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รายละเอียดวชิา 
 

วชิา ภาษาไทย             รหสัวิชา  ท 15101            จ านวน  80  คาบ    
ชั้น   ประถมศึกษาป่ี 5                     ภาคเรียนท่ี 1 / 2558    ครูผูส้อน มิสลดัดาวรรณ์   ฮวบนรินทร์ 

 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 

1.  ช่ือหน่วย ภาษานั้นส าคญัไฉน ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

1.1  สายน ้ าสายชีวติ  ป.5/2   อธิบายความหมายของค า  ประโยค   และขอ้ความท่ีเป็น 

1.2  อธิบายความหมายของค าควบกล ้า  การบรรยาย  และการพรรณา 

1.3  ครอบครัวพอเพียง  ป.5/5  วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช ้

1.4  มารยาทในการอ่าน  ในการด าเนินชีวติ 

1.5  มารยาทในการเขียน  ป.5/8  มีมารยาทในการอ่าน 

1.6  คดัลายมือ ท2.1 ป.5/1  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั 

1.7   แผนภาพโครงเร่ือง  ป.5/3  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิด เพื่อใชพ้ฒันางาน
เขียน 

1.8   แผนภาพความคิด  ป.5/9  มีมารยาทในการเขียน 

1.9   พดูแสดงความรู้   ความคิดเห็น  
 และความรู้สึกจากเร่ืองเล่า 

ท3.1 ป.5/1  พดูแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

1.10   ค  าบุพบท ท4.1 ป.5/1   ระบุบชนิดและหนา้ท่ีของค า ในประโยค  

1.11   ก าเนิดผิดพน้คนทั้งหลาย  ท5.1 ป.5/1  สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 

1.12  นิทานพ้ืนบา้น(ทอ้งถ่ิน)  ป.5/2   ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี 

  สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 

   

2. ช่ือหน่วย      ร้อยใจใส่ถ้อยค า ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 

2.1  คนละไมค้นละมือ  ป.5/6   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสัง่  ขอ้แนะน า  และปฏิบติัตาม 

2.2  ภยัเงียบ ท2.1 ป.5/2    เขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้งชดัเจนและเหมาะสม 

2.3   ประชาธิปไตยใบกลาง ท3.1 ป.5/4   พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดู 

2.4  อธิบายความหมายของค า อกัษรน า    การสนทนา 

2.5   ค  าสนัธาน  ป.5/5   มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู 

2.6   ค  าอุทาน ท4.1 ป.5/1   ระบุบชนิดและหนา้ท่ีของค า ในประโยค  

2.7   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ทาง
ราชการ 

ท5.1 ป.5/2   ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี 

2.8    ค  าขวญั  สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 

3. ช่ือหน่วย        ผู้น าการส่ือสาร ท1.1 ป.5/4  แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 

3.1   ร่วมแรงร่วมใจ  ป.5/5  วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช ้

3.2   งานเขียนโนม้นา้วใจ โฆษณา  ในการด าเนินชีวติ 

3.3    ฟังและพดูแสดงความคิดเห็นและ ท2.1 ป.5/1  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั 

ความรู้สึกจากข่าวและเหตุการณ์  ป.5/4  เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน   

3.4   คดัลายมือ ท3.1 ป.5/1  พดูแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

3.5   เขียนยอ่ความ   

3.6   ค  าภาษาต่างประเทศ ท4.1 ป.5/5   บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

3.7   วิชาเหมือนสินคา้ ท5.1 ป.5/1  สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 

3.8   การเลือกหนงัสือตามความสนใจ   

4.ช่ือหน่วย    เช่ียวชาญประเภทค า     ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

4.1   จากคลองสู่หอ้งแอร์  ป.5/6   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสัง่  ขอ้แนะน า  และปฏิบติัตาม 

4.2  ดัง่หยาดทิพยช์โลมใจ ท2.1 ป.5/8   เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 

4.3  อธิบายความหมายของค า ท่ีมีตวั
การันต ์

ท2.1 ป.5/2   เขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้งชดัเจนและเหมาะสม 

4.4   การใชพ้จนานุกรม ท3.1 ป.5/2   ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตผุลจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

