
 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม 

โครงการสอนวิชา ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1   80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   2  หนวยกิต 

ครูผูสอน สุทธิกานต  การินทร 

สัปดาห หนวยการเรียนรู 
มาตรฐาน

/ตัวชี้วัด 
เรื่อง 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรม ประเมิน 

1-3 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ 1  

การอานคําใน

ภาษาไทย 

 

ท 1.1            

ป.5/1 

ป.5/8 

 

-การอานออกเสียงคําใน

ภาษาไทย 

-การอานออกเสียงรอย

แกวและรอยกรอง 

- มารยาทในการอานและ

สรางนิสัยรักการอาน 

12 -แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําใน

ภาษาไทย 

-แบบบันทึกการอานรอยแกวรอยกรอง 

-บอกเลาประสบการณการอานอยางมี

มารยาท 

 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน

แบบฝกหัด 

4 หนวยการเรียนรูที่ 2  

นิทานพ้ืนบานไทย 

ท 1.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ท5.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ป.5/3 

-อานออกเสียงบทรอยแกว

เรื่องพระเจาสายน้ําผึ้งและ

พระนางสรอยดอกหมาก 

-อธิบายความหมายของคํา 

-สรุปใจความสําคัญจาก

เรื่องท่ีอาน 

-ระบุขอคิดพรอมอธิบาย

คุณคา 

4 -ใบงานท่ี 2.1 คําศัพท 

- ใบงานท่ี 2.2 แผนผังความคิด 

- ใบงานท่ี 2.3 ความรูและขอคิด 

- ใบงานท่ี 2.4 จับใจความสําคัญ 

- อานออกเสียงบทรอยแกว 

- แบบบันทึกการอาน 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

5-7 หนวยการเรียนรูที่ 3 

ชนิดของคําใน

ภาษาไทย 

 

ท 1.1   

ป.5/4  

ท.2.1 

ป.5/1                 

ป.5/9 

ท 4.1   

ป.5/1  

 

-ชนิดของคําไดแก                   

คําบุพบท คําสันธาน                

คําอุทาน 

- หลักการคัดลายมือ 

- มารยาทในการเขียนและ

การแยกขอเท็จจริงและ

ขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน 

 

 

 

 

12 -แบบฝกทักษะชนิดของคําใน

ภาษาไทย 

- แบบฝกการคัดลายมือ 

- ใบงานการแยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 



8 หนวยการเรียนรูที่ 4 

นอมรําลึกพระคุณครู 

ท 1.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ป.5/5 

xท5.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ป.5/3 

-การอานอออกเสียงเร่ือง

นอมรําลึกพระคุณคร ู

- อธิบายความหมายของ

คํา ประโยค 

- วิเคราะหแสดงความ

คิดเห็นจากเรื่อง 

- บอกขอคิดพรอมอธิบาย

คุณคาจากเรื่อง 

4 -ใบงานท่ี 4.1 เรื่องอานถูกตองรู

ความหมาย 

-ใบงานท่ี 4.2 เรื่องคุณคาและขอคิด 

- ใบงานท่ี 4.3 เรื่องพิธีไหวครู 

- แบบฝกหัดในหนังสือเรียน 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

9 ทบทวนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 

11-13 หนวยการเรียนรูที่ 5 

ประโยค 

 

