอกหม้อ หาเพียงแค่พอกินไปมื้อหนึ่งๆ 
๓๖.  ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน 
๓๗.  ท านาบนหลังคน หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น 
๓๘.  น้ าขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสดีควรรีบท า 
๓๙.  น้ าลดตอผุด เมื่อหมดอ านาจ ความชั่วที่ท าไว้ก็ปรากฏ 
๔๐.  ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาท าร้ายภายหลังอีก 
๔๑.  ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คนหรือผู้ใหญ่ที่มีอ านาจ กดข่ีข่มเหงผู้อ่อนแอหรือผู้น้อย 
๔๒.  ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปท้ังข้อง คนไม่ดีคนเดียวเสียไปทั้งหมู่คณะ 
๔๓.  ปอกกล้วยเข้าปาก ง่าย, สะดวก 
๔๔.  ปิ้งปลาประชดแมว ท าประชดหรือแดกดัน ซึ่งมีแต่จะเสียประโยชน์ 
๔๕.  ผักชีโรยหน้า การท าความดีเพียงผิวเผิน 
๔๖.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะส าเร็จผล 
๔๗.  ฝากปลาย่างไว้กับแมว ไว้วางใจคนท่ีไม่ควรไว้วางใจ 
๔๘.  พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่ 
๔๙.  ไม้ซีกงัดไม้ซุง คนผู้มีฐานะต่ าไปคัดค้านหรือไปก่อความกับผู้มีอ านาจสูงกว่า 
๕๐.  ไม้หลักปักเลน คนที่โลเลไม่แน่นอน พูดหรือท าอะไรแล้วเชื่อถือไม่ได้ 
๕๑.  ม้าดีดกระโหลก มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือไม่เรียบร้อย มักใช้กับผู้หญิง 
๕๒.  มือไม่พายเอาเท้าราน้ า ไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางการท างานของผู้อ่ืน 
๕๓.  ยกเมฆ แต่งเรื่องขึ้นเอง คาดเดาเอาเอง กุเรื่องขึ้น 
๕๔.  ยกตนข่มท่าน พูดยกย่องตนเอง ข่มขู่ผู้อื่น พูดทับถมผู้อ่ืน แสดงให้เห็นว่าตน

เหนือกว่า 
๕๕.  ยื่นหมูยื่นแมว แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และต่างรับในเวลาเดียวกัน 
๕๖.  ย้อมแมวขาย การตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อ่ืน

เชื่อว่าดี 
๕๗.  ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง ท าไม่ดีหรือท าผิดแล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่น 
๕๘.  รีดเลือดกับปู เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้ 
๕๙.  รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร 
๖๐.  เล่นกับหมาหมาเลียปาก ลดตัวลงไปหรือวางตัวไม่เหมาะสมจึงถูกลามปาม 
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http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81/


ล าดับ ส านวนสุภาษิต ความหมาย 
๖๑.  ล้วงคองูเห่า บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรง

ขาม 
๖๒.  ลูกไก่ในก ามือ อยู่ในอ านาจเหนือกว่าจะท าอย่างไรก็ได้ 
๖๓.  วัวสันหลังหวะ คนที่มีความผิดติดตัวท าให้คอยหวาดระแวง 
๖๔.  วัวหายล้อมคอก การคิดหาทางแก้ไขหรือป้องกันภายหลังจากได้เกิดความเสียหาย

ขึ้นแล้ว 
๖๕.  สีซอให้ควายฟัง การสอนหรือแนะน าสิ่งต่างๆให้กับคนที่มีความรู้น้อย แต่ไม่ว่าจะ

สอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ตั้งใจที่จะฟัง ไม่ยอมท าตาม ท าให้
ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่า 

๖๖.  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ได้ยินได้ฟังมาก็สู้เห็นด้วยตาตนเองไม่ได้ 
๖๗.  สอนจระเข้ว่ายน้ า สอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว 
๖๘.  หนีร้อนมาพ่ึงเย็น หนีจากท่ีที่มีความเดือดร้อน มาอาศัยอยู่ในที่ที่มีความสงบสุข 
๖๙.  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว การเห็นผิดเป็นชอบ หรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
๗๐.  เห็นช้างข้ีขี้ตามช้าง การกระท าตนเยี่ยงผู้อ่ืนที่มีฐานะและความพร้อมมากกว่า 
๗๑.  หนักไม่เอา เบาไม่สู้ คนเกียจคร้าน ไม่สู้งาน 
๗๒.  หมาหยอกไก ่  เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในท านองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง 
๗๓.  หมาเห่าใบตองแห้ง พวกปากไว ไม่ทันรู้อะไรก็พูดไปก่อน 
๗๔.  หมาหวงก้าง คนที่หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์ 
๗๕.  หวังน้ าบ่อหน้า ของที่ได้แน่นอนแล้วไม่เอา กลับไปคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 
๗๖.  หัวเดียวกระเทียมลีบ การอยู่คนเดียว ไม่มีเพ่ือนฝูงพวกพ้อง 
๗๗.  หัวล้านได้หวี ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน 
๗๘.  หาเหาใส่หัว หาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเอง 
๗๙.  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน อดใจเอาไว้ก่อน เพ่ือรอสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้า 
๘๐.  อ้อยเข้าปากช้าง สิ่งของหรือผลประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือผู้อื่นแล้วไม่ยอมคืน 

 
 
 

 
 
 
 

 

***หมายเหตุ*** 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ส านวน ๑-๒๖ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ส านวน ๒๗-๕๓ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๓ ส านวน ๕๔-๘๐ 