4.5   เขียนเร่ืองจากจินตนาการ ท4.1 ป.5/2   จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 

4.6.   ค  าราชาศพัท ์  ป.5/4   ใชค้  าราชาศพัท ์

4.7   โฆษณา ท5.1 ป.5/2   ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี 

4.8    พอ่คา้จากเมืองเมาะตะมะ  สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 

4.9    ประโยคและส่วนประกอบของ
ประโยค 

  

4.10    รายงานบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน 
( ทอ้งถ่ิน ) 

  

4.11   จบัใจความและพดูแสดงความรู้     

ความคิดในเร่ืองท่ีฟังและดูจากโฆษณา   
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การวดัและประเมินผล 

 คะแนนเตม็ 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง 60 คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40 คะแนน) 

การวดัและ 
ประเมินผล 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการประเมิน คะแนน 
มาตรฐาน /  
ตวัช้ีวดั /  

ผลการเรียนรู้ 

1. ก่อนกลางภาค 1.  ทดสอบ 
2.ใบงานแผนภาพโครงเร่ือง 
3.ใบงานค าขวญั 
4.ช้ินงานนิทานพ้ืนบา้น 
 

1.  แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินใบงานแผนภาพ
โครงเร่ือง 
3.แบบประเมินใบงานค าขวญั 
4.แบบประเมินช้ินงานนิทาน
พ้ืนบา้น 
 

    25 ท1.1  ป.5/1 ป.5/8 
ท2.1  ป.5/1 ป.5/2 
ป.5/3  ป.5/9 
ท3.1  ป.5/4 ป.5/5 
ท4.1  ป.5/1  
ท5.1  ป.5/1 ป.5/2 
 

2. สอบกลางภาค 1.  ทดสอบ 1.  แบบทดสอบ 
 

20 ท1.1  ป.5/1 ป.5/6 
ท2.1  ป.5/9 
ท3.1  ป.5/5 
ท4.1  ป.5/1  
ท5.1   ป.5/2 

3. หลงักลางภาค 1.  ทดสอบ 
2.ใบงานยอ่ความ 
3. คดัลายมือ 
4.ใบงานค าราชาศพัท ์
5.รายงานบุคคลส าคญัใน 
ทอ้งถ่ิน 

1.  แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบงานยอ่ความ 
3. แบบประเมินคดัลายมือ 
4. แบบประเมินใบงาน 
ค าราชาศพัท ์
5.แบบประเมินรายงานบุคคล 
ส าคญัในทอ้งถ่ิน 

25 ท1.1  ป.5/4 ป.5/5 
ป.5/7 
ท2.1  ป.5/1ป.5/4 
ป.5/8 
ท3.1  ป.5/1ป.5/2 
ท4.1  ป.5/2 ป.5/4  
ท5.1   ป.5/2 
 

4. สอบปลายภาค 1.  ทดสอบ 1.  แบบทดสอบ 
 

20 ท1.1   ป.5/6 
ท4.1  ป.5/2 ป.5/4 
          ป.5/5 
ท5.1   ป.5/2 

5. คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

การสงัเกต แบบประเมินการสงัเกต 10  
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การวดัและ 
ประเมินผล 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการประเมิน คะแนน 
มาตรฐาน /  
ตวัช้ีวดั /  

ผลการเรียนรู้ 

6. สมรรถนะ การสงัเกต 
การตรวจผลงาน 

แบบประเมินการสงัเกต 
แบบประเมินผลงาน 

        - 
 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน -  

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  10  ข้อ 
 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์    2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั       4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง      6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย     8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข                 10.  มีความเป็นผูน้ าและกลา้แสดงออก 
 

สมรรถนะ  5  ข้อ 
 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร    2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามรถในการแกปั้ญหา    4.  ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ 
5.  ความสามรถในการใชเ้ทคโนโลย ี
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                                                                  รายละเอียดวชิา 
วชิา ภาษาไทย                รหสัวชิา          ท 15101 จ านวน  80  คาบ   -   หน่วยกิต 
ชั้น   ประถมศึกษาป่ี 5      ภาคเรียนท่ี 2 / 2558                 ครูผูส้อน มิสลดัดาวรรณ์  ฮวบนรินทร์ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 

