ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา
ท 15101
2. จํานวน
5 คาบ/สัปดาห์
3. ชื่อวิชา
ภาษาไทย
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
5. รายชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล , อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี
6. ระดับชั้น
ยูนิทอี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
7. คําอธิบายรายวิชา
การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา, คําที่มีอักษรนํา, คําที่มีตัวการันต์, อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน,
ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา, ข้อความที่มีความหมายโดยนัย การอ่านคําศัพท์ การอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วในบทเรียนเรื่องตํานานการเกิดจังหวัดในภาคอีสาน การอ่านบทร้อยกรองเป็น
ทํานองเสนาะ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ข้อแนะนํา และ
ปฏิบัติตาม การอ่านหนังสือตามความสนใจ มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร การนําแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ การเขียนย่อความจากนิทาน
พื้นบ้าน การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การ
กรอบแบบรายการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน การจับใจความ และการพูด
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และ
วรรณกรรมอีสานอย่างมีวิจารณญาณในการฟังและดู การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั และ
ดูในชีวิตประจําวัน การรายงาน มารยาทในการฟัง การดูและการพูด ชนิดของคํา ประโยคและ
ส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ภาษาถิ่นอีสาน คําราชาศัพท์ คําที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11 สํานวนที่เป็นคําพังเพยสุภาษิต วรรณคดีและวรรณกรรม บท
อาขยานและบทร้อยกรองที่มคี ุณค่า
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรอง อ่านคําศัพท์อ่านออกเสียงร้อยแก้วในบทเรียนเรื่องตํานานการเกิดจังหวัดในภาคอีสาน อธิบาย
ความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ใช้
พจนานุกรมและอ่านฉลากยา อ่านหนังสือและนําเสนอเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการ
อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารในลักษณะของคําขวัญ คําอวยพร
คําแนะนําและอธิบายขั้นตอน เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เขียนย่อความจากสื่อ
ต่างๆ เขียนย่อความจากนิทานพื้นบ้าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การเขียน พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู สรุปความจากการฟัง
และดู จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ทํารายงานจากการศึกษาค้นคว้าโดยการ
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ฟัง การดูและการสนทนา ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ใช้คําได้ถูกต้องตาม
ชนิดของคํา จําแนกชนิดของคํา จําแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น ฝึกใช้ภาษาถิ่นอีสาน ใช้คําราชาศัพท์ และบอกความหมายของคําราชาศัพท์ บอกคําที่มา
จากภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งกาพย์ยานี 11 ใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพย และสุภาษิต สรุป
เรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน สรุปเรื่องจากวรรณกรรมอีสานที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมทีส่ ามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
วรรณกรรมอีสานที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม อธิบาย
คุณค่าของวรรณกรรมอีสาน ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านออกเสียง การใช้พจนานุกรมและอ่านฉลากยา ประโยชน์ของการ
อ่านหนังสือ การมีมารยาทในการอ่าน การเป็นผู้มีมารยาทในการพูดและการฟัง การคัดลายมือ การเขียน
8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมดังที่กําหนดในตัวชี้วัดดังนี้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
และข้อความทีเ่ ป็นการบรรยาย
และการพรรณนา
3. อธิบายความหมายโดยนัย จาก
เรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน
5. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้
ในการดําเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
z การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย
ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต์
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
- ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
- ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
z การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ
z การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน
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ชั้น

ตัวชี้วัด
6. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง
ข้อแนะนํา และปฏิบัติตาม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
z การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง
ข้อแนะนํา และปฏิบัติตาม เช่น
- การใช้พจนานุกรม
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การอ่านฉลากยา
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน
- ข่าวสารทางราชการ

7. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่ําเสมอและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
8. มีมารยาทในการอ่าน

z การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน
z มารยาทในการอ่าน

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
2. เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
z การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
z การเขียนสื่อสาร เช่น
- คําขวัญ
- คําอวยพร
- คําแนะนําและคําอธิบายแสดงขั้นตอน
3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
z การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน
ความคิดไปพัฒนางานเขียน
เขียน
4. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
z การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ
แถลงการณ์ จดหมาย คําสอน โอวาท คํา
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปราศรัย
5. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ z การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
6. เขียนแสดงความรูส้ ึกและความ
z การเขียนแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
คิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
7. กรอกแบบรายการต่างๆ
z การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์
8. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
z การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
9. มีมารยาทในการเขียน
z มารยาทในการเขียน