ท 2.1 

ป.5/4                  

xท3.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ป.5/3  

ป.5/4 

ป.5/5 

xท4.1 

ป.5/2                  

-จําแนกสวนประกอบของ

ประโยค 

-เขียนยอความจากสื่อ 

ตาง ๆ  

- เขียนสรุปใจความสําคัญ

ของเรื่อง 

- การพูดแสดงความ

คิดเห็นเรื่องท่ีฟงและดู 

- มีมารยาทในการฟง การ

ดู การพูด 

12 -ใบงานเรื่องจําแนกสวนประกอบของ

ประโยค 

- ใบงานเรื่องการยอความจากสื่อตางๆ  

- พูดแสดงความคิดเห็นหนาชั้นเรียน 

-แบบฝกหัดในหนังสือเรียน 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

14 หนวยการเรียนรูที่ 6 

เพลินอานพระราช

นิพนธ 

ท 1.1  

 ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

ป.5/5 

ท 5.1  

ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

ป.5/4 

- อานออกเสียงบทละคร

เร่ืองเงาะปา 

- อธิบายความหมายของ

คํา ประโยค 

- สรุปเรื่อง อธิบายคุณคา 

- สามารถนําความรูท่ีไดไป

ใชในชีวิตจริง 

- ทองจําบทรอยกรอง

ตามท่ีกําหนด 

4 -อานออกเสียงบทรอยกรอง 

-วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับ 

 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

15-17 หนวยการเรียนรูที่ 7 

ภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

ท 2.1   

ป.5/2 

ป.5/3 

ท.4.1 

ป.5/5 
 

-คําไทยแท คําภาษาจีน 

คําภาษาอังกฤษ 

-การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

-การเขียนแผนภาพโครง

เรื่อง 

-การเขียนแผนภาพ

ความคิด 

12 -ใบงานที 7.1 เร่ืองคําไทยแท 

-ใบงานท่ี 7.2 เรื่องคําภาษาอังกฤษ 

-ใบงานท่ี 7.3 เรื่องคําภาษาจีน 

-ใบงานท่ี 7.4 แผนภาพความคิด 

-แบบฝกเสริมทักษะ 

 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 



18 หนวยการเรียนรูที่ 8 

กระเชาใบนอยของ

นางสีดา 

 

ท 1.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ท5.1 

ป.5/1                 

ป.5/2 

ป.5/3 

-อานออกเสียงบทรอยแกว

เรื่องกระเชาใบนอยของ

นางสีดา 

-อธิบายความหมายของคํา 

-สรุปใจความสําคัญจาก

เรื่องท่ีอาน 

-ระบุขอคิดพรอมอธิบาย

คุณคา 

4 -ใบงานท่ี 8.1 คําศัพท 

- ใบงานท่ี 8,2 แผนผังความคิด 

- ใบงานท่ี 8.3 ความรูและขอคิด 

- ใบงานท่ี 8.4 จับใจความสําคัญ 

- อานออกเสียงบทรอยแกว 

- แบบบันทึกการอาน 

-สังเกต 

-สนทนา

ซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

19 ทบทวนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม 

โครงการสอนวิชา ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2   80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   2  หนวยกิต 

ครูผูสอน สุทธิกานต  การินทร 

 

สัปดาห หนวยการเรียนรู 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เรื่อง 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรม ประเมิน 

21-23 หนวยการเรียนรูที่ 9 

กาพยยานี 11 

ท 2.1 

ป.5/5                 

ป.5/6 

ท 4.1 

ป.5/6 

ท 5.1 

ป.5/4                                   

-การแตงกาพยยานี 11 

-การเขียนจดหมาย การเขียน

แสดงความรูสึกและความ

คิดเห็น 

-การทองจําบทอาขยานท่ี

กําหนด 

12 -ใบงานท่ี 9.1หลักการแตง

กาพยยานี 11 

-ใบงานท่ี9.2การแตงกาพย

ยานี 11 

ใบงานท่ี 9.3 การแสดง

ความรูสึก 

-ใบงานท่ี 9.4การแสดง

ความคิดเห็น 

-การทองอาขยาน 

 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

24 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ 10  

เรื่องแมโพสพ 

ท 1.1  

 ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/5 

ท 4.1   

ป.5/7 

ท 5.1 

ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

-อานออกเสียงบทรอยแกวเรื่อง

แมโพสพ 

-อธิบายความหมายของคํา 

-สรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ี

อาน 

-ระบุขอคิดพรอมอธิบายคุณคา 

4 -ใบงานท่ี 10.1 คําศัพท 

- ใบงานท่ี 10,2 แผนผัง

ความคิด 

- ใบงานท่ี 10.3 ความรู

และขอคิด 

- ใบงานท่ี 10.4 จับ

ใจความสําคัญ 

- อานออกเสียงบทรอยแกว 

- แบบบันทึกการอาน 

 

 

 

 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 



25-27 หนวยการเรียนรูที่ 11 

ถอยคําสํานวนไทย 

 

