
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

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. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื่ออธิบายความหมายของคําวา  “ดีซาน  บรรเลง  

พะอืดพะอม  พิสูจน  โรแมนติก  วัคซีน  สาธารณสุข  สุขภาพจิต  ฯลฯ” ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๙๑ ขอ ๑ หนา ๙๒ ขอ ๒  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตองและอานประโยคที่ตนเอง

แตงใหเพื่อนฟง  เพื่อนๆ ชวยกันวิเคราะหความถูกตอง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

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. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “ชอนกลางสรางสุขภาพ”  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๔๖ – ๑๕๑  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 ชอนกลางสรางสุขภาพเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

 การกินเลี้ยงในงานแตงงานน้ีจัดในรูปแบบใด 

 เพื่อนพี่สินรับประทานอาหารอยางไร 

 เหตุใดภูจึงไมไดยินเสียงกีตารจากพี่สิน 

 แมไมใหภูตักอาหารจนลนจานเพราะเหตุใด 

 การรับประทานอาหารแบบบริการตนเอง เรียกวาอะไร 

 พอบอกวาคนที่ไมใชชอนกลางเปนคนอยางไร 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   หนา ๘๘ – ๘๙  เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ  สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที   

๔. ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ บทที่ ๑๐  “ชอนกลางสรางสุขภาพ” จากหนา ๑๔๖ ถึงหนา ๑๕๓  อีกครั้ง  

จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๕. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 ชอนกลางสรางสุขภาพไดอยางไร 

 เปนเรื่องนาเศราของคนในครอบครัว หากรับประทานอาหารแลวทําใหติดโรค เพียงเพราะ

อะไร 

 นักเรียนเคยมีประสบการณในงานเลี้ยงหรือไม ไปในโอกาสใด และเปนงานเลี้ยงแบบใด 

 “การเปนลูกผูชายที่แทจริง  ตองรูจักแยกแยะ” หมายความวาอะไร   

 ในครอบครัวของนักเรียนเห็นคุณคาการใชชอนกลางหรือไม  เพราะเหตุใด 

 นักเรียนนําความรูเรื่องน้ีไปประยุกตใชไดอยางไรบาง 

๖. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๗. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ชอนกลางสรางสุขภาพ” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนได

อะไรบางจากการอานเรื่องน้ี 

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  เสร็จแลวครูเฉลยและนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของบทรอยกรองได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปบทรอยกรองที่อาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานบทอานเสริม เรื่อง “ไวรัสตับอักเสบ” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “ไวรัสตับอักเสบ”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหา

สาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 โรคไวรัสตับอักเสบติดตอผานทางใดไดบาง 

 โรคตับอักเสบ  เรียกอีกอยางวาอะไร 

 อันตรายของโรคไวรัสตับอักเสบ ซี คืออะไร 

 การปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเบื้องตน ทําไดโดยวิธีใด   

 ไวรัสตับอักเสบชนิดใด  เมื่อเปนแลวมีแนวโนมจะกลายเปนตับแข็งหรือมะเร็งตับได 

 ไวรัสตับอักเสบชนิดใด เมื่อเปนแลวจะหายขาดไมเปนซ้ําอีก 

 ไวรัสตับอักเสบชนิดใดที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย เพราะมีประชากร

เปนพาหะของโรคน้ี 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด  นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการเรียนรู

ทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การพูดแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในเชิงวิจารณ จะมีทั้งการสนับสนุนและการโตแยง  โดยใชเหตุผล

สนับสนุนอยางหนักแนน  หลีกเลี่ยงมิใหกระทบกระเทือนถึงตนเองและบุคคลอื่น   
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                               
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  พูดแสดงความรู  ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 
  

จุดประสงค 

๑. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นได 

๒. นักเรียนพูดวิจารณได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณในหนังสือเรียนหนา ๑๕๕  จากน้ัน

ใหนักเรียน ๓ – ๕ คนต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ 

๓. ครูนําตัวอยางการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  มาอานใหนักเรียนฟง  จากน้ันครูอธิบาย

ความหมายของการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  ครูใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดในเรื่อง  หลักการพูด

แสงดความคิดเห็นเชิงวิจารณ 

๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ 

๔.๑ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ   เปนการพูดสนับสนุน หรือโตแยงเรื่องที่อานหรือ

ฟง ดวยการพูดแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ มีเหตุผลสนับสนุนหรือโตแยงได 

๔.๒ หลักการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ 

 มีเหตุผลประกอบความคิด  แสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ 

 ใชถอยคําสุภาพ  กะทัดรัด ชัดเจน  ยกตัวอยางประกอบการอธิบายได 

 วิจารณดวยความสรางสรรค 

 ไมนําเรื่องสวนตัวมาเกี่ยวของ 

 ตองมีมารยาทในการพูด 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เรื่องการแสดงความคิดเห็นตามหัวขอที่กําหนดให จากน้ันนําสงครู  ครู

เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เรื่องเขียนรางคําพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณขอความที่กําหนดให  

เสร็จแลวใหครูสุมใหนักเรียน  ๓ – ๕  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณที่หนาช้ันเรียน 

๗. นักเรียนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุดเปนรายบุคคล   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระ

การเรียนรู   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพูดปฏิเสธหรือโตแยง      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 เราควรมีมารยาทในการพูดปฏิเสธหรือโตแยง  โดยใชเหตุผลสนับสนุน  ไมกอใหเกิดความเดือดรอน

เสียหายตอผูอื่น  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                               
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๓   วิเคราะหความนาเช่ือถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล 
 

จุดประสงค 

๑. อธิบายเกี่ยวกับมารยาทในการพูดปฏิเสธหรือการโตแยงและฟงได 

๒. ปฏิบัติตนในการมีมารยาทในการพูดปฏิเสธหรือการโตแยง และฟงได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดปฏิเสธหรือโตแยง 

- การสรุปความ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่องการพูดปฏิเสธหรือโตแยง จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  ๑๕๖ 

แลวใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปน้ี 

 ในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  ผูพูดควรคํานึงถึงเรื่องใด 

 การพูดเชนไรถือวาเปนมารยาทที่ไมดีในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ 

 ความคิดเห็นของคนเรา  อาจไมสอดคลองกับผูอื่น  แตตองคํานึงถึงสิ่งใด 

 ในการปฏิเสธหรือโตแยง  ควรปฏิบัติอยางไร 

๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย  

๔. ใหนักเรียนฝกพูด  โดยครูต้ังประเด็น หัวขอเรื่องใหนักเรียนพูดแสดงความเห็นเชิงวิจารณ  หรือ

ปฏิเสธหรือโตแยง   

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เขียนขอความที่เปนคําพูดโตแยงหรือปฏิเสธ   เสร็จแลวนําสงครูชวย

ตรวจสอบและพิจารณาแกไข 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๙๖ ขอ ๔  เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การสรุปความ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนสรุปความหรือยอความเรื่องที่ฟงหรืออาน  จะชวยใหสามารถนําสาระสําคัญมาใชประโยชน  

โดยเฉพาะการคนควาความรูจากแหลงความรู  จากผูรู  หรือจากเอกสารที่เกี่ยวของ  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๕   อธิบายการนําความรูและความคิด จากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา  ในการดําเนินชีวิต

วิเคราะหความนาเช่ือถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสรุปความและหาขอคิดจากเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนสามารถใชแผนที่ความคิดสรุปเรื่องได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การสรุปความ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนอานขอความที่ครูติดบนกระดาน  แลวฝกตีความ สรุปความ และบอกขอคิดของเรื่องน้ันๆ  

ครูและนักเรียนสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตีความ สรุปความและการหาขอคิดของเรื่อง  ครูใหความรู

เพิ่มเติมและช้ีแนะใหเขาใจตรงกัน  ใหแตละกลุมเขียนสรุปความจากขอความที่ครูติดไว  แลวสงตัวแทนรายงาน

หนาช้ันเรียน 

๓. ครูนํารูปภาพ  มาใหนักเรียนทุกคนฝกเขียนประโยคบรรยายภาพทีละภาพ  โดยเขียนลงใน

แผนกระดาษที่ครูจัดเตรียมไว   เสร็จและนํามาใสในกลองที่ครูจัดเตรียมไว  ครูขออาสาสมัครมาอานขอความ

บรรยายภาพของเพื่อนทั้งหมดแลวรวมกันพิจารณาตัดสินวาในแตละภาพขอความใดของบุคคลใดบรรยายไดดีที่สดุ     

๔. นักเรียนอานเรื่องที่กําหนดใหแลวทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะ

ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๙๕  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบและประเมินผล 

๕. นักเรียนและครูรวมสรุปความรูเรื่องการสรุปความ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. รูปภาพ 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การยอความ       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การยอความ  คือ  การนําใจความสําคัญของเรื่องมาเรียบเรียงเปนสํานวนของตนเอง โดยจะตองเขียนให

ถูกตองตามรูปแบบของการยอความ   
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๕   อธิบายการนําความรูและความคิด จากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา  ในการดําเนินชีวิต

วิเคราะหความนาเช่ือถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกรูปแบบและหลักการเขียนยอความได 

๒. นักเรียนเขียนยอความได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- รูปแบบและข้ันตอนการยอความ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน  ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการเขียนยอความในหนังสือ

เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๕๙ – ๑๖๑  

จากน้ันใหนักเรียนแตละกลุมและครูรวมกันสรุปความรูเรื่อง  การเขียนยอความ ดังน้ี 

๒.๑ การเขียนยอความ  หมายถึง  การเก็บใจความสําคัญของเรื่องใดเรื่องหน่ึงจากการอาน  

แลวนํามาเขียนเรียบเรียงใหมดวยสํานวนของตนเอง 

๒.๒ วิธีการเขียนยอความ ทําได  ดังน้ี 

- อานเรื่องใหจบ  เพื่อใหทราบวา  เรื่องน้ันกลาวถึงใคร   ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  

เมื่อไร  และผลเปนอยางไร 

- บันทึกใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  แลวนํามาเขียนเรียบเรียงใหมดวยสํานวน

ของตนเอง 

- อานทบทวนใจความสําคัญ แลวแกไขใหสมบูรณ 

- เขียนยอความใหสมบูรณ 

- การเขียนยอความไมนิยมใชสรรพนามบุรุษที่  ๑  และ  ๒ แตจะใชสรรพนาม

บุรุษที่  ๓  เทาน้ัน  

๓. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับหลักการเขียนยอความ เสร็จแลวนําสงครู  

รวมกันคัดเลือกตัดสินผูที่เขียนแผนภาพความคิดไดดี  ติดแสดงไวที่ปายนิเทศหนาช้ันเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. รูปแบบการเขียนยอความ 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย ( ศึกสายเลือด)      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
  

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. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื่ออธิบายความหมายของคําวา  กุณฑล  โกลาหล  คทาธร   

คัคนานต  ฉายฉาน  ชาญสมร  ชิวหา  ทินกร  ทะยาน  โทมนัสา บรรลัยกัลป  ฯลฯ  แลวรวมกันสนทนาแสดง

ความคิดเห็น  ชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. ใหนักเรียนฝกอานคํา และหาความหมาย โดยใชพจนานุกรม 

๓. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา   โดยใหเพื่อนๆ ชวยกันประเมินการอาน

จนครบทุกคํา  ครูชวยแนะนํา 

๔. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู  โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน  

ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

๕. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา  นําสงครูสอบความถูกตอง 
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา  

๒. พจนานุกรม 

๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (ศึกสายเลือด)     เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

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. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน   

๓. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา เรื่อง 

ศึกสายเลือด  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๐๙ – ๑๒๖   โดยอานตอตามที่ครูกําหนด  เรียงเลขที่  แลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติม

สวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม    

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต แบบฝกทักษะ ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๘๙ – ๙๐ ขอ ๑ – ๔   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (ศึกสายเลือด) ครั้งท่ี ๒    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. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน   

๓. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา เรื่อง 

ศึกสายเลือด  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๒๗ – ๑๔๔   โดยอานตอตามที่ครูกําหนด  เรียงเลขที่  แลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติม

สวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม    

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๘๙ – ๙๐ ขอ ๕ – ๘   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

 ๑.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 ๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห (ศึกสายเลือด)    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด วรรณคดีลํานํา ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 กิจกรรมชวยกันอาน  วานมาฟง นําวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิตอนใดมาจัดกิจกรรม 

 ใครเนรมิตกายใหใหญเทาเขาจักรวาล  แลวอมพลับพลาที่ประทับพระรามไว 

 ผูลักพาตัวพระรามใชวิธีการใด จึงลักตัวพระรามไปได 

 พระรามแปลกใจในเรื่องใดของมัจฉานุ 

 มัจฉานุโมโหหนุมานในเรื่องใด   

 การตอสูระหวางมัจฉานุและหนุมานเปนไปอยางไร 

 มัจฉานุเกี่ยวของกับหนุมานอยางไร 

 เพราะเหตุใดนางพิรากวนจึงยอมบอกที่ขังพระรามแกหนุมาน 

 หนุมานใชอุบายใดจึงผานเมืองบาดาลได 

 คําวา “ศึกสายเลือด” หมายความวาอยางไร 

 เรื่องน้ีใหขอคิดใดแกนักเรียนบาง 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ ศึกสายเลือด” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบางจากการ

อานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  เสร็จแลวครูเฉลยและนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 

 



 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐  เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพ   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานอยางมีวิจารณญาณ  (ศึกสายเลือด)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การคิดวิเคราะหบทเรียนอยางมีเหตุผล  เปนเครื่องบงช้ีถึงการมีทักษะในการฟง  การฝกคิดและออกมา

พูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง  ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและแสดงออกอยางถูกตอง  สวนการมี

ทักษะในการเขียน ทําใหคัดลายมือไดถูกตอง รวดเร็ว และสวยงาม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

ท ๑.๑  ป.๖/๕  อธิบายการนําความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

ท ๒.๑  ป.๖/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 

ท ๒.๑  ป.๖/๒  เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม 

ท ๕.๑  ป.๖/๑  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน 

ท ๕.๑  ป.๖/๓  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถพูดวิเคราะหและสรุปเรื่องได   

๒. นักเรียนคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดสวยงาม 

๓. นักเรียนเขียนสื่อสารได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๑.   รักความเปนไทย 

 ๒.  ใฝเรียนรู 

 ๓.  มีจิตสาธารณะ 

 ๔.  มีวินัย 

 ๕.  อยูอยางพอเพียง 

 ๖.  มีจิตสาธารณะ 
 

สาระการเรียนรู 

- การคิดวิเคราะหบทเรียนอยางมีเหตุผล  เปนเครื่องบงช้ีถึงการมีทักษะในการฟง 

- การฝกคิดและออกมาพูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและ

แสดงออกอยางถูกตอง 

- การมีทักษะในการเขียน ทําใหคัดลายมือไดถูกตอง รวดเร็ว และสวยงาม  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียน ศึกสายเลือด วาเราไดรับความรูอะไรบาง  ใหนักเรียนแสดง

ความคิดเห็น 

๒. นักเรียนแตละกลุมชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเน้ือเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๓. นักเรียนรวมกันสรุปขอวิเคราะหที่ไดจากความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมด 

๔. นักเรียนเลือกขอความจากบทเรียนตอนใดตอนหน่ึงที่นักเรียนชอบ  แลวนํามาคัดลายมือตัวบรรจง

เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและรวมกันจรรโลงมรดกวัฒนธรรมทางภาษาในเรื่อง

ตัวอักษรและตัวเลขไทย 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)  วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)  เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
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