
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    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  “ดาบส  นักพรต  นักสิทธ  

บรรณสิทธ  ปาฏิหาริย  พยุหยาตราทางชลมารค  มุนี  ศัสตราวุธ  สาธยาย  ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน

อธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๑๑๑ – ๑๑๒ ขอ ๒– ๓   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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    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 เวน

วรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “สี่ศิษยพระดาบส” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๘๒ – ๑๘๗  โดยอานตอกันคนละ  ๑   ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 คําวา “ฤๅษี”  เรียกอยางไรไดอีก 

 หลวงตากําลังดัดตนในลีลาทาทางตางๆ เพื่ออะไร 

 ทําไมชายหนุมสี่คนจึงมุงหนามายังอาศรมฤๅษี 

 เหตุใดฤๅษีจึงใหแตละคนแสดงวิชาของตนใหฤๅษีชม 

 ใครเปนตัวแทนของภาคเหนือ 

 ตัวแทนของภาคใตคือใคร 

 ปฐพีเปนตัวแทนของภาคใด 

 นาคินทําสิ่งใดจึงเกิดขบวนแหบุญบั้งไฟ  ขบวนแหเทียนพรรษา 

 คุณธรรมใดทีฤ่ๅษีตองการใหทุกคนมีรวมกัน 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   หนา ๑๐๖ – ๑๐๗  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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    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 ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ บทที่   “สี่ศิษยพระดาบส” จากหนา ๑๘๒ ถึงหนา ๑๘๗  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุม

อื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 พระดาบสสังเกตจากสิ่งใด  จึงทราบวาศิษยมีใจคับแคบ เห็นแกตัว ขาดนํ้าใจเอื้อเฟอ 

 เครื่องแตงกายของสี่ศิษยสะทอนถึงดินแดนทั้งสี่ภาคของประเทศไทยไดหรือไม  เพราะเหตุใด 

 ความสามัคคีของสี่ศิษยจะเกิดผลอยางไร 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “สี่ศิษยพระดาบส” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบางจาก

การอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   หนา ๑๑๐ ขอ ๒  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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    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 “สี่ศิษยพระดาบส” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “สี่ศิษยพระดาบส”   จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหา

สาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 เรื่องสี่ศิษยพระดาบส  แตงดวยคําประพันธประเภทใด 

 จากคําประพันธเปรียบเทียบความสามัคคีเหมือนอะไร 

 ศิษยทั้งสี่รักษาเอกลักษณใดไวบาง 

 พระฤๅษีใชวิธีการใดเพื่อใหศิษยทั้งสี่ปรับปรุงตนเอง   

 จากคําประพันธประเทศชาติรมเย็นไดเพราะอะไร 

 จากคําประพันธเนนใหทุกคนมีคุณธรรมใด 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   
 

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การโฆษณา       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนหรือการพูดโฆษณา คือ การจูงใจใหกระทําตามความตองการของผูโฆษณา ดวยวิธีการที่เลือกใช

ถอยคําที่ดึงดูดความสนใจ  ใชภาพ ใชรูปแบบการนําเสนอแปลกใหม  การโฆษณาเปนการประชาสัมพันธ  เพื่อ

เผยแพรสินคาหรือการบริการอยางใดอยางหน่ึงแกคนทั่วไป  ขอความที่ใชในการโฆษณาจะเปนการเชิญชวน  

ชักจูง  โนมนาวใจใหผูอานหรือผูฟงใหเห็นคลอยตาม  เช่ือถือและปฏิบัติตาม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๕ อธิบายการนําความรูและความคิด จากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา   
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนเขาใจหลักการโฆษณา 

๒. นักเรียนออกแบบโฆษณาได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- หลักการโฆษณาเชิญชวน 

- การพูดหรือเขียนโฆษณาเชิญชวน 

- การออกแบบโฆษณา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําแผนพับ  ใบปลิวการโฆษณาสินคาที่มีรูปภาพและถอยคํา  มาใหนักเรียนดู  รวมกันอภิปราย