การบ้าน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
 

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

 
 

ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนเติมส านวนสุภาษิตต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 ๑. ต าน้ าพริก_________________________ 
 ๒. ________________________เสียดายพริก  
 ๓. ไก่เห็นตีนงู_________________________  
 ๔. ______________________คนงามเพราะแต่ง  
 ๕. ________________________เป็นดอกบัว 
 ๖. อดเปรี้ยว__________________________ 
 ๗. สิบปากว่า__________________________  
 ๘. _________________________ใส่บ่าแบกหาม  
 ๙. _______________________เบาไม่สู ้ 

๑๐. กินบนเรือน_________________________ 
ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนจับคู่ส านวนสุภาษิตกับความหมายให้ถูกต้อง 

 _____ ๑.  กบเลือกนาย    ก. ไว้วางใจคนที่ไม่ควรไว้วางใจ 
 _____ ๒.  ลูกไก่ในก ามือ  ข. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน 
 _____ ๓.  หมาหวงก้าง  ค. การท าความดีเพยีงผวิเผิน 
 _____ ๔.  วัวสันหลังหวะ    ง. คนที่หวงของที่ตนไมม่ีสิทธิ ์
 _____ ๕.  เด็ดบัวไม่ไวใ้ย  จ. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผูบ้ังคับบัญชาเรื่อยๆ 
 _____ ๖.  ฝากปลายา่งไว้กับแมว ฉ. หาเรื่องเดอืดร้อนใหต้นเอง 
 _____ ๗.  หาเหาใส่หัว  ช. อยู่ในอ านาจเหนือกว่าจะท าอยา่งไรก็ได้ 
 _____ ๘.  น้ าขึ้นให้รีบตัก  ซ. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 
 _____ ๙.  ผักชีโรยหนา้  ฌ. คนทีม่ีความผิดติดตัวท าให้คอยหวาดระแวง 
 _____ ๑๐.  หัวลา้นไดห้ว ี  ญ. มีโอกาสดคีวรรีบท า

ใบกิจกรรมที่ ๑ “ ส านวนสุภาษิต ” 



 
ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนเติมส านวนสุภาษิตต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 ๑. ต าน้ าพริก__ละลายแม่น้ า__ 
 ๒. __ฆ่าควาย__เสียดายพริก  
 ๓. ไก่เห็นตีนง_ู_งูเห็นนมไก_่_  
 ๔. __ไก่งามเพราะขน__คนงามเพราะแต่ง  
 ๕. __เห็นกงจักร__เป็นดอกบัว 
 ๖. อดเปรี้ยว___ไว้กินหวาน__ 
 ๗. สิบปากว่า__ไม่เท่าตาเห็น__  
 ๘. __รู้ไว้ใช่ว่า__ใส่บ่าแบกหาม  
 ๙. __หนักไม่เอา__เบาไม่สู้  
 ๑๐. กินบนเรือน__ขี้บนหลังคา__ 
 
ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนจับคู่ส านวนสุภาษิตกับความหมายให้ถูกต้อง 
 __จ___ ๑.  กบเลือกนาย    ก. ไว้วางใจคนท่ีไม่ควรไว้วางใจ 
 __ช___ ๒.  ลูกไก่ในก ามือ  ข. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน 
 __ง___ ๓.  หมาหวงก้าง   ค. การท าความดีเพียงผิวเผิน 
 __ฌ___ ๔.  วัวสันหลังหวะ    ง. คนที่หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์ 
 __ซ___ ๕.  เด็ดบัวไม่ไว้ใย  จ. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อยๆ 
 __ก___ ๖.  ฝากปลาย่างไว้กับแมว ฉ. หาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเอง 
 __ฉ___ ๗.  หาเหาใส่หัว   ช. อยู่ในอ านาจเหนือกว่าจะท าอย่างไรก็ได้ 
 __ญ___ ๘.  น้ าขึ้นให้รีบตัก  ซ. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 
 __ค___ ๙.  ผักชโีรยหน้า   ฌ. คนที่มีความผิดติดตัวท าให้คอยหวาดระแวง 
 __ข___ ๑๐.  หวัล้านได้หวี  ญ. มีโอกาสดีควรรีบท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ “ ส านวนสุภาษิต ” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ (นิทานสุภาษิต) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๒ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ท ๒.๑  ป.๕/๘  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
   ท ๒.๑  ป.๕/๙  มีมารยาทในการเขียน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการเขียนตามจินตนาการได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการจากสุภาษิตท่ีตนเลือกได้ 
   ๓. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของการเขียนตามจินตนาการ 
   ๒. หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
   ๓. มารยาทในการเขียน 

๔. สาระส าคัญ 
   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนที่มาจากความคิด ความรู้สึก ความต้องการของผู้ที่
จะเขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชัว่โมงท่ี ๑ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครใูห้นักเรียนดูภาพ ๖ ภาพ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันลองคาดเดาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในภาพ
และเรียงภาพตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนช่วยกันบอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ครูเขียนหลักการเขียนเลือกตาม
จินตนาการท่ีนักเรียนช่วยกันตอบ หากนักเรียนตอบไม่ได้หรือตอบได้ไม่สมบูรณ์ให้ครูช่วยอธิบายและช่วยเสริม 
จากนั้นนักเรียนบันทึกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการลงสมุด 
  ๒. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องส านวนสุภาษิต ให้นักเรียนยกตัวอย่างส านวนสุภาษิตพร้อมทั้ง
บอกความหมาย จากนั้นครูให้นักเรียนเลือกส านวนสุภาษิต ๑ ส านวนน ามาแต่งเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ 
โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับส านวนสุภาษิตท่ีตนเองเลือก 