5.  ช่ือหน่วย    ภาษาโลกส่ือสาร             ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

5.1  กา้วใหไ้กล  ไปใหถึ้ง  ป.5/2   อธิบายความหมายของค า  ประโยค   และขอ้ความท่ีเป็น 

5.2  ชีวติมีค่า  การบรรยาย  และการพรรณา 

5.3  อธิบายความหมายของค า ท่ีมีตวั  ป.5/6   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสัง่  ขอ้แนะน า  และปฏิบติัตาม 

การันต ์  ค  าควบกล ้า   อกัษรน า ท2.1 ป.5/5   เขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ 

5.4   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสัง่   ท3.1 ป.5/1  พดูแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

ค าแนะน า  และปฏิบติัตามเช่นการใช ้  ป.5/4   พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดู 

วสัดุ   อุปกรณ์  ฉลากยา    การสนทนา 

5.5   พดูรายงานจากการคน้ควา้จากส่ือ ท4.1 ป.5/6   แต่งบทร้อยกรอง 

อิเลก็ทรอนิกส์ ท5.1 ป.5/2   ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี 

5.6  คดัลายมือ  สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 

5.7  เขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ  ป.5/4   ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า    

5.8   แต่งกาพยย์านี 11(พฤกษศาสตร์)  ตามความสนใจ 

5.9   ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน   

5.10   บทอาขยาน (FSG)   

6.    ช่ือหน่วย    รากฐานภาษาไทย ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

6.1   ปลอดภยัไวก่้อน  ป.5/2   อธิบายความหมายของค า  ประโยค   และขอ้ความท่ีเป็น 

6.2   หนา้ต่างท่ีเปิดกวา้ง  การบรรยาย  และการพรรณา 

6.3  อธิบายค าท่ีมีตวัการันต ์  ป.5/6   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสัง่  ขอ้แนะน า  และปฏิบติัตาม 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 

ค าควบกล ้า  อกัษรน า ท2.1 ป.5/4  เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน   

6.4   อ่านคู่มือเอกสารเก่ียวกบันกัเรียน ท3.1 ป.5/3  วเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีเหตุผล 

6.5  ยอ่ความจากค าสอน ท4.1 ป.5/7  ใชส้ านวนไดถู้กตอ้ง 

6.6 การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ือง ท5.1 ป.5/1  สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 

ท่ีฟังและดูในชีวติประจ าวนั  ป.5/2   ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี 

6.7  ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต  สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 

6.8  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด   

6.9   เพลงพ้ืนบา้น   

7.ช่ือหน่วย    สร้างสรรค์ใช้ถ้อยค า ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

7.1  ภาษาจรรโลงใจ  ป.5/2   อธิบายความหมายของค า  ประโยค   และขอ้ความท่ีเป็น 

7.2  รู้ไวไ้ดป้ระโยชน์  การบรรยาย  และการพรรณา 

7.3   อธิบายความหมายของค าท่ีมีตวั  ท2.1 ป.5/2     เขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้งชดัเจนและเหมาะสม 

การันต ์  ค  าควบกล ้า   อกัษรน า  ป.5/7    กรอกแบบรายการต่างๆ 

7.4  เขียนค าแนะน าและอธิบายขั้นตอน ท3.1 ป.5/3  วเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีเหตุผล 

การประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ  ป.5/4   พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดู 

7.5  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน    การสนทนา 

7.6.  การกรอกแบบรายการ ท4.1 ป.5/3  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถ่ิน 

7.7   วเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ี ท5.1 ป.5/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 

ฟังและดูข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั   

7.8  เหตุการณ์ในบา้นสวน   

7.9   เลือกอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม   

ตามความสนใจ   
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 

8.  ช่ือหน่วย    เลศิล า้ความเป็นไทย ท1.1 ป.5/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

8.1  แรงกระทบ  ป.5/2   อธิบายความหมายของค า  ประโยค   และขอ้ความท่ีเป็น 

8.2. วถีิชีวติไทย  การบรรยาย  และการพรรณา 

8.3  อธิบายความหมายขอ้ความท่ีเป็น  ป.5/3  อธิบายความหมายโดยนยัจากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งหลากหลาย    