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ z การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น
2. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล - เรื่องเล่า
- บทความ
จากเรื่องที่ฟังและดู
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน
3. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
- โฆษณา
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
- ข้อมูลสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
z การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูในชีวิตประจําวัน
4. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
z การรายงาน เช่น
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการสนทนา
- การพูดลําดับเหตุการณ์
5. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ z มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
พูด
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สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค z ชนิดของคํา ได้แก่
- คําบุพบท
- คําสันธาน
- คําอุทาน
2. จําแนกส่วนประกอบของประโยค
z ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
3. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ z ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่น
z ภาษาถิ่น(อีสาน)
4. ใช้คําราชาศัพท์
z คําราชาศัพท์
5. บอกคําภาษาต่างประเทศใน
z คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
6. แต่งบทร้อยกรอง
z กาพย์ยานี ๑๑
7. ใช้สํานวนได้ถูกต้อง
z สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
z วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
วรรณกรรมที่อา่ น
- นิทานพื้นบ้าน
2. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
- นิทานคติธรรม
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
- เพลงพืน้ บ้าน
นําไปใช้ในชีวิตจริง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
ตามความสนใจ
วรรณกรรม
- ตํานานอีสาน
4. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด z บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
- บทอาขยานตามที่กําหนด
สนใจ
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

9. เนื้อหารายวิชา

6
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย (ท 15101)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เวลา 180 คาบ/ปี
ภาคเรียนที่ 1
เวลา
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
(ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
8
สายน้ํา สายชีวิต
- บทอ่าน สายน้ํา สายชีวิต (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง น้ํา (ภาษาพาที)
2. คําศัพท์
3. การอ่านร้อยกรอง
4. การตั้งคําถาม และการตอบคําถาม
5. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
12
ครอบครัวพอเพียง - บทอ่าน ครอบครัวพอเพียง (ภาษาพาที)
กําเนิดผิดพ้นคน
- บทอ่านเสริม เรื่อง ควายหงานกับผักหวานป่า
ทั้งหลาย
(ภาษาพาที)
- บทอ่าน กําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. การอ่านร้อยกรอง
4. การพูดและเขียนแสดงความรู้สึก
5. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
11
คนละไม้ คนละมือ - บทอ่าน คนละไม้ คนละมือ (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง จิตที่ควรพัฒนา :
จิตสาธารณะ (ภาษาพาที)
2. คําศัพท์
3. คําบุพบท
4. เครื่องหมายวรรคตอน
5. การอ่านร้อยแก้ว
6. มารยาทในการอ่าน

7
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

7. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
ภัยเงียบ
- บทอ่าน ภัยเงียบ (ภาษาพาที)
กระเช้าของนางสีดา - บทอ่านเสริม เรื่อง การดูแลบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ (ภาษาพาที)
- บทอ่าน กระเช้าของนางสีดา
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
4. สํานวนที่เป็นสุภาษิต
5. คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
6. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
ประชาธิปไตยใบกลาง - บทอ่าน ประชาธิปไตยใบกลาง (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง บทเพลงแห่งประชาธิปไตย
(ภาษาพาที)
2. คําศัพท์
3. คําสันธาน (คําเชื่อม)
4. การย่อความ
5. การฟัง และการอ่านงานเขียนประเภทโน้ม
น้าวใจ
6. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
ร่วมแรง ร่วมใจ
- บทอ่าน ร่วมแรง ร่วมใจ (ภาษาพาที)
วิชาเหมือนสินค้า
- บทอ่านเสริม เรื่อง เรื่องของมด (ภาษาพาที)
- บทอ่าน วิชาเหมือนสินค้า
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. แผนภาพโครงเรื่อง
4. การอ่านข่าวสารของทางราชการ
5. คําอุทาน

เวลา
(ชั่วโมง)
12

9

11

8
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

6. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
จากคลองสู่ห้องแอร์ - บทอ่าน จากคลองสู่ห้องแอร์ (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง เจ้าชายแตงโม (ภาษาพาที)
2. คําศัพท์
3. การเขียนเรียงความ
4. การเขียนเชิงจินตนาการ
5. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ - บทอ่าน ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ (ภาษาพาที)
พ่อค้าจากเมาะตะมะ - บทอ่านเสริม เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทย
(ภาษาพาที)
- บทอ่าน พ่อค้าจากเมาะตะมะ
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. คําราชาศัพท์
4. การใช้พจนานุกรม
5. ทดสอบ

เวลา
(ชั่วโมง)
8

12

9
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง

สาระการเรียนรู้

1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
- บทอ่าน ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง(ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง ลูกยางเดินทาง (ภาษาพา
ที)
2. คําศัพท์
3. การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร
4. การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห์
5. การเขียนบันทึกจากการอ่าน
6. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
ชีวิตมีค่า
- บทอ่าน ชีวิตมีค่า (ภาษาพาที)
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน - บทอ่านเสริม เรื่อง กีสาโคตมีเถรี (ภาษาพาที)
- บทอ่าน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือ
ผู้ปกครอง
4. อักษรย่อ
5. ทดสอบ

เวลา
(ชั่วโมง)
11

11

10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
ปลอดภัยไว้ก่อน
- บทอ่าน ปลอดภัยไว้ก่อน (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง ไม้ดอกในเมืองไทย
(ภาษาพาที)
2. คําศัพท์
3. ภาษาพูด ภาษาเขียน
4. ภาษาถิ่น
5. การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการฟัง
การดู และการสนทนา
6. การพูดแสดงความรู้ ความคิด
7. ทดสอบ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
หน้าต่างที่เปิดกว้าง
คบพาล พาลพาไปหา
ผิด

