
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต  จะชวยใหการอานเรื่องราวใน

บทเรียนเขาใจไดงาย  และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน  ชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒   อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร  

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรียนได 

๓. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

 



สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคํา 

- การใชคํา 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําภาพมาใหนักเรียนดู  เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน เชน ภาพพีระมิด  แมลงกุดจี่  แมลงส

คารับ  ศิลาจารึก  และเปนตน 

๒. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื่ออธิบายความหมายของคําวา  “กฐิน  กระดาษสา  โกฏิ  

ปโกฎิ  พีระมิด  แมลงกุดจี่  แมลงสคารับ ศิลาจารึก สังขยา  ทะมึน  เพิงผา  ระลอก  รูปลักษณ   บวงสรวง  

พีระมิด  สีนํ้าหมาก  มัคคุเทศกฯลฯ ” ใหนักเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๓. แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถฝกอานคํา และผลัดกันถามตอบ   

๔. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา  โดยใหเพื่อนๆ ชวยกันประเมินการอาน

จนครบทุกคํา  ครูชวยแนะนํา 

๕. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู  โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน  

ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

๖. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา  นําสงครสูอบความถูกตอง 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๖ ขอ ๒ บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา  หนา ๓  

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาท ี ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

๑)  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒)  เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓)  เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน  ชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได  

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได 

๒. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

 



สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคําถาม 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําตัวอยางบทรอยกรองประเภทกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๒ บท มาติดบนกระดานดําใหนักเรียน

อานออกเสียงพรอมๆ กัน  ดังน้ี 

 

หัวใจนักปราชญ 

   การเรียนตองรูหลัก  ตองรูจักจดและจํา 

  สุ จิ ปุ ลิ นํา    ใหกาวหนาพามั่นคง 

   หัวใจของนักปราชญ  อยากฉลาดอยาลืมหลง 

  ฟง คิด ถาม เขียน จง   จดจําไวจะไดดี 

(ราณี   สระบัว.....ประพันธ) 

 

๒. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน เวน

วรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๓. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๔. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๒ – ๘   “จากผาแตม...สูอียิปต”  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติม

สวนที่บกพรอง 

๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๖   หนา ๑ – ๒ 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. กาพยยานี ๑๑ “หัวใจนักปราชญ” 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 



การวัดผลและประเมินผล 

๑)  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒)  เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓)  เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอาน คิด วิเคราะห      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน  ชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดจากการอานได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 



สาระการเรียนรู 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําภาพเขียนสีที่ผาแตม    และพีระมิดที่อียิปตมาใหนักเรียนดูอีกครั้งหน่ึง   พรอมทั้งสนทนา

ซักถาม 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุมโดยคละความสามารถ  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธาน

กลุม  รองประธานกลุม และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียน

ทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเ น้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทย ชุด ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  บทที่ ๑ “จากผาแตม...สูอียิปต” จากหนา ๒ ถึงหนา ๘  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ัง

คําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 คําวา “ผาแตม” ในเรื่องน้ี หมายถึงสถานที่ใด  อยูที่ไหน 

 เหตุใดจึงเรียกวาผาแตม 

 เอื้องและอินต่ืนเตนเรื่องอะไร 

 นักเรียนคิดวา ภาพวาดที่ผาแตมนาจะวาดไวในสมัยใด 

 ผาแตมและพีระมิดมีความเหมือนหรือแตกตางกันในเรื่องใดบาง 

 ในจังหวัดของนักเรียนมีสถานที่ทองเที่ยวใดบาง 

 นักเรียนเคยไปเที่ยวที่ใดมาบาง  นอกจากในทองถ่ินตนเอง  

 ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๕. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “จากผาแตม...สูอียิปต” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดเรียนรู

อะไรบางจากการอานเรื่องน้ี   

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๖   หนา ๔ 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพเขียนสีที่ผาแตม   ภาพพีระมิดที่อียิปต 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 



การวัดผลและประเมินผล 

๑)  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒)  เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓)  เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน  ชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของบทรอยกรองได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปบทรอยกรองที่อาน 

๓. นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเกี่ยวกับบทรอยกรองได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 



สาระการเรียนรู 

 การอานบทรอยกรอง “ตัวเลขไทย” 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการสนทนารวมกัน  