การบรรยายและการพรรณนา  ป.5/5  วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช ้

8.4 ขอ้ความท่ีมีความหมายโดยนยั  ในการด าเนินชีวติ 

8.5เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความ ท2.1 ป.5/2     เขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้งชดัเจนและเหมาะสม 

ความคิดเห็นจากเร่ืองเล่า  ป.5/6  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไดต้รงตามเจตนา 

8.6  การเขียนค าอวยพร ท3.1 ป.5/1  พดูแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

8.7   อกัษรยอ่  ป.5/2   ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตผุลจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

8.8   เคร่ืองหมายวรรคตอน ท4.1 ป.5/1  ระบุชนิดและหนา้ท่ีของค า 

8.9  ดว้ยไทยลว้นหมายรักสามคัคี ท5.1 ป.5/1  สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 

  ป.5/2   ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี 

  สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 
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การวดัและประเมินผล 

       (คะแนนเตม็ 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง 60 คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40 คะแนน) 
 

การวดัและ 
ประเมินผล 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการประเมิน คะแนน 
มาตรฐาน /  
ตวัช้ีวดั /  

ผลการเรียนรู้ 

1. ก่อนกลางภาค 1.  ทดสอบ 
2.ใบงานฉลากยา 
3.ใบงานเขียนจดหมาย 
4.ช้ินงานส านวน  สุภาษิต  
 ค  าพงัเพย 
5.ท่องบทอาขยาน 

1.  แบบทดสอบ 
2.  แบบประเมินใบงานฉลากยา 
3.แบบประเมินใบงานเขียน
จดหมาย 
4.แบบประเมินช้ินงานส านวน  
สุภาษิต   ค าพงัเพย 
5.แบบประเมินการท่องบท
อาขยาน 

    25 ท1.1  ป.5/1 ป.5/2 
ป.5/6 
ท2.1  ป.5/4 ป.5/5 
ท3.1  ป.5/1 ป.5/3 
ป.5/4 
ท4.1  ป.5/6 ป.5/7  
ท5.1  ป.5/2 ป.5/4 

2. สอบกลางภาค 1.  ทดสอบ 1.  แบบทดสอบ 
 

20 ท1.1  ป.5/2  
ท2.1  ป.5/5 
ท4.1  ป.5/6 ป.5/7  
ท5.1   ป.5/2 

3. หลงักลางภาค 1.  ทดสอบ 
2.โครงงานภาษาถ่ิน 
3. ใบงานการกรอกแบบ
รายการ 
4.ช้ินงานบตัรอวยพร 
5. อกัษรยอ่ 
 

1.  แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินโครงงาน 
ภาษาถ่ิน 
3. แบบประเมินใบงานการกรอก
แบบรายการ 
4.แบบประเมินช้ินงาน 
บตัรอวยพร 
5.แบบประเมินใบงานอกัษรยอ่ 
 

25 ท1.1    ป.5/5 
ท2.1  ป.5/2 ป.5/6 
ป.5/7 
ท3.1  ป.5/2 
ท4.1  ป.5/1 ป.5/3  
ท5.1   ป.5/1ป.5/3 
 

4. สอบปลายภาค 1.  ทดสอบ 1.  แบบทดสอบ 
 

20 ท1.1   ป.5/3 
ท2.1  ป.5/2  ป5/7 
ท4.1  ป.5/3 ป.5/5 
ท5.1   ป.5/2 

6. คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

การสงัเกต แบบประเมินการสงัเกต 10  
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การวดัและ 
ประเมินผล 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการประเมิน คะแนน 
มาตรฐาน /  
ตวัช้ีวดั /  

ผลการเรียนรู้ 

6. สมรรถนะ การสงัเกต 
การตรวจผลงาน 

แบบประเมินการสงัเกต 
แบบประเมินผลงาน 

-  

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน -  

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  10  ข้อ 
 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์    2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั       4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง      6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย     8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข                 10.  มีความเป็นผูน้ าและกลา้แสดงออก 
 

สมรรถนะ  5  ข้อ 
 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร    2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามรถในการแกปั้ญหา    4.  ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ 
5.  ความสามรถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

 
 

 
 