1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
- บทอ่าน หน้าต่างที่เปิดกว้าง (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง ข้าวงอก ข้าวกล้องงอก
น้ําข้าวกล้องงอก (ภาษาพาที)
- บทอ่าน คบพาล พาลพาไปหาผิด
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. การเลือกหนังสืออ่าน
4. โครงงาน
5. ทดสอบ

12

เวลา
(ชั่วโมง)
12

11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
ภาษาจรรโลงใจ

1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
- บทอ่าน ภาษาจรรโลงใจ (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง ปริศนาคําทาย (ภาษาพา
ที)
2. คําศัพท์
3. กาพย์ยานี 11
4. ทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
รู้ไว้ได้ประโยชน์
- บทอ่าน รู้ไว้ได้ประโยชน์ (ภาษาพาที)
เหตุการณ์ในบ้านสวน - บทอ่านเสริม เรื่อง เกิดแล้วต้องมีชื่อ
(ภาษาพาที)
- บทอ่าน เหตุการณ์ในบ้านสวน
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. การเขียนแนะนํา
4. การกรอกแบบรายการ
5. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 1.การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
แรงกระทบ
- บทอ่าน แรงกระทบ (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง คิดดี ทําดี มีสุข คิดชั่ว
ทําชั่ว พบทุกข์ (ภาษาพาที)
2. คําศัพท์
3. สํานวน
4. การคัดลายมือ
5. ทดสอบ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

8

11

7

เวลา
(ชั่วโมง)

12
หน่วยการเรียนรู้ที่ 16
วิถีชีวิตไทย
ด้วยไทยล้วนหมายรัก
สามัคคี

1. การอ่านในใจ/อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง
- บทอ่าน วิถีชีวิตไทย (ภาษาพาที)
- บทอ่านเสริม เรื่อง เด็กดีมีมารยาท(ภาษาพา
ที)
- บทอ่าน ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
(วรรณคดีลํานํา)
2. คําศัพท์
3. การเขียนคําอวยพร
4. มารยาทในการฟัง การดู และการพูดสนทนา
5. การท่องจําบทประพันธ์
6. ทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 1. ความสําคัญและความเป็นมาของวรรณกรรม
วรรณกรรมล้ําเลิศ อีสาน (นิทานพื้นบ้าน)
ถิ่นกําเนิดแดนอีสาน 2. การอ่านในใจและการอ่านออกเสียงความรู้
เรื่องตํานาน ตํานานเมืองฟ้าแดดโสงยาง
ตํานานนางอรพิมพ์-ท้าวประจิต ตํานานนาง
เพ็ญ และตํานานศรีธาตุพยานรัก
- การอ่านจับใจความสําคัญความรู้เรื่องตํานาน
3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องตํานานเมือง
ฟ้าแดดโสงยาง
4. การเขียนเรื่องจากแนวคิดเดิมของตํานาน
เมืองฟ้าแดดโสงยาง
5. การใช้ภาษาและถ้อยคําเฉพาะในวรรณกรรม
อีสานมาพัฒนาการอ่านและการเขียน
6. ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากตํานานเมืองฟ้า
แดดโสงยาง

12

12

10. วิธีการจัดการเรียนรู้
- การบรรยาย
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย กลุม่ ใหญ่
- การสาธิต
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้
- การฝึกปฏิบตั ิการทางภาษา เช่น การฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน

13
- นําเสนอผลงาน
- การเรียนรู้ดว้ ยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
11. สื่อการเรียนรู้
- บัตรคํา
- แผนภาพ
- แถบบันทึกเสียง
- วรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
- เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
12.1 สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ความสนใจในการเรียน
- การตอบคําถาม
- ความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม
- การร่วมมือทํากิจกรรม
- การแสดงความคิดเห็น
- การฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา
12.2 จากการตรวจผลงานและภาคปฏิบัติ
12.3 จากการตรวจแบบฝึกหัด
เกณฑ์การประเมิน
1. ผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนโดยมีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด
2. พฤติกรรมทางการเรียน 10%
3. ผลงาน 10%
4. สอบประจําบท 40%
5. สอบปลายภาค 40%
การตัดสินผลการเรียน
4
ดีเยี่ยม
หมายถึง
3.5 ดีมาก
หมายถึง
3
ดี
หมายถึง

ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80-100
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75-79
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-74

14
2.5
2
1.5
1
0

ค่อนข้างดี
หมายถึง
ปานกลาง
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา หมายถึง
ต่ํากว่าเกณฑ์ หมายถึง

ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ

65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

13. สถานที่เรียน
ยูนิทอี1 ,ยูนิทอี 2 อาคารทองกวาวภิรมย์
14. เอกสารอ้างอิง
เอกสารประกอบการเรียน(ภาษาพาที วรรณคดีลํานํา แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ป. 5)