  ๓. ครูยกตัวอย่างการแต่งเรื่องจากส านวนสุภาษิตให้นักเรียนฟัง เช่น ส านวนเก็บหอมรอมริบ 
มีความหมายว่าการเก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กทีละน้อย ใช้อธิบายลักษณะของการประหยัด ความพยายามเก็บ
หรือออมสิ่งของเงินทอง ค่อยๆเก็บสะสมจนเพ่ิมพูนมากขึ้นในที่สุด นักเรียนก็อาจแต่งเรื่องเกี่ยวกับการเก็บ
ออมเงินจนสามารถซื้อของที่ตนต้องการได้ หรือส านวนดินพอกหางหมู ที่มีความหมายว่า งานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่
คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนก็อาจจะแต่งเรื่องเกี่ยวกับคนที่ขี้เกียจไม่ยอมท างานส่งครูจนได้คะแนนน้อย 
หรือถูกลงโทษในที่สุด เป็นต้น  
  ๔. นักเรียนที่เขียนเสร็จแล้วน ามาให้ครูตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดให้น ากลับไปแก้ไขและ
น ามาส่งใหม ่  
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องส านวนสุภาษิต 
  ๒. นักเรียนที่ยังเขียนเรื่องไม่เสร็จในชั่วโมงให้ตามส่งทีหลัง 

 ชั่วโมงที่ ๒ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครทูบทวนเรื่องหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูแจกกระดาษเอสี่ให้นักเรียนคนละ ๒ แผ่น ให้นักเรียนพับครึ่งและน าไปซ้อนกันไว้แบบ
สมุด จากนั้นให้นักเรียนแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น ๔ ฉาก 
  ๒. นักเรียนดูตัวอย่างนิทานสุภาษิต โดยหน้าแรกสุดจ าท าเป็นหน้าปก หน้า ๒ เป็นส านวนที่
เลือกพร้อมความหมาย หน้า ๓-๖ เป็นเนื้อเรื่อง หน้าที่ ๗ เป็นข้อคิดและจัดท าโดย และหน้า ๘ เป็นปกหลัง  
  ๓. ครูให้เวลานักเรียนท างานวาดภาพ ระบายสี และเขียนเนื้อเรื่องเพ่ือท าเป็นเล่มนิทาน
สุภาษิต ครูคอยเดินดูและให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนซักถาม 
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนส่งผลงานท้ายชั่วโมง นักเรียนที่ท าไม่เสร็จในชั่วโมงให้ตามส่งทีหลัง 
 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. ภาพล าดับเหตุการณ์ 
  ๒. ตัวอย่างเล่มนิทานส านวนสุภาษิต 
    
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

เล่มนิทานส านวนสุภาษิต เล่มนิทานส านวนสุภาษิต เต็ม ๑๐ คะแนน ผ่าน ๕ คะแนนขึ้น
ไป 

  



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



ภาพล าดับเหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเล่มนิทานส า  นวนสุภาษิต   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ (นิทานวงกลม) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๓ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ท ๒.๑  ป.๕/๘  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
   ท ๒.๑  ป.๕/๙  มีมารยาทในการเขียน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการเขียนตามจินตนาการได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ 
   ๓. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ความหมายของการเขียนตามจินตนาการ 
   ๒. หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
   ๓. มารยาทในการเขียน 

๔. สาระส าคัญ 
   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนที่มาจากความคิด ความรู้สึก ความต้องการของผู้ที่
จะเขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี ๑ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องผลงานนิทานส านวนสุภาษิตที่นักเรียนเพ่ิงท าเสร็จไป นักเรียน
พอใจกับผลงานเดี่ยวของตนเองหรือไม่อย่างไร และนักเรียนคิดว่าการแต่งเรื่องตามจินตนาการโดยมีหัวข้อ
ก าหนดให้มีความยากง่ายอย่างไร นักเรียนชอบหรือไม่อย่างไร 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูแจ้งเรื่องวันภาษาไทยที่ใกล้เข้ามา ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๕ ต้องท าผลงานเพ่ือ
ส่งเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย นั่นคือนิทานวงกลม 
  ๒. นักเรียนจับกลุ่ม ๕-๖ คน จากนั้นให้แต่งเรื่องตามจินตนาการขึ้น โดยเนื้อเรื่องต้องแบ่ง
ออกเป็น ๔ ฉาก 
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผลงานให้ครูตรวจสอบและแก้ไข 
  



   
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนน าเนื้อเรื่องกลับไปแก้ไขตามความเหมาะสม 
  ๒. ครูแจ้งให้นักเรียนเตรียม สี กาว กรรไกร และหาภาพจากอินเตอร์เน็ตแล้วปริ้นออกมาเพ่ือ
น ามาตกแต่งท ารูปเล่มนิทานวงกลมในชั่วโมงหน้า  
 
 ชั่วโมงท่ี ๒ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสอบถามความคืบหน้าของการแก้ไขนิทานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  พร้อมทั้งตรวจว่า
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เตรียมอุปกรณ์มาท ารูปเล่มนิทานวงกลมหรือไม่ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูแจกกระดาษปอนด์ให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๔ แผ่น พร้อมแบบรูปวงกลม   
  ๒. นักเรียนน าแบบทาบบนกระดาษปอนด์ใช้ดินสอวาดตามทั้ง ๔ แผ่น จากนั้นใช้กรรไกรตัด
ออกมาให้ได้กระดาษปอนด์วงกลมจ านวน ๔ แผ่น  
  ๓. ครูอธิบายการเข้าเล่มหนังสือวงกลมให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มท าตาม ครูเดินดู
และคอยอธิบายให้ค าแนะน า 
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน เก็บเศษกระดาษท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 
 