ซักถาม 

๓. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเรื่อง การโฆษณา โดยศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๑๙๐ – ๑๙๑   โดยการอานในใจ  สนทนาซักถามความ

เขาใจ 

๔. นักเรียนและครูรวมสนทนากันถึงประสบการณ  การโฆษณาที่นักเรียนเคยรูเห็น ไดยิน จากสื่อตางๆ  

ครูใหความรูเพิ่มเติม  จากน้ันนักเรียนคัดเลือกกันเองออกมาอานตัวอยางโฆษณาที่ครูเตรียมมาใหเพื่อนฟ ง         

แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาวามีองคประกอบอะไรบาง สวนสําคัญและสิ่งจําเปนที่ตองมีคืออะไร  

การโฆษณาเปนสิ่งนาเช่ือถือไม 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  การเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับหลักการโฆษณา จากน้ันนําสงครู

ตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  การออกแบบโฆษณาสินคา  จากแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย 

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๑๕ ขอ ๓ จากน้ันนําสงครูตรวจสอบความ

เหมาะสม  ครูคัดเลือกผลงานที่ดีติดปายนิเทศหนาช้ันเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนพับ  ใบปลิวการโฆษณาสินคา 

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 ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพูดรายงาน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การพูดรายงาน เปนการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  ผูรายงานจะคนควาหาความรูเรื่องตางๆ  ตามที่

ไดรับมอบหมายมานําเสนอใหผูอื่นฟง ผูฟงจะไดรับความรูหลายเรื่อง   เพราะฉะน้ันผูพูดตองมีความพรอม   มีการ

เตรียมตัวที่ดี มีการกําหนดจุดมุงหมายไวกอน อันจะนําไปสูความสําเร็จในการพูด    
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                                                     
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู  และการสนทนา  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการพูดรายงานไดถูกตอง 

๒. นักเรียนปฏิบัติตนในการพูดรายงานไดเหมาะสม 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- หลักการพูดรายงาน 

- การพูดรายงาน 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง การพูดรายงาน จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ

ชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๙๒  ครูอธิบายเพิ่มเติม  เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอ

สงสัย 

๓. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ ๔ – ๕  คน  จากน้ันครูอธิบายหลักการวางแผนเตรียมการพูด

รายงานเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยใชแผนภาพความคิดทําเปนโครงเรื่อง  ใหแตละกลุม ชวยกันเติมละเอียดในแผนภาพ

ความคิด  สงตัวแทนนําเสนอที่หนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เลือกคําตอบที่ถูกตอง  เสร็จแลวครูเฉลย   นักเรียนแลกเปลี่ยนกัน

ตรวจสอบความถูกตอง  จากน้ันครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมไปเตรียมพูดเรื่องสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด  

เพื่อพูดรายงานที่หนาช้ันเรียนในช่ัวโมงตอไป 
 

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพูดโตวาที       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การพูดโตวาที เปนการใชศิลปะการพูดระหวางบุคคล  ๒  ฝาย คือฝายเสนอและฝายคาน  ตางฝายตางหา

เหตุผลมาสนับสนุนความคิด  หรือขอเสนอของฝายตนและคัดคานความคิดหรอืขอเสนอของฝายตรงขาม ฝายใดมี

เหตุผลดีกวาจะเปนฝายชนะ โดยมีการตัดสินแพชนะตามหลักเกณฑ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                                                     
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๕  พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล   และนาเช่ือถือ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการในการพูดโตวาทีได 

๒. เขียนดําเนินการพูดโตวาทีได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดโตวาท ี
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําซีดีการโตวาทีมาเปดใหนักเรียนฟง  และมีภาพถายประกอบ 

๒. ครูสนทนาเกี่ยวกับองคประกอบของการโตวาที  จากการดูภาพถาย แลวใหนักเรียนชวยกันอภิปราย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการโตวาที  โดยครูชวยสรุปเปนขอๆ    