ท 1.1  

ป.5/2 

ป.5/3 

ท 2.1  

ป.5/7 

ป.5/8 

ท 4.1   

ป.5/7 

-สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 

-การอานขอความท่ีเปนการ

บรรยายและพรรณนา 

-การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

-การกรอกแบบรายการ 

12 -จําแนกและหาความหมาย

ของสํานวน สุภาษิต คํา

พังเพย 

-ใบงานเรื่องบรรยายโวหาร 

พรรณนาโวหาร 

-การกรอกแบบรายงาน 

-ใบงานเรื่องการเขียนเรื่อง

ตามจินตนาการ 

-แบบฝกเสริมทักษะ 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

28 หนวยการเรียนรูที่ 12 

นิทานชาดกเรื่อง มิตร

แท 

 

ท 1.1  

 ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/5 

ท 4.1   

ป.5/7 

ท 5.1 

ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

-อานออกเสียงบทรอยแกวเรื่อง

มิตรแท 

-อธิบายความหมายของคํา 

-สรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ี

อาน 

-ระบุขอคิดพรอมอธิบายคุณคา 

4 -ใบงานท่ี 12.1 คําศัพท 

- ใบงานท่ี 12,2 แผนผัง

ความคิด 

- ใบงานท่ี 12.3 ความรู

และขอคิด 

- ใบงานท่ี 12.4 จับ

ใจความสําคัญ 

- อานออกเสียงบทรอยแกว 

- แบบบันทึกการอาน 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

29 ทบทวนกอนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 

30 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 

31-33 หนวยการเรียนรูที่ 13  

คําราชาศัพท 

 

ท 1.1   

ป.5/6 

ท 4.1   

ป.5/4 

 

-การใชคําราชาศพัทใหเหมาะสม

กับบุคลระดับตาง ๆ 

-การเขียนเชิงอธิบาย 

-การออกคําสั่งใหผูอานปฏิบัติ

ตาม 

12 -การใชคําราชาศพัท 

-การใชพจนานุกรม 

-แบบบันทึกการอาน 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

34 หนวยการเรียนรูที่ 14 

สังขทองตอนพระสังข

พบบิดามารดา 

ท 1.1 

 ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

ท 5.1  

ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 
ป.5/4 

อานออกเสียงวรรณคดีเรื่องสังข

ทอง 

-อธิบายความหมายของคํา 

-สรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ี

อาน 

-ระบุขอคิดพรอมอธิบายคุณคา 

4 -อานออกเสียงเร่ืองสังข

ทอง 

-คําศัพทชวนรู 

-ความรูและคุณคาของเรื่อง 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 



35-37 หนวยการเรียนรูที่ 15 

ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
ท 1.1 

 ป.5/5 

ป.5/7 

ท 4.1  

ป.5/3 

 
 

-เปรียบเทียบภาษาไทย

มาตรฐานกับภาษาถิ่น 

-ภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต 

-อานเพ่ือวิเคราะหและแสดง

ความคิดเห็น 

-การเลือกหนังสือตามความ

สนใจในการอาน 

12 -แบงกลุมภาษาถิ่นใน

ประเทศไทย 

-ความแตกตางของ

ภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่น 

-วิเคราะหแสดงความ

คิดเห็นจากนิทาน 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

38 หนวยการเรียนรูที่ 16 

บัวนอยคอยคลี่บาน 
ท 1.1 

 ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

ป.5/5 

ท 5.1  

ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 
ป.5/4 

-อานออกเสียงวรรณคดีเรื่องบัว

นอยคอยคลี่บาน 

-อธิบายความหมายของคํา 

-สรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ี

อาน 

-ระบุขอคิดพรอมอธิบายคุณคา 

4 -อานออกเสียงเร่ืองบัวนอย

คอยคลี่บาน 

-คําศัพทชวนรู 

-สรุปใจความสําคัญ 

-ความรูและคุณคาของเรื่อง 

-แบบฝกเสริมทักษะ 

-สังเกต 

-สนทนาซักถาม 

-ใบงาน 

-แบบฝกหัด 

39 ทบทวนกอนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 

40 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 

 

 