 ชั่วโมงท่ี ๓ 

    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครสูอบถามและตรวจดูความเรียบร้อยของเล่มนิทานวงกลมแต่ละกลุ่ม 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนแบ่งหน้าที่ในการช่วยกันท านิทานวงกลม   
  ๒. นักเรียนช่วยกันเขียนเนื้อเรื่อง วาดภาพ ระบายสี ตัดกระดาษ และตกแต่งนิทานวงกลม   
  ๓. ครูเดินดูและให้ค าแนะน า 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน เก็บเศษกระดาษท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 
  ๒. นักเรียนส่งผลงานท้ายชั่วโมง นักเรียนที่ท าไม่เสร็จในชั่วโมงให้ตามส่งทีหลัง 

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  

  ๑. กระดาษปอนด์ กระดาษสี และภาพปริ้นจากอินเตอร์เน็ต 
  ๒. สี กาว กรรไกร 
  ๓. ตัวอย่างเล่มนิทานวงกลม 



๗. การวัดและประเมินผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 

การให้คะแนน 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
เล่มนิทานวงกลม เล่มนิทานวงกลม เต็ม ๑๐ คะแนน ผ่าน ๕ คะแนนขึ้น

ไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................................ 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชากา 



ตัวอย่างเล่มนิทานวงกลม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง คัดลายมือ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๓ 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. นักเรียนสามารถคัดลายมือแบบอาลักษณ์ได้    
๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. หลักการคัดลายมือ 
   ๒. การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 
๔. สาระส าคัญ 
   การคัดลายมือแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือแบบครึ่งบรรทัด และแบบเต็มบรรทัด หลักการคัด
ลายมือเริ่มจากการนั่งในท่าสบาย จับดินสองหรือปากกาให้ถูกต้อง เริ่มเขียนตัวอักษรจากหัวก่อน เขียนให้ตัว
ตรง 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. นักเรียนดูตัวอย่างอักษรแบบอาลักษณ์พร้อมทั้งฝึกคัดลายมือแบบอาลักษณ์ในหนังสือ
แบบฝึกคัดไทย 
 
 
 
 
 
 



     กิจกรรมรวบยอด 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปฝึกคัดลายมือจากแบบฝึกคัดไทย 
  
๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  

  ๑. Power Point หลักการคัดลายมือ 
  ๒. แบบฝึกคัดไทย 
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

แบบฝึกคัดไทย แบบฝึกคัดไทย คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ 

คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ ผ่าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง คัดลายมือ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง บ้านแสนสุข           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๓ 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. นักเรียนสามารถคัดลายมือแบบอาลักษณ์ได้  
   
๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. หลักการคัดลายมือ 
   ๒. การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 
 
๔. สาระส าคัญ 
   การคัดลายมือแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือแบบครึ่งบรรทัด และแบบเต็มบรรทัด หลักการคัด
ลายมือเริ่มจากการนั่งในท่าสบาย จับดินสองหรือปากกาให้ถูกต้อง เริ่มเขียนตัวอักษรจากหัวก่อน เขียนให้ตัว
ตรง 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 
    
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปฝึกคัดลายมือจากแบบฝึกคัดไทย 
  
๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  

  ๑. Power Point หลักการคัดลายมือ 
  ๒. แบบฝึกคัดไทย 
๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

แบบฝึกคัดไทย แบบฝึกคัดไทย คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ 

คัดลายมือถูกต้อง
ตามแบบ ผ่าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. .................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ...................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชากา 



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(ประถม) 
การประกวดคัดลายมือ(แบบอาลักษณ์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
*************************************** 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

ชื่อ.................................นามสกุล..............................เลขท่ี...........ช้ัน ป. ๕ /.............. 

   ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรศีกัด์ิ            
  มีคนรักรสถ้อยอรอ่ยจิต 
  แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร                  
  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
   ถึงบางเดือ่โอม้ะเดือ่เหลอืประหลาด    
  บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส ้
  เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน         
  อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา 
     (นิราศภูเขาทอง: สุนทรภู่) 

 



 เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง  อย่าหมายพ่ึงผู้ใดให้เขาหยัน 

ควรคะนึงพ่ึงตนทนกัดฟัน   คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะน า 

 OOO/OO/OOO   OOO/OO/OOO 

OOO/OO/OOO    OOO/OO/OOO 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนแปด) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๓ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๖  แต่งบทร้อยกรอง 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรียนสามารถบอกฉันทลักษณ์ของกลอนแปดได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถแต่งกลอนแปดได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
    ฉันทลักษณ์กลอนแปด 

๔. สาระส าคัญ 
   กลอนแปด เป็นค าประพันธ์ชนิดหนึ่ง เป็นร้อยกรองที่มีความเรียบง่ายต่อการสื่อความหมาย 
และสามารถสื่อความได้อย่างไพเราะ  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี ๑ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องวันแม่ที่ใกล้มาถึง ว่ามีความส าคัญอย่างไร และนักเรียนได้เตรียม
สิ่งใดไว้ให้คุณแม่ของตนกันบ้าง จากนั้นครูแจ้งกับนักเรียนว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน จะต้องร่วม
กิจกรรมวันแม่โดยการแต่งกลอนแปดจ านวน ๒ บท เพื่อเขียนลงในการ์ดวันแม่ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. ครูยกตัวอย่างกลอนแปดบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังฉันทลักษณ์
ของกลอนแปดบทที่ยกตัวอย่าง โดยครูให้นักเรียนสังเกตว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมีกี่วรรค แต่ละวรรคมีกี่ค า และ
มีการใช้สัมผัสอย่างไรส่งสัมผัสอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒. นักเรียนบันทึกแผนผังฉันทลักษณ์และความรู้เรื่องกลอนแปดที่ครูอธิบายลงสมุด 
  ๓. นักเรียนจับกลุ่ม ๕-๖ คน จากนั้นให้แต่งกลอนแปดเกี่ยวกับ “แม่ของฉัน” จ านวน ๒ บท  
  ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผลงานให้ครูตรวจสอบ ครูแจ้งให้ทราบว่าถึงแม้แต่งกลอนแปดจะท า
เป็นกลุ่ม แต่การ์ดวันแม่ที่จะประดิษฐ์เป็นงานเดี่ยวที่ต้องท าคนเดียว แต่ให้แต่ละกลุ่มใช้กลอนแปดบทเดียวกัน
เขียนลงในการ์ด 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนน าเนื้อเรื่องกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
  ๒. ครูแจ้งให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมกระดาษลัง สี กาว กรรไกร และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่
นักเรียนต้องการจะน ามาประดิษฐ์การ์ดวันแม่มาในชั่วโมงต่อไป  
 
 ชั่วโมงท่ี ๒ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสอบถามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขกลอนแปดของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งตรวจว่า
นักเรียนแต่ละคนได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาท าการ์ดวันแม่หรือไม่ จากนั้นครูให้นักเรียนดูตัวอย่าง“กล่องการ์ด
วันแม”่  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนท ากิจกรรม “กล่องการ์ดวันแม”่ โดยมีข้อแม้ว่าแต่ละคนต้องประดิษฐ์การ์ดวันแม่
ที่ท าจากกระดาษลัง ซึ่งจะท าให้การ์ดมีขนาดใหญ่กว่าปกติเพ่ือความพิเศษ 
  ๒. นักเรียนลงมือออกแบบการ์ดวันแม่ตามที่ตัวเองต้องการ จากนั้นจึงลงมือประดิษฐ์ตกแต่ง
การ์ดตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้  
     กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน เก็บเศษกระดาษท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 
 
 ชั่วโมงท่ี ๓ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสอบถามและตรวจดูความคืบหน้าของการ์ดนักเรียนแต่ละคน และแจ้งว่านี้เป็นชั่วโมง
สุดท้ายที่ครูจะให้นักเรียนได้ท ากล่องการ์ดวันแม่ในชั่วโมงเรียน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนเริ่มท าการ์ดของตนเองต่อ  
  ๒. ครูเดินดูและให้ค าแนะน า 
  ๓. นักเรียนที่ท าการ์ดเสร็จให้น าผลงานไปให้คุณแม่ชมและเซ็นชื่อไว้ด้านหลังการ์ดเพ่ือยืนยัน
ว่านักเรียนได้น าผลงานไปให้คุณแม่ได้ดูแล้ว 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน เก็บเศษกระดาษท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 



  ๒. นักเรียนสามารถส่งผลงานชั่วโมงที่คุณแม่เซ็นแล้วในชั่วโมงต่อไป ส่วนนักเรียนที่ท าไม่
เสร็จให้ตามส่งภายหลังโดยต้องส่งภายในสัปดาห์นั้น 

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. กระดาษลัง 
  ๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กล่องการ์ดวันแม่ 
  ๓. ตัวอย่างกล่องการ์ดวันแม่ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กล่องการด์วันแม่ กล่องการ์ดวันแม่ เต็ม ๑๐ คะแนน ผ่าน ๕ คะแนนขึ้น
ไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................... ....................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน “กล่องการ์ดวันแม่” 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

รูปแบบช้ินงาน 1. รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 
2. รูปแบบแปลกใหม่ มี
ความน่าสนใจ 
3. มีความสวยงาม  
4. มีขนาดตามที่ก าหนด 

ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งใน 4 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 2 ข้อ ใน
ทั้งหมด 4 ข้อ 

ฉันทลักษณ์ ฉันลักษณ์ถูกต้องทั้งหมด ผิดฉันลักษณ์ 2 ต าแหน่ง ผิดฉันลักษณ์ 3 ต าแหน่ง
ขึ้นไป 

ภาษา 1. มีการใช้ภาษาในระดับ
ที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. เขียนสะกดค าถูกต้อง 
3. มีการใช้โวหาร
ภาพพจน์ 

ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งใน 3 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ 2 ขึ้น
ไป 

เวลา   ส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สื่อการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ่๒ เรื่อง พยางค์และค า  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ เรื่อง กลุ่มค าหรือวลี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
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. โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
๔. นานาชนิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. กรรมการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ “กลุม่ค าหรือวลี” 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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) ฉันชอบไว้ผมสั้น ฉัน ชอบไว ้ 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 ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
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 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยคความเดียวและประโยคความรวม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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 
  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยค 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. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

บันทึกความเห็นของหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

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 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประโยคความซ้อน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕    
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  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…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเตมิข้อความให้สมบูรณ์ 
 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 ่๗ เรื่อง ประโยคสื่อสาร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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  
  ๑. ใบกิจกรรมที่ ๑ “ประโยคสื่อสาร” 

 ๒. ใบกิจกรรมที่ ๑ “วลีและประโยค” 
 ๓. สมุดบันทึกความรู้ 

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. บันทกึผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 



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

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

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

.................................................................................... ............................................................................ 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
ชื่อ…………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเตมิข้อความให้สมบูรณ์ 
 ประโยคสื่อสาร คือ ……………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 การสื่อสารแบ่งออกเปน็………….ลักษณะ ได้แก่ 
 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. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ทบทวนประโยค  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  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. นักเรียนบอกส่วนประกอบของประโยคได้ 
   ๒. นักเรียนจ าแนกประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อนได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   ๑. ประโยคความเดียว  
   ๒. ประโยคความรวม 
   ๓. ประโยคความซ้อน 

๔. สาระส าคัญ 

   ประโยคความเดียวมีลักษณะที่ส าคัญคือมีประธานหรือกริยาหลักเพียงตัวเดียว ประโยคความ
รวมมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นประโยคความเดียวสองประโยครวมเป็นประโยคเดียวโดยใช้สันธานเป็นตัวเชื่อม 
และประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มีใจความส าคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยแทรกอยู่ด้วย 
ประโยคย่อยนี้ท าหน้าที่ขยายค านามที่ข้ึนต้นด้วยค าเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน หรือค ากริยา ที่ข้ึนต้นด้วยค าเชื่อม เมื่อ จน 
เพ่ือ ตั้งแต่ เพราะ ในประโยคหลัก 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูทบทวนความรู้เรื่องประโยคทั้งความเดียว ความรวม และความซ้อน โดยการสุ่มให้
นักเรียนตอบค าถาม 

- ส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้าง 
- ประโยคความเดียวคืออะไร 
- ยกตัวอย่างประโยคความเดียว 
- ประโยคความรวมคืออะไร 
- ยกตัวอย่างประโยคความรวม 
- ประโยคความซ้อนคืออะไร 
- ยกตัวอย่างประโยคความซ้อน 

 
 
 



    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนท ากิจกรรม “ประโยคอะไรเอ่ย?” โดยครูแจกแถบประโยคให้นักเรียนคนละ ๑ 
ประโยค จากนั้นนักเรียนแต่ละคนต้องวิเคราะห์และจดบันทึกลงสมุดว่าประโยคที่ตนได้เป็นประโยคชนิดใด 
เพราะเหตุใด และบอกภาคประธานและภาคแสดงของประโยคที่ตนได้รับ  
  ๒. นักเรียนจะลุกขึ้นอ่านประโยคและบอกสิ่งที่ตนวิเคราะห์ไว้ จากนั้นครูและเพ่ือนๆช่วยกัน
ดูว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ ครูจะเฉลยหลังจากช่วยกันวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วทุกครั้ง 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องประโยค 
  ๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง “การใช้พจนานุกรม” 

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  

  ๑. แถบประโยค 
 ๒. สมุดบันทึกประโยค 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

สมุดบันทึกประโยค สมุดบันทึกประโยค บันทึกตัวอย่างประโยค
แต่ละประเภทอย่าง
น้อยชนิดละ ๕ ประโยค 

บันทึก ๑๐ 
ประโยคขึ้นไปถือ
ว่าผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แถบประโยค 

พ่อครัวปรุงอาหาร 

แม่กางร่มไปตลาด 

คุณตาเล่านิทาน 

ไก่จิกหนอน 

น้ าไหล 

ฉันและน้องท าการบ้าน 



เขาสวดมนต์เสร็จแล้ว 
จึงเข้านอน 

ฉันจะอ่านหนังสือ 
แต่น้องจะเล่นเกม 
แม้ว่าเขาจะยากจน 
แต่เขาก็เป็นคนดี 
เธอจะอยู่บ้าน 

หรือจะออกไปซื้อของ 



เขาตั้งใจอ่านหนังสือ 
ฉะนั้นจึงท าข้อสอบได้ 

เพราะน้องตากฝน 
จึงท าให้เป็นหวัด 
ฝนไปโรงเรียน 
แต่ฟ้าอยู่บ้าน 

น้ าตาลท าการบ้าน 
เสร็จแล้วจึงกินข้าว 



แม่ท ากับข้าว 
ในขณะที่พ่อล้างรถ 

ฉันรักคนไทย ที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
แมวขโมยกินปลาย่างท่ี
เจ้าของลืมท้ิงไว้ในครัว 

เขารีบกลับบ้าน 
เมื่อถึงเวลาเลิกงาน 



คุณแม่พยายามอธิบาย 
เรื่องการท าส้มต าให้ฉันเข้าใจ 

คุณตาชอบฟังเพลงลูกทุ่ง 
ที่มีจังหวะสนุกสนาน 

แมววิ่งไล่กัดหนู 
ที่แอบมากินอาหารในครัว 

คุณป้าซึ่งขายราดหน้า 
ย้ายร้านไปแล้ว 

นักเรียนถูกลงโทษไม่ให้ออก
นอกบริเวณโรงเรียน 



บ้านสวยที่อยู่บนภูเขานั้นเป็น
ของนักร้องชื่อดัง 
คุณตาและคุณยาย 

ไปท าบุญที่วัด 
น้องอ่านหนังสือการ์ตูน 

 

 

 
 



เฉลย 

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน 
๑. พ่อครัวปรุงอาหาร ๑. ฉันและน้องท า