๒. นักเรียนอานในใจบทรอยกรอง “ตัวเลขไทย”   จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหาสาระ

การเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยาง เชน 

 บทรอยกรอง “ตัวเลขไทย” เปนคําประพันธลักษณะใด 

 การนับสังขยา  หมายความวาอะไร 

 ตัวเลขไทยมีมาต้ังแตสมัยใด 

 ผูแตงมีจุดประสงคใดในการแตงเรื่องน้ี 

 “ปโกฏิ” หมายความวาอยางไร 

 ใครเปนผูที่ประดิษฐอักษรไทย 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระ   การ

เรียนรู  

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๖ เรื่องบอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา ขอ ๑    

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

๑)  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒)  เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓)  เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานตัวเลขไทย      เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ตัวเลขไทยมีใชมาต้ังแตกําเนิดตัวอักษรไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  ใชแทนจํานวน  ใชแทนวันแต

ละวันในสัปดาห แทนเดือนในแตละเดือนในรอบป  เราควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยเรามีตัวเลขใชเปนของตัวเอง ซึ่ง

แสดงถึงเอกลักษณความเปนไทยและภูมิปญญาไทยในอดีต   

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน  ชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร  

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานตัวเลขไทยได 

๒. นักเรียนบอกคาของจํานวนตางๆในเลขไทยได 

๓. นักเรียนใชตัวเลขไทยไดถูกตอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 



สาระการเรียนรู 

 การอาน เขียนตัวเลขไทย 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนรวมกันตรวจสอบและเฉลยแบบฝกทักษะอีก

ครั้ง   

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน  โดยคละความสามารถ  ใหแตละกลุมเลือกหัวหนา

กลุม  รองหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม ศึกษาความรูจากเรื่องการอาน การใชตัวเลขไทย  หนังสือเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๙ – ๑๑  อภิปรายรวมกัน 

๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับการใชตัวเลขไทย  สรางจิตสํานึกใหนักเรียนชวยกันอนุรักษความเปนไทย  การ

เขียนตัวเลขในการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆควรเขียนตัวเลขไทย   

๔. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ ตัวเลขไทยในหนังสือเรียนหนา ๑๐ – ๑๑ และใบความรู  จากน้ันให

นักเรียน ๓ – ๕ คนต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ  

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะการเขียนคําอานของสัญลักษณวันที่ และเดือนทางจันทรคติ ที่กําหนดให 

จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะบอกความหมายจากคําที่กําหนดให  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

๑)  วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒)  เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓)  เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   พยางคและคํา       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 เสียงที่เปลงออกมาแตละครั้ง จะมีความหมายหรือไมมีความหมายก็ตาม  เรียกวา “พยางค”  ถาพยางคมี

ความหมายจะเรียกวา “คํา”    

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท  ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔   ระบุลักษณะของประโยค 

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกลักษณะของพยางคได 

๒. นักเรียนบอกลักษณะของคําได 

๓. นักเรียนประสมอักษร สระ วรรณยุกตเปนคําได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

 



สาระการเรียนรู 

- พยางคและคําในภาษาไทย 

- การประสมอักษร 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําแผนภูมิเพลง “ภูมิใจคําไทยของเรา”  มาติดบนกระดานดํา  ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน  

รองตามครู ๑ เที่ยว  และรองเอง ๒ เที่ยวพรอมทั้งปรบมือประกอบจังหวะ ดังน้ี 

 

เพลงภูมิใจคําไทยของเรา 

      ทํานอง  เพลงแมสะเรียง             คํารอง  ราณี  สระบัว  

 

  คําไทยน่ีหรอื เปนเครื่องมือของเรา 

 อักษรมีมานานเนา พูดบอกเลาเขาใจ 

  อานเขียนตองถูกหลักการ สื่อสารกันไดทันใด 

 เราจงภูมิใจและนําไปใชใหเปน เอกลักษณเดนของไทย  

  โปรดจงมาชวยกัน ใชคําไทยน่ันดวยความสุขใจ 

 พูดใหเขาใจพลัน ใชคําไทยน่ันดวยความภูมิใจ 

   

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง พยางคและคํา จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  ๑๓   ครูอธิบาย

