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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 จ านวนนบั และการ

บวก การลบ การ
คูณ การหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.1.1 การอ่าน การเขียนตวัเลข
แสดงจ านวน 

Math_P_5.1.1.2 การเรียงล าดบัจ านวน 
Math_P_5.1.1.3 หลกั ค่าประจ าหลกัและเลข

โดดตามค่าประจ าหลกั 
Math_P_5.1.1.4  การเขียนตวัเลขแสดง

จ านวนในรูปการกระจาย 
Math_P_5.1.1.5 การหาค่าประมาณเป็น

จ านวนเตม็สิบ เตม็ร้อย 
Math_P_5.1.1.6 การหาค่าประมาณเป็น

จ านวนเตม็พนั 
Math_P_5.1.1.7 ค่าประมาณการบวก การลบ 

การคูณ การหาร 
Math_P_5.1.1.8 ค่าประมาณการบวกและ

การลบ 
Math_P_5.1.1.9 การคูณ 

Math_P_5.1.1.10 การหาร 
Math_P_5.1.1.11 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_5.1.1.12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

ตอนท่ี 2 
Math_P_5.1.1.13 โจทยปั์ญหา 
Math_P_5.1.1.14 การสร้างโจทยปั์ญหา 
Math_P_5.1.1.15 แบบรูปจ านวน 

2 มุม 
  
  
  
  

Math_P_5.1.2.1 การเรียกช่ือมุมและ
สญัลกัษณ์แทนมุม 

Math_P_5.1.2.2 ชนิดของมุม 
Math_P_5.1.2.3 การวดัขนาดของมุม 
Math_P_5.1.2.4 การวดัขนาดของมุมกลบั 
Math_P_5.1.2.5 การสร้างมุมโดยใชไ้มโ้พร

แทรกเตอร์ 
3 เสน้ขนาน 

  
Math_P_5.1.3.1 เสน้ขนาน 
Math_P_5.1.3.2 การสร้างเสน้ขนานโดย

อาศยัเสน้ตั้งฉาก  
4 สถิติและความน่าจะ

เป็นเบ้ืองตน้ 
  
  

Math_P_5.1.4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
การจ าแนกขอ้มูล 

Math_P_5.1.4.2 การอ่านและเขียนแผนภูมิ
แท่ง   
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  

Math_P_5.1.4.3 แผนภูมิแท่งท่ีมีการยน่ระยะ
ของเสน้แสดงจ านวน   

Math_P_5.1.4.4 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
Math_P_5.1.4.5 การคาดคะเนการเกิดข้ึน

ของเหตุการณ์ 
5 เศษส่วน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.5.1 ความหมายเศษส่วน 
Math_P_5.1.5.2 เศษส่วนท่ีเท่ากนั 
Math_P_5.1.5.3 การหาเศษส่วนท่ีเท่ากบั

เศษส่วนท่ีก าหนดให ้
Math_P_5.1.5.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมี

ตวัส่วนเท่ากนั 
Math_P_5.1.5.5 การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมี

ตวัส่วนไม่เท่ากนั 
Math_P_5.1.5.6 เศษส่วนอยา่งต ่า 
Math_P_5.1.5.7 เศษส่วนท่ีเท่ากบัจ านวนนบั 
Math_P_5.1.5.8 เศษส่วนแท ้เศษเกิน และ

จ านวนคละ  
Math_P_5.1.5.9 การเขียนเศษเกินในรูป

จ านวนคละ ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_5.1.5.10 การเขียนเศษเกินในรูป

จ านวนคละ ตอนท่ี 2 
Math_P_5.1.5.11 การท าจ านวนคละในรูป

เศษเกิน ตอนท่ี 1 
Math_P_5.1.5.12 การท าจ านวนคละในรูป

เศษเกิน ตอนท่ี 2 
6 การบวก การลบ 

การคูณ และการ
หารเศษส่วน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.6.1 การบวกและการลบ
เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั 

Math_P_5.1.6.2 การบวกเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนไม่เท่ากนั 

Math_P_5.1.6.3 การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
ไม่เท่ากนั 

Math_P_5.1.6.4 โจทยปั์ญหาการบวก
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.5 โจทยปั์ญหาการลบ
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.6 การคูณเศษส่วนกบัจ านวน
นบั 

Math_P_5.1.6.7 การคูณเศษส่วนกบัเศษส่วน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  

Math_P_5.1.6.8 โจทยปั์ญหาการคูณ
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.9 การหารเศษส่วนกบัจ านวน
นบั 

Math_P_5.1.6.10 การหารเศษส่วนกบั
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.11 โจทยปั์ญหาการหาร
เศษส่วน ตอนท่ี 1 

Math_P_5.1.6.12 โจทยปั์ญหาการหาร
เศษส่วน ตอนท่ี 2 

Math_P_5.1.6.13 การบวก ลบ คูนระคนของ
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.14 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ ระคนของเศษส่วน 

Math_P_5.1.6.15 แบบรูปของจ านวน 
7 ทศนิยม 

  
  
  

Math_P_5.1.7.1 ทศนิยมสองต าแหน่งท่ีนอ้ย
กวา่หน่ึง 

Math_P_5.1.7.2 ทศนิยมสองต าแหน่งท่ี
มากกวา่หน่ึง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.7.3 ทศนิยมและจ านวนนบั 
Math_P_5.1.7.4 หลกัและค่าของเลขโดด

ตามค่าประจ าหลกัของ
จ านวนทศนิยม 

Math_P_5.1.7.5 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่งในรูปการ
กระจาย 

Math_P_5.1.7.6 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยม
หน่ึงต าแหน่ง 

Math_P_5.1.7.7 การเปรียบเทียบทศนิยม
สองต าแหน่งกบัทศนิยม
สองต าแหน่ง 

Math_P_5.1.7.8 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยม
สองต าแหน่ง 

Math_P_5.1.7.9 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่งในรูปของ
เศษส่วน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_5.1.7.10 การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วน

เป็นสิบหรือร้อยใหอ้ยูใ่นรูป
ทศนิยม 

Math_P_5.1.7.11 โจทยปั์ญหาทศนิยม  
ตอนท่ี 1 

Math_P_5.1.7.12 โจทยปั์ญหาทศนิยม  
ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การบวก การลบ 

และการคูณทศนิยม           
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.1.1 การบวกทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง 

Math_P_5.2.1.2 การบวกทศนิยมท่ีมีการทด  
ตอนท่ี 1 

Math_P_5.2.1.3 การบวกทศนิยมท่ีมีการทด  
ตอนท่ี 2 

Math_P_5.2.1.4 การบวกทศนิยมสาม
จ านวน  (บวกในแนวนอน) 

Math_P_5.2.1.5 การบวกทศนิยมสาม
จ านวน  (บวกในแนวตั้ง) 

Math_P_5.2.1.6 การลบทศนิยมท่ีไม่มีการ
กระจาย 

Math_P_5.2.1.7 การลบทศนิยมท่ีมีการ
กระจาย 

Math_P_5.2.1.8 โจทยปั์ญหาการบวก
ทศนิยม 

Math_P_5.2.1.9 โจทยปั์ญหาการลบทศนิยม              
Math_P_5.2.1.10 การคูณทศนิยมไม่เกินสอง

ต าแหน่งกบัจ านวนนบั   
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_5.2.1.11 การคูณทศนิยมหน่ึง

ต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึง 
ต าแหน่ง ตอนท่ี 1 

Math_P_5.2.1.12 การคูณทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง ตอนท่ี 2 

Math_P_5.2.1.13 โจทยปั์ญหาการคูณทศนิยม  
Math_P_5.2.1.14 การบวก ลบ คูณระคนของ

ทศนิยม ตอนท่ี 1 
Math_P_5.2.1.15 การบวก ลบ คูณระคนของ

ทศนิยม ตอนท่ี 2 
Math_P_5.2.1.16 แบบรูปของทศนิยม 

2 บทประยกุต ์     
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.2.1 การคูณ การหาร จ านวนนบั
และเศษส่วน 

Math_P_5.2.2.2 การแกโ้จทยปั์ญหา การคูณ 
การหารจ านวนนบัและ
เศษส่วน 

Math_P_5.2.2.3 การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใช้
บญัญติัไตรยางศ ์
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.2.4 การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วน
เป็น 100 ในรูปร้อยละ 

Math_P_5.2.2.5 การเขียนเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนหาร100 ลงตวัในรูป
ร้อยละ 

Math_P_5.2.2.6 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่งในรูปร้อยละ 
หรือเปอร์เซ็นต ์

Math_P_5.2.2.7 การเขียนร้อยละ หรือ 
เปอร์เซ็นต ์ในรูปทศนิยม 

Math_P_5.2.2.8 ร้อยละของจ านวนนบั 
Math_P_5.2.2.9 โจทยปั์ญหาร้อยละ          

Math_P_5.2.2.10 การลดราคา 
Math_P_5.2.2.11 ก าไร ขาดทุน   
Math_P_5.2.2.12 โจทยปั์ญหาก าไรและ

ขาดทุน 
Math_P_5.2.2.13 โจทยปั์ญหาการหาก าไร 

ขาดทุน และราคาขาย 
Math_P_5.2.2.14 การหาร้อยละ หรือ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
เปอร์เซ็นต ์

3 รูปส่ีเหล่ียม           
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.3.1 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

Math_P_5.2.3.2 ชนิดของรูปส่ีเหล่ียม 
Math_P_5.2.3.3 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก 
Math_P_5.2.3.4 ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม 

และโจทยปั์ญหา 
Math_P_5.2.3.5 การหาพ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก 
Math_P_5.2.3.6 การหาพ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉากโดยวธีิใชสู้ตร 
4 รูปสามเหล่ียม 

  
  
  
  
  

Math_P_5.2.4.1 รูปสามเหล่ียมแบ่งตาม
ลกัษณะของมุม 

Math_P_5.2.4.2 รูปสามเหล่ียมแบ่งตาม
ลกัษณะของดา้น 

Math_P_5.2.4.3 ฐาน มุมท่ีฐาน มุมยอดและ
ดา้นประกอบมุมยอดของ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  

รูปสามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.4 ความสูงของรูปสามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.5 มุมภายในรูปสามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.6 การสร้างรูปสามเหล่ียม  

(โดยใชว้งเวยีนและสนัตรง) 
Math_P_5.2.4.7 การสร้างรูปสามเหล่ียม 

(โดยใชไ้มโ้พรแทรกเตอร์) 
Math_P_5.2.4.8 ความยาวรอบรูปของรูป

สามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.9 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความ

ยาวรอบรูปของรูป
สามเหล่ียม 

Math_P_5.2.4.10 การหาพ้ืนท่ีของรูป
สามเหล่ียม 

Math_P_5.2.4.11 การหาพ้ืนท่ีของรูป
สามเหล่ียมโดยการใชสู้ตร   
ตอนท่ี 1 

Math_P_5.2.4.12 การหาพ้ืนท่ีของรูป
สามเหล่ียมโดยการใชสู้ตร  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 2 

Math_P_5.2.4.13 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี
ของรูปสามเหล่ียม 

Math_P_5.2.4.14 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี 
5 รูปเรขาคณิตสามมิติ

และปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.6.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
Math_P_5.2.6.2 ทรงกลม ทรงกระบอก และ

กรวย 
Math_P_5.2.6.3 ปริซึม 
Math_P_5.2.6.4 พีระมิด 
Math_P_5.2.6.5 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร และ

ลูกบาศกเ์มตร 
Math_P_5.2.6.6 การหาปริมาตรของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยการนบั
ลูกบาศก ์

Math_P_5.2.6.7 การหาปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสู้ตร 

Math_P_5.2.6.8 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ปริมาตรหรือความจุของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 27  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_5.2.6.9 ความสมัพนัธ์ของหน่วย

ปริมาตร 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การด ารงพนัธ์ุของ

ส่ิงมีชีวติ 
Sci_P_5.1.1.1 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ

ของดอก 
Sci_P_5.1.12 การถ่ายละอองเรณูและการ

ปฏิสนธิ 
Sci_P_5.1.1.3 วฏัจกัรของพืช 
Sci_P_5.1.1.4 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

ปักช า 
Sci_P_5.1.1.5 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

ตอนก่ิง / ติดตา 
Sci_P_5.1.1.6 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

ทาบก่ิงและการเสียบยอด 
Sci_P_5.1.1.7 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
Sci_P_5.1.1.8 การจ าแนกพืช 
Sci_P_5.1.1.9 การจ าแนกพืชดอก 

Sci_P_5.1.1.10 พืชในทอ้งถ่ิน 
Sci_P_5.1.1.11 การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ

ของสตัว ์(ปฏิสนธิภายใน) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_5.1.1.12 การปฏิสนธิภายนอกของ

สตัว ์
Sci_P_5.1.1.13 การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยั

เพศของสตัว ์
Sci_P_5.1.1.14 วฏัจกัรชีวติของสตัว ์
Sci_P_5.1.1.15 การผสมเทียมของสตัว ์
Sci_P_5.1.1.16 การคดัเลือกพนัธ์ุและการ

ขยายพนัธ์ุสตัว ์
Sci_P_5.1.1.17 ส่ิงมีชีวติท่ีมีโครงร่างแขง็

ภายใน 
Sci_P_5.1.1.18 การจ าแนกสตัวโ์ดยใช้

ลกัษณะบางลกัษณะเป็น
เกณฑ ์

Sci_P_5.1.1.19 การจ าแนกสตัวโ์ดยใช้
เกณฑท่ี์ก าหนดเอง 

Sci_P_5.1.1.20 การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 

2 วสัดุ และสมบติั
ของวสัดุ 

Sci_P_5.1.2.1 การใชว้สัดุใน
ชีวติประจ าวนั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_5.1.2.2 ความแขง็ของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.3 ความเหนียวของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.4 ความยดืหยุน่ของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.5 การน าความร้อนของวตัถ ุ
Sci_P_5.1.2.6 การน าไฟฟ้าของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.7 ความหนาแน่นของวสัดุ 

3 แรงและความดนั Sci_P_5.1.3.1 แรงลพัธ์ 
Sci_P_5.1.3.2 แรงเสียดทานกบัการ

เคล่ือนท่ีของวตัถุ 
Sci_P_5.1.3.3 อากาศมีแรงกระท าต่อวตัถุ 
Sci_P_5.1.3.4 ความดนัของของเหลว 
Sci_P_5.1.3.5 แรงพยงุของของเหลว  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 เสียงกบัการไดย้นิ Sci_P_5.2.1.1 แหล่งก าเนิดเสียง 

Sci_P_5.2.1.2 การเคล่ือนท่ีของเสียง 
Sci_P_5.2.1.3 การไดย้นิเสียง 
Sci_P_5.2.1.4 การเกิดเสียงสูงต ่า 
Sci_P_5.2.1.5 เสียงจากวตัถุต่างๆ 
Sci_P_5.2.1.6 เสียงดงั เสียงค่อย 
Sci_P_5.2.1.7 มลภาวะของเสียง และการ

ป้องกนั 
2 ลม ฟ้า อากาศ Sci_P_5.2.2.1 การเกิดหมอก เมฆ และฝน 

Sci_P_5.2.2.2 วฏัจกัรของน ้ า 
Sci_P_5.2.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อวฏัจกัรของ

น ้ า 
Sci_P_5.2.2.4 ลกัษณะและชนิดของเมฆ 
Sci_P_5.2.2.5 การวดัปริมาณน ้ าฝน 
Sci_P_5.2.2.6 การเกิดลูกเห็บและหิมะ 
Sci_P_5.2.2.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศ 

Sci_P_5.2.2.8 ความดนับรรยากาศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_5.2.2.9 การวดัความดนัอากาศ 

Sci_P_5.2.2.10 ความช้ืนของอากาศ 
Sci_P_5.2.2.11 การวดัความช้ืนของอากาศ 
Sci_P_5.2.2.12 การเกิดลม 
Sci_P_5.2.2.13 ประโยชนข์องพลงังานลม  
Sci_P_5.2.2.14 การวดัทิศทางและอตัราเร็ว

ลม 
Sci_P_5.2.2.15 การประดิษฐเ์คร่ืองมือวดั

ทิศทาง และอตัราเร็วลม 
Sci_P_5.2.2.16 การรับและถ่ายโอนความ

ร้อนของดินและน ้ า 
Sci_P_5.2.2.17 การพยากรณ์อากาศ 
Sci_P_5.2.2.18 การเปล่ียนแปลงสภาพ

อากาศ 
Sci_P_5.2.2.19 ผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ 

3 ปรากฏการณ์จาก
การหมุนรอบตวัเอง 

Sci_P_5.2.3.1 การเกิดทิศ 
Sci_P_5.2.3.2 การใชเ้ขม็ทิศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_5.2.3.3 มุมเงย 
Sci_P_5.2.3.4 แผนท่ีดาว 
Sci_P_5.2.3.5 การหาต าแหน่งดาวบน

ทอ้งฟ้า 
Sci_P_5.2.3.6 การหมุนรอบตวัเองของ

โลก 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Myself Eng_P_5.1.1.1 Introducing Someone 

Eng_P_5.1.1.2 How Old Are You? 
Eng_P_5.1.1.3 About Me 
Eng_P_5.1.1.4 Appearance 
Eng_P_5.1.1.5 Daily Routine 
Eng_P_5.1.1.6 At the Park 

2 Family Eng_P_5.1.2.1 Family Tree 
Eng_P_5.1.2.2 Occupation 
Eng_P_5.1.2.3 Career 

3 My House Eng_P_5.1.3.1 Life at Home 
Eng_P_5.1.3.2 Around My House 
Eng_P_5.1.3.3 My Pet 
Eng_P_5.1.3.4 My City 
Eng_P_5.1.3.5 My Rural Living 

4 School Eng_P_5.1.4.1 My Favorite Subject 
Eng_P_5.1.4.2 When Do We Have 

English Class? 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_5.1.4.3 Rooms at School 

Eng_P_5.1.4.4 In the Classroom 
Eng_P_5.1.4.5 After the Class 
Eng_P_5.1.4.6 Making a Birthday Card 

5 Animals Eng_P_5.1.5.1 Comparing Animals 
Eng_P_5.1.5.2 Animal Habits 

6 Foreigner Eng_P_5.1.6.1 Where Are You From? 
Eng_P_5.1.6.2 What Language Do You 

Speak? 
Eng_P_5.1.6.3 Native Language 

7 Free Time & 
Entertainment 

Eng_P_5.1.7.1 Free Time Activity 
Eng_P_5.1.7.2 Sports 
Eng_P_5.1.7.3 Hobby 
Eng_P_5.1.7.4 Where Were You Last 

Weekend? 
Eng_P_5.1.7.5 Favorite TV Programs 
Eng_P_5.1.7.6 The Frog Prince 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Shopping Eng_P_5.2.1.1 Go Shopping 

Eng_P_5.2.1.2 At the Department Store 
Eng_P_5.2.1.3 Quantity 
Eng_P_5.2.1.4 How Much Does It Cost? 
Eng_P_5.2.1.5 A Birthday Gift 

2 Environment and 
Nature 

Eng_P_5.2.2.1 Plant Food 
Eng_P_5.2.2.2 Grandmother's Garden 
Eng_P_5.2.2.3 How to Grow Morning 

Glory 
Eng_P_5.2.2.4 Forest Fire 
Eng_P_5.2.2.5 Tsunami 

3 Weather Eng_P_5.2.3.1 Weather and Temperature 
Eng_P_5.2.3.2 Different Places, Different 

Seasons 
Eng_P_5.2.3.3 Clothes 

4 Travel Eng_P_5.2.4.1 Ready to Travel 
Eng_P_5.2.4.2 Going on a Cruise 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_5.2.4.3 Welcome to Thailand 

Eng_P_5.2.4.4  Souvenirs from Thailand 
Eng_P_5.2.4.5 Thai Culture 
Eng_P_5.2.4.6 Let's Try Extreme 

Activities 
5 Festival Eng_P_5.2.5.1 Father's Day in Thailand 

Eng_P_5.2.5.2 Western Special Day 
Eng_P_5.2.5.3 Halloween 
Eng_P_5.2.5.4 New Year’s Day VS 

Songkran Day 
6 Food and Drink 

  
  
  
  
  

Eng_P_5.2.6.1 Food Groups 
Eng_P_5.2.6.2 Healthy Foods 
Eng_P_5.2.6.3 Thai Menu 
Eng_P_5.2.6.4 Indian Food 
Eng_P_5.2.6.5 Cooking Methods 
Eng_P_5.2.6.6 Party Food 

7 Health 
  

Eng_P_5.2.7.1 Illness 
Eng_P_5.2.7.2 At the Pharmacy 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_5.2.7.3 At the Optical Store 

Eng_P_5.2.7.4 Accident 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ค าประพนัธท่ี์ฉนัรัก Thai_P_5.1.1.1 เรียนรู้ค าและความหมาย

เร่ืองสายน ้ า สายชีวติ 
Thai_P_5.1.1.2 อ่านวเิคราะห์เร่ือง สายน ้ า 

สายชีวติ 
Thai_P_5.1.1.3 อ่านออกเสียงเร่ืองสายน ้ า 

สายชีวติ 
Thai_P_5.1.1.4 การอ่านและเขียนค าท่ีมี ร 

ควบกล ้า 
Thai_P_5.1.1.5 การอ่านและเขียนค าท่ีมี ล 

ควบกล ้า 
Thai_P_5.1.1.6 การอ่านและเขียนค าท่ีมี ว 

ควบกล ้า 
Thai_P_5.1.1.7 บทกวร่ีวมสมยั 
Thai_P_5.1.1.8 บทเพลงร่วมสมยั 
Thai_P_5.1.1.9 ค าท่ีมีตวัการันต ์
Thai_P_5.1.1.10 เคร่ืองหมายวรรคตอนน่ารู้ 
Thai_P_5.1.1.11 ความหมายโดยตรงและ

ความหมายนยั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_5.1.1.12 บทอาขยานวชิาเหมือน

สินคา้ 
Thai_P_5.1.1.13 การยอ่นิทาน 
Thai_P_5.1.1.14 การยอ่ความประเภท

บทความ 
Thai_P_5.1.1.15 การยอ่ข่าว 
Thai_P_5.1.1.16 การอ่านจบัใจความเร่ือง 

กวางเป็นไข ้
Thai_P_5.1.1.17 การอ่านวเิคราะห์เร่ือง กวาง

เป็นไข ้
Thai_P_5.1.1.18 การน าขอ้คิดจากการอ่าน

เร่ือง กวางเป็นไขสู่้การ
ปฏิบติั 

Thai_P_5.1.1.19 การอ่ารจบัใจความนิทาน
คติธรรมเร่ืองมดง่ามกบั
จกัจัน่ 

Thai_P_5.1.1.20 การอ่านวเิคราะห์นิทานคติ
ธรรม 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.1.1.21 การน าขอ้คิดจากการอ่าน

นิทานคติธรรมสู่การปฏิบติั 
Thai_P_5.1.1.22 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ก าเนิดผิดพน้คนทั้งหลาย 
Thai_P_5.1.1.23 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากก าเนิดผดิ

พน้คนทั้งหลาย 
Thai_P_5.1.1.24 การอ่านวเิคราะห์เร่ือง 

ก าเนิดผิดพน้คนทั้งหลาย 
2 หนูนอ้ยรักการอ่าน Thai_P_5.1.2.1 ราชาธิราช ตอน ก าเนิดมะ

กะโท 
Thai_P_5.1.2.2 การอ่านบทความเร่ืองขา้ว

งอก ขา้วกลอ้งงอก น ้ าขา้ว
กลอ้งงอก 

Thai_P_5.1.2.3 การอ่านจบัใจความจาก
ตวัอยา่งโฆษณาท่ี
ก าหนดให ้

Thai_P_5.1.2.4 การอ่านงานเขียนประเภท
โนม้นา้ว 

Thai_P_5.1.2.5 การอ่านวเิคราะห์ข่าวและ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
เหตุการณ์ประจ าวนั 

Thai_P_5.1.2.6 การอ่านในใจเร่ือง 
ครอบครัวพอเพียง 

3 ยอดนกัเขียน Thai_P_5.1.3.1 การเขียนบนัทึกเหตุการณ์
ประทบัใจ 

Thai_P_5.1.3.2 การเขียนเร่ืองเชิง
จินตนาการ 

Thai_P_5.1.3.3 การเขียนบรรยายภาพ 
Thai_P_5.1.3.4 การเขียนเรียงความ 
Thai_P_5.1.3.5 การเขียนโครงงาน

ภาษาไทย 
Thai_P_5.1.3.6 การเขียนบนัทึกการอ่าน

จากเร่ือง จิตท่ีควรพฒันา : 
จิตสาธารณะ 

Thai_P_5.1.3.7 การเขียนบนัทึกการอ่าน
นิทานพ้ืนบา้น 

Thai_P_5.1.3.8 การเขียนบทละครจากค าท่ี
ก าหนด 

Thai_P_5.1.3.9 ควายหงานกบัผกัหวานป่า 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.1.3.10 การเขียนบรรยายความรู้สึก 

จากการอ่านบทร้อยกรอง
เร่ือง ผูรู้้ดีเป็นผูเ้จริญ 

Thai_P_5.1.3.11 อธิบายความหมายบท
อาขยานหลกัเร่ือง ตนเป็นท่ี
พ่ึงแห่งตน 

Thai_P_5.1.3.12 การเขียนบรรยาย
ความหมายโคลงโลกนิติ 

Thai_P_5.1.3.13 ส านวนค าพงัเพย 
Thai_P_5.1.3.14 การตั้งค  าถามและการตอบ

ค าถาม 
Thai_P_5.1.3.15 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

"พระราชวงัสนามจนัทร์" 
Thai_P_5.1.3.16 เรียนรู้ค าศพัท ์"พระราชวงั

สนามจนัทร์" 
4 คนละไมค้นละมือ Thai_P_5.1.4.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง คน

ละไมค้นละมือ 
Thai_P_5.1.4.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง คนละ

ไมค้นละมือ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.1.4.3 แผนภาพโครงเร่ือง คนละ