การบ้าน 
๑. ฉันรักคนไทย ท่ีมี

ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

๒. แม่กางร่มไปตลาด ๒. เขาสวดมนต์เสร็จแล้ว
จึงเข้านอน 

๒. แมวขโมยกินปลาย่าง
ท่ีเจ้าของลืมท้ิงไว้ใน
ครัว 

๓. ฝนตกตลอดวัน ๓. ฉันจะอ่านหนังสือแต่
น้องจะเล่นเกม 

๓. เขารีบกลับบ้านเม่ือถึง
เวลาเลิกงาน 

๔. คุณตาเล่านิทาน ๔. แม้ว่าเขาจะยากจนแต่
เขาก็เป็นคนดี 

๔. คุณแม่พยายาม
อธิบายเรื่องการท า
ส้มต าให้ฉันเข้าใจ 

๕. ไก่จิกหนอน ๕. เธอจะอยู่บ้านหรือจะ
ออกไปซื้อของ 

๕. คุณตาชอบฟังเพลง
ลูกทุ่งท่ีมีจังหวะ
สนุกสนาน 

๖. น้ าไหล ๖. เขาตั้งใจอ่านหนังสือ
ฉะนั้นจึงท าข้อสอบได้ 

๖. แมววิ่งไล่กัดหนูท่ีแอบ
มากินอาหารในครัว 

๗. น้องอ่านหนังสือ
การ์ตูน 

๗. เพราะน้องตากฝนจึง
ท าให้เป็นหวัด 

๗. คุณป้าซึ่งขายราดหน้า
ย้ายร้านไปแล้ว 

 ๘. ฝนไปโรงเรียนแต่ฟ้า
อยู่บ้าน 

๘. นักเรียนถูกลงโทษ
ไม่ให้ออกนอกบริเวณ
โรงเรียน 

 ๙. น้ าตาลท าการบ้าน
เสร็จแล้วจึงกินข้าว 

๙. บ้านสวยที่อยู่บนภูเขา
นั้นเป็นของนักร้องชื่อ
ดัง 

 ๑๐.  คุณตาและคุณยายไป
วัด 

 

 ๑๑. แม่ท ากับข้าวใน
ขณะที่พ่อล้างรถ 

 

 



 
 

สื่อการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๙ เรื่อง การใช้พจนานุกรม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

   ท ๑.๑  ป.๕/๖  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรยีนสามารถบอกหลักการใช้พจนานุกรมได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถหาค าและความหมายจากพจนานุกรมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
   หลักการใช้พจนานุกรม  

๔. สาระส าคัญ 
   พจนานุกรม เป็นหนังสือส าหรับค้นหาความหมายของค า ให้ความรู้เกี่ยวกับค าในภาษา ใน
พจนานุกรมจะมีการเขียนค าชี้แจงหลักการจัดท า และวิธีการใช้พจนานุกรมไว้ตรงส่วนหน้าของหนังสือ เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจและมีความรู้ว่าควรใช้พจนานุกรมอย่างไร การใช้พจนานุกรม จ าเป็นต้องทราบวิธีการเรียงล าดับค า
ก่อน เพ่ือให้ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง  

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูให้นักเรียนดูภาพพร้อมค าจ านวน ๕ ค า คือ ไก่ เณร ผึ้ง ปลา ต้นไม้ จากนั้นให้นักเรียน
ลองช่วยกันเรียงภาพและค าตามล าดับ ๑ – ๕ โดยนักเรียนจะเรียภาพและงค าแบบใดก็ได้ เมื่อนักเรียนเรียง
เรียบร้อยแล้ว ครูจึงถามว่านักเรียนใช้หลักการใดในการจัดเรียงภาพและค าทั้งห้า จากนั้นครูจึงบอกว่า หาก
เป็นครูจะเรียงล าดับภาพและค าดังนี้ ๑. ไก่ ๒. เณร ๓. ต้นไม้ ๔. ปลา ๕. ผึ้ง  ถามนักเรียนว่าครูใช้หลักการใด
ในการเรียงค า จากนั้นครูเฉลยว่าใช้การเรียงล าดับค าตามพจนานุกรมเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการใช้
พจนานุกรม 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องการใช้พจนานุกรม โดยมี Power Point ประกอบการอธิบาย 
หลังอธิบายจบ นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเรื่องการใช้พจนานุกรม และประโยชน์ของพจนานุกรม 
  ๒. นักเรียนท ากิจกรรม “ตกปลาล่าความหมาย” โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม ๕-๖ คน จากนั้นส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมารับเบ็ดตกปลาและพจนานุกรมกลุ่มละ ๒ เล่ม นักเรียนต้องสลับกันออกไปตกปลาในบ่อ
ปลาที่ครูจัดไว้ให้ บนตัวปลาจะมีค าศัพท์อยู่ตัวละ ๑ ค า เมื่อนักเรียนได้ปลามาแล้วให้รีบน าตัวปลากลับไปที่
กลุ่มของตนเองแล้วจึงช่วยกันค้นหาความหมายจากพจนานุกรมให้เร็วที่สุด เมื่อกลุ่มใดพบแล้วให้ตัวแทนกลุ่ม 
๑ คนลุกขึ้นยกมือ พร้อมบอกเลขหน้าและบอกความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม กลุ่มที่หาได้ก่อน ๓ 



กลุ่มแรกและสามารถบอกความหมายค าศัพท์ได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนตามเลขระบุคะแนนหลังตัวปลา ผู้ที่
สามารถลุกจากที่นั่งได้จะมีแค่คนที่ไปตกปลาและคนที่ลุกขึ้นตอบความหมายเท่านั้น หากสมาชิกนอกเหนือ
จากนี้ของกลุ่มใดลุกจากท่ีนั่งจะตัดคะแนนกลุ่มครั้งละ ๑๐๐ คะแนน 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องการใช้พจนานุกรม 
  ๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง “การใช้พจนานุกรม” 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

  ๑. พจนานุกรมฉบับนักเรียน 
 ๒. Power Point เรื่อง การใช้พจนานุกรม 
 ๓. เบ็ดตกปลาและบัตรตัวปลาค าศัพท์ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

แบบฝึกหัด เรื่อง “การใช้
พจนานุกรม” 

แบบฝึกหัด เรื่อง “การใช้
พจนานุกรม” 

ตอนที่ ๑  
ตอบถูก ๑ ข้อ ได้ ๑ 
คะแนน 
ตอนที่ ๒  
เรียงล าดับถูกต้อง
ทั้งหมด ได้ ๕ คะแนน 
เรียงล าดับผิด ๒ 
ต าแหน่ง หัก ๑ คะแนน 
 

ได้คะแนน ๒ ตอน
รวมกันมากกว่า ๕ 
คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

 

 

 

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



 
เฉลยแบบฝึกหัด 

 
 

 

 

 

ตอนที่ ๑  

๑. ก าเนิด  กุศล   คุณธรรม ดาวดึงส ์
๒. ทะเลสาบ  บรรเทา  พลัดพราก  ภาวนา 
๓. เมตตา  รูปร่าง  หงส์   อิสรภาพ  
๔. กระต่าย  คลาน   จิตใจ   ตะกละ 
๕. มยุรา   มรกต   องศา   อนุบาล 

 

 

 

 

 

 
ตอนที่ ๒   
 กระรอก  เค้ก   จักรยาน  ตะกร้า  ตุ๊กตา   โทรทศัน์ 
 มะเขือเทศ  แมงกะพรุน  แมลงปอ  ว่าว   วิทยุ   ไอศกรมี   
 
 
 



สื่อการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๐ เรื่อง ค าราชาศัพท ์(ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง ของดีถิ่นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕     
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เวลา ๑ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

   ท ๔.๑  ป.๕/๔  ใช้ค าราชาศัพท์ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. นักเรยีนสามารถบอกความหมายของค าราชาศัพท์ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถใช้ค าราชาศัพท์ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
         ๑. ความหมายของค าราชาศัพท์ 
          ๒. หลักการใช้ค าราชาศัพท์  

๔. สาระส าคัญ 
   ค าราชาศัพท์ แปลตามรูปค าแล้ว หมายถึง ถ้อยค าส าหรับพระราชา แต่ตามหลักภาษาไทย
หมายถึงค าที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล ได้แก่ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับพระภิกษุ และค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับสุภาพชน สาเหตุที่ภาษาไทยมีการใช้ค าราชาศัพท์เพราะ
คนไทยยึดถือวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบอาวุโส มีความเคารพเกรงใจผู้ที่สูงศักดิ์ด้วยชาติก าเนิด อายุ และ
ต าแหน่งหน้าที ่ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการใช้ภาษาท่ีมีระเบียบแบบแผนเป็นพิเศษส าหรับบุคคลต่างฐานะกัน 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูและนักเรียนสนทนาถึงเรื่องละครพ้ืนบ้านที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ว่านักเรียนเคย
ดูหรือไม่ เนื้อหาละครเป็นอย่างไร ตัวละครใช้ถ้อยค าและบทสนทนาอย่างไร เพ่ือน าเข้าสู่เรื่องค าราชาศัพท์ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องค าราชาศัพท์ โดยมี Power Point ประกอบการอธิบาย หลัง
อธิบายจบ นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเรื่องค าราชาศัพท์ดังนี้ 
  - ความหมายของค าราชาศัพท์ 
  - หลักการใช้ค าราชาศัพท์ 
  - ยกตัวอย่างค าราชาศัพท์ที่นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยิน 
  ๒. นักเรียนท ากิจกรรม “จับคู่ราชาศัพท์” โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม ๕-๖ คนแล้วหาที่นั่งให้
เรียบร้อย จากนั้นนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมารับกระดานและบัตรค าส าหรับจับคู่ค าราชาศัพท์ เมื่อได้ไป
แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ค าราชาศัพท์และความหมายจ านวน ๒๐ ค า ให้ถูกต้อง สมาชิกทุกคนต้องบันทึก
ค าราชาศัพท์และความหมายที่จับคู่แล้วลงสมุด 



  ๓. นักเรียนแลกสมุดกับเพ่ือนต่างกลุ่มเพ่ือตรวจความถูกต้อง โดยครูจะฉายกระดานเกมจับคู่
ขึ้นกระดาน จากนั้นนักเรียนช่วยกันดูว่ากลุ่มของเพ่ือนจับคู่ค าราชาศัพท์กับความหมายไว้ถูกต้องหรื อไม่และ
นักเรียนตรวจสมุดเพ่ือนไปพร้อมกัน 
     กิจกรรมรวบยอด 
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องค าราชาศัพท์ 
  ๒. นักเรียนส่งสมุดบันทึกค าราชาศัพท์ 

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. Power Point เรื่อง ค าราชาศัพท์ 

 ๒. กระดานเกมและบัตรค าราชาศัพท์ 

๗. การวัดและประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

สมุดบันทึกค าราชาศัพท์ สมุดบันทึกค าราชาศัพท์ ถูก ๒ ข้อ ได้ ๑ คะแนน ได้คะแนนมากกว่า 
๕ คะแนน ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
ลงชื่อ…………………………….…ผู้ตรวจ   ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึก 
        (นายอรัญ     สัมดี)                (นางสาวนพวรรณ   ยอดรัก)           

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

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

 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 



สื่อการสอน 
  

 