เพิ่มเติมใหนักเรียนศึกษาความรูประกอบ  เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของพยางคและคําในภาษาไทย ยกตัวอยางประกอบ  สอบถามความ

เขาใจนักเรียน พรอมทั้งต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบ 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ   บอกจํานวนพยางคและคําอานของคําที่กําหนดให ครูเฉลยและนักเรียน

แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ บอกสวนประกอบของคําที่กําหนดให  เสร็จแลวครูเฉลยและอธิบาย

เพิ่มเติม  นักเรียนตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เพลงภูมิใจคําไทยของเรา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 



การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การหาขอคิดจากเรื่อง      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การหาขอคิดจากเรื่องที่อาน  จะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานไดลึกซึ้ง  และเขาใจความคิดของผูเขียนที่

แฝงไวในเรื่อง เชนคติธรรม คําสอน มุมมองตางๆ  อันเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑    ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๕   อธิบายการนําความรูและความคิดจากเรื่องที่อาน ไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนหาขอคิดจากเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

 

 



สาระการเรียนรู 

 -  การหาขอคิดจากเรื่องที่อาน 

   -  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําคําตอบจากแบบฝกทักษะ   มารวมกัน

ตรวจสอบและเฉลยอีกครั้ง    

๒. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ – ๕  คน ใหแตละกลุมอานเรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต  โดยอานอยาง

ละเอียดอีกครั้ง  รวมกันพิจารณาวาผูเขียนเรื่องน้ีตองการสื่อเน้ือหาใดแกผูอาน  โดยใหแตละกลุมชวยกันตอบ

คําถามตอไปน้ี 

 เรื่องน้ีมุงเนนใหผูอานไดมีจิตสํานึกในเรื่องใด 

 มีคุณธรรมที่แฝงอยูหรือไม  เปนคุณธรรมดานใด 

 นักเรียนเกิดขอคิดอยางไร 

 ผูอานสามารถสาระที่ไดประประยุกตในชีวิตประจําวันอยางไร 

 นักเรียนเกิดมุมมองในการทองเที่ยวในไทยและตางประเทศอยางไร 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมตอบคําถามลงในแผนกระดาษ   แลวสงตัวแทนอานคําตอบน้ันที่หนาช้ันเรียน 

๔. ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหา “การหาขอคิดจากเรื่องที่อาน” จากหนังสือเรียนชุดภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ หนา  ๑๓ – ๑๔  รวมทั้งการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  ครูอธิบายหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เขียนขอคิดที่ไดจากการอานเรื่อง “จากผาแตม...สูอียิปต”  เสร็จแลวนําสง

ครูตรวจสอบความถูกตอง  ครูอธิบายสรุป 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   หลักการคิดวิเคราะห      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง  องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจจะเปน

วัตถุ  สิ่งของ  เรื่องราว  หรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เพื่อคนหา

สภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให   และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ 

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการคิดวิเคราะหได 

๒. คิดวิเคราะหเรื่องที่อานหรือฟงได 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

 



สาระการเรียนรู 

 -  ลักษณะของการคิดวิเคราะห 

-  ประโยชนของการคิดวิเคราะห 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน  โดยคละความสามารถ (อาจใชกลุมถาวรก็ได) 

๒. ใหนักเรียนอานบทเรียนเรื่อง “จากผาแตม...สูอียิปต” อีกครั้ง แลวใหแตละกลุมชวยกันหาคําตอบที่

ครูใชถามดังน้ี 

 บทเรียนน้ีกลาวถึงสถานที่ใดบาง 

 มีตัวละครที่กลาวถึงกี่คน 

 ภาพเขียนที่ผาแตมเปนรูปอะไรบาง 

 ภาพเขียนสมัยโบราณมีอยูที่ใดอีกบางนอกเหนือจากผาแตม 

 ลักษณะของภาพเขียนโบราณสวนมากเปนอยางไร 

 นักเรียนไดขอคิดใดจากเรื่องน้ี 

๓. นักเรียนทําใบงานเรื่องการวิเคราะหตอเติมเรื่องที่กําหนดให  เสร็จแลวนําสงครู  ใหแตละคนอานเรื่อง

ที่ตนเองตอเติมใหเพื่อนๆ ฟง 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 