ไม ้คนละมือ 
Thai_P_5.1.4.4 ค าบุพบท 
Thai_P_5.1.4.5 การอ่านร้อยแกว้และ

มารยาทในการอ่าน 
Thai_P_5.1.4.6 การพดูและการเขียนแสดง

ความรู้สึก 
Thai_P_5.1.4.7 อ่านเสริมเติมความรู้ แม้

หวงัจะเก่งกลา้ จงฝนทัง่ให้
เป็นเขม็ 

5 ร่วมแรงร่วมใจ Thai_P_5.1.5.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
"ร่วมแรงร่วมใจ" 

Thai_P_5.1.5.2 เรียนรู้ค าศพัทจ์ากเร่ือง ร่วม
แรงร่วมใจ 

Thai_P_5.1.5.3 การเขียนแผนภาพโครง
เร่ือง ร่วมแรงร่วมใจ 

Thai_P_5.1.5.4 ประโยคและส่วนประกอบ
ของประโยค 

Thai_P_5.1.5.5 ค าภาษาต่างประเทศใน
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ภาษาไทย 

Thai_P_5.1.5.6 ค าเช่ือม 
Thai_P_5.1.5.7 ส่ือสารสนเทศ 
Thai_P_5.1.5.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

บทเพลงแห่งประชาธิปไตย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หยาดทิพยช์โลมใจ Thai_P_5.2.1.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง "ดัง่

หยาดทิพยช์โลมใจ" 
Thai_P_5.2.1.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง "ดัง่

หยาดทิพยช์โลมใจ" 
Thai_P_5.2.1.3 แผนภาพโครงเร่ือง"ดัง่ห

ยากทิพยช์โลมใจ" 
Thai_P_5.2.1.4 ค าราชาศพัท ์
Thai_P_5.2.1.5 การใชพ้จนานุกรม 
Thai_P_5.2.1.6 ค าอุทาน 
Thai_P_5.2.1.7 การอ่านข่าวสารทาง

ราชการ 
Thai_P_5.2.1.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

"พระมหากษตัริยไ์ทย" 
2 กา้วใหไ้กลไปใหถึ้ง Thai_P_5.2.2.1 กา้วใหไ้กลไปใหถึ้ง 

Thai_P_5.2.2.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง กา้วให้
ไกลไปใหถึ้ง 

Thai_P_5.2.2.3 แผนภาพโครงเร่ือง กา้วให้
ไกลไปใหถึ้ง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_5.2.2.4 การคิด การพดูและการ

เขียนแสดงความคิดเห็นเชิง
วเิคราะห์ 

Thai_P_5.2.2.5 อกัษรน า 
Thai_P_5.2.2.6 การใชแ้ละการอ่านอกัษร

ยอ่ 
Thai_P_5.2.2.7 การอ่านค าหรือขอ้ความท่ีมี

เคร่ืองหมายวรรคตอน 
Thai_P_5.2.2.8 การอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ลูกยางเดินทาง 
3 ชีวติมีค่า Thai_P_5.2.3.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง ชีวติ

มีค่า 
Thai_P_5.2.3.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง ชีวติมีค่า 
Thai_P_5.2.3.3 แผนภาพโครงเร่ือง ชีวติมี

ค่า 
Thai_P_5.2.3.4 การเขียนจดหมายถึงพอ่แม่ 

ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง 
Thai_P_5.2.3.5 ค าสนัธาน 
Thai_P_5.2.3.6 การเขียนแผนภาพความคิด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.2.3.7 การเขียนค าขวญั 
Thai_P_5.2.3.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง  

กีสาโคตมีเถรี 
4 ปลอดภยัไวก่้อน Thai_P_5.2.4.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ปลอดภยัไวก่้อน 
Thai_P_5.2.4.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง 

ปลอดภยัไวก่้อน 
Thai_P_5.2.4.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

ปลอดภยัไวก่้อน 
Thai_P_5.2.4.4 การพดู การเขียน 
Thai_P_5.2.4.5 ภาษาไทยมาตรฐานและ

ภาษาถ่ิน 
Thai_P_5.2.4.6 การพดูรายงานและการ

แสดงความคิดเห็น 
Thai_P_5.2.4.7 การแยกขอ้เทจ็จริงและ

ขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
Thai_P_5.2.4.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ไมด้อกในเมืองไทย 
5 หนา้ต่างท่ีเปิดกวา้ง Thai_P_5.2.5.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
หนา้ต่างท่ีเปิดกวา้ง 

Thai_P_5.2.5.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง หนา้ต่าง
ท่ีเปิดกวา้ง 

Thai_P_5.2.5.3 การเลือกอ่านหนงัสือ 
Thai_P_5.2.5.4 การอ่านฉลากยา 
Thai_P_5.2.5.5 มารยาทในการเขียน 
Thai_P_5.2.5.6 ค าอวยพร 
Thai_P_5.2.5.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ดว้ยไทยลว้นหมายรัก
สามคัคี 

6 ภาษาจรรโลงใจ Thai_P_5.2.6.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ภาษาจรรโลง 

Thai_P_5.2.6.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง ภาษา
จรรโลงใจ 

Thai_P_5.2.6.3 แผนภาพโครงเร่ือง ภาษา
จรรโลงใจ 

Thai_P_5.2.6.4 กาพยย์านี 11 
Thai_P_5.2.6.5 ค าประพนัธ ์
Thai_P_5.2.6.6 นิทานพ้ืนบา้นเร่ือง ทา้วเต่า
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
นอ้ย 

Thai_P_5.2.6.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 
ทา้วเต่านอ้ย 

7 รู้ไวไ้ดป้ระโยชน์ Thai_P_5.2.7.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง รู้ไว ้
ไดป้ระโยชน ์

Thai_P_5.2.7.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง รู้ไวไ้ด้
ประโยชน ์

Thai_P_5.2.7.3 การเขียนแนะน า 
Thai_P_5.2.7.4 การเขียนกรอกแบบรายการ 
Thai_P_5.2.7.5 ถอ้ยค า 
Thai_P_5.2.7.6 การอ่ารสารคดี 
Thai_P_5.2.7.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เกิดแลว้ตอ้งมีช่ือ 
8 แรงกระทบ Thai_P_5.2.8.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง แรง

กระทบ 
Thai_P_5.2.8.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง แรง

กระทบ 
Thai_P_5.2.8.3 แผนภาพโครงเร่ือง แรง

กระทบ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.2.8.4 คดัลายมือ 
Thai_P_5.2.8.5 โวหาร 
Thai_P_5.2.8.6 นิทานพ้ืนบา้นเร่ือง ปลา

ช่อนตวัใหญ่ 
Thai_P_5.2.8.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ลิงกบัลา 
9 วถีิชีวติไทย Thai_P_5.2.9.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง  

วถีิไทย 
Thai_P_5.2.9.2 เรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง วถีิไทย 
Thai_P_5.2.9.3 แผนภาพโครงเร่ือง วถีิไทย 
Thai_P_5.2.9.4 การท่องจ าค าประพนัธ์ 
Thai_P_5.2.9.5 การใชภ้าษาใหเ้หมาะสม

กบับุคคลและสถานการณ์ 
Thai_P_5.2.9.6 นิทานพ้ืนบา้นเร่ืองต านาน

บ่อเกลือ 
Thai_P_5.2.9.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เด็กดีมีมารยาท 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ทอ้งถ่ินศึกษา So_5.1.1.1 การสืบคน้ความเป็นมา

ทอ้งถ่ินของตน 
So_5.1.1.2 แหล่งสืบคน้ความเป็นมา

ของทอ้งถ่ิน 
So_5.1.1.3 ความแตกต่างระหวา่งความ

จริงกบัขอ้เท็จจริง 
So_5.1.1.4 การน าเสนอประวติัความ

เป็นมาของทอ้งถ่ิน 
2 ประเทศเพื่อนบา้น

ของเรา 
So_5.1.2.1 อิทธิพลของอารยธรรม

อินเดียท่ีมีต่อไทย และ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

So_5.1.2.2 อิทธิพลของอารยธรรมจีนท่ี
มีต่อไทย และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

3 วฒันธรรมต่างชาติ So_5.1.3.1 การเขา้มาของวฒันธรรม
ต่างชาติในสงัคมไทย 

So_5.1.3.2 อิทธิพลของวฒันธรรม
ต่างชาติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 อาณาจกัรอยธุยา So_5.2.1.1 การสถาปนาอาณาจกัร

อยธุยา 
So_5.2.1.2 พฒันาการและความ

เจริญรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ
ของอาณาจกัรอยธุยา 

So_5.2.1.3 บุคคลส าคญัในสมยัอยธุยา 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 
สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

So_5.2.1.4 บุคคลส าคญัในสมยัอยธุยา 
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช และชาวบา้น
บางระจนั 

So_5.2.1.5 ภูมิปัญญาในสมยัอยธุยา 
2 อาณาจกัรธนบุรี So_5.2.2.1 พฒันาการอาณาจกัรธนบุรี 

So_5.2.2.2 บุคคลส าคญัสมยัอาณาจกัร
ธนบุรี 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_5.2.2.3 ภูมิปัญญาในสมยัธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