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง  การโตวาที ดังน้ี 

๓.๑ การโตวาที  เปนการแสดงศิลปะการพูดระหวางบุคคลสองฝาย ที่พยายามใชเหตุผลตางๆ 

พูดโนมนาวจิตใจผูฟง   ใหมีความคิดสนับสนุน หรือคลอยตามคําพูดของตน 

๓.๒ การโตวาทีมีลักษณะเปนการแขงขัน ซึ่งตองมีการตัดสินการใชโวหาร  และเหตุผลตาม

หลักการที่วางไว 

๓.๓ องคประกอบของการโตวาที 

 ญัตติ  คือ  หัวขอที่นํามาโตวาท ี

 ประธานการโตวาที  มีหนาที่ดําเนินการ  และควบคุมการโตวาท ี

 ผูโตวาที ประกอบดวย  ๒  ฝาย  คือ  ฝายเสนอ   และฝายคาน มักจะมีฝาย      

ละเทาๆ กัน แตละฝายมีหัวหนา  ๑  คน เรียกวาหัวหนาฝายเสนอ และหัวหนา

ฝายคาน 

 กรรมการตัดสินมีประมาณ  ๒ – ๓  คน 

 เวลาที่ใชในการโตวาที กําหนดตามความเหมาะสม 

๓.๔ ขอควรปฏิบัติในการโตวาท ี

 มีบุคลิกภาพที่ดี  และแตงกายสุภาพเรียบรอย 

 มีมารยาทในการฟง  และการพูด 

 ย้ิมแยมแจมใส 

 ใชวาจาสุภาพออนนอม  มีเหตุผล  รวมทั้งรักษาเวลาในการพูด 

 แสดงความรูสึก  และแสดงทาทางประกอบการพูดใหเหมาะสม 

 มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 

๔. ครูใหนักเรียนแบงออกเปน ๒  ฝายเทาๆ กัน  จัดโตวาทีภายในช้ันเรียน  โดยเลือกญัตติ “อยูใน

ชนบทดีวาอยูในเมือง”  และรวมกันสรุปผลการโตวาที 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเขียนรางคําพูดของผูรวมโตวาที เสร็จแลวรวมกันเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสม 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๑๑๘ ขอ ๕  เสร็จแลวครูเฉลย  นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนซีดีการโตวาที  

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเจรจาตอรอง       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ในการทํางานรวมกันหรือการติดตอกับบุคคลอื่น  อาจมีปญหาเกิดข้ึนโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน  

ควรหาวิธีตกลงรวมกันอยางสันติดวยการ เจรจาตอรอง  การเจรจาตอรองทีดี่ คือ ทั้งสองฝายเกิดความพอใจ  และ

ไมรูสึกวาตนเสียเปรียบมากนัก 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                                                     
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๕  พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล   และนาเช่ือถือ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการในการเจรจาตอรองได 

๒. นักเรียนพูดเจรจาตอรองได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดเจรจาตอรอง 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเจรจาตอรอง  วาหมายถึงอะไร  

๒. ใหนักเรียนศึกษาความรูจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๙๑ – ๑๙๒   

๓. ครูยกตัวอยางสถานการณการพูดเจรจาตอรองเพิ่มเติม  และใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติ  โดย

กําหนดเน้ือหาสาระและคําพูดเจรจาตอรองเอง 

๔. ครูจับฉลากใหแตละกลุมมานําเสนอหนาช้ันเรียน  กลุมที่ไมไดนําเสนอเปนผูใหคะแนน เมื่อครบทุก

กลุมแลว  ชวยกันตัดสินวากลุมใดนําเสนอไดถูกตองตามหลักการเจรจาตอรองมากที่สุด  รวมกนัชมเชย 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๑๑๖ – ๑๑๗  ขอ ๔  เสร็จแลวครูเฉลย  นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางการพูดเจรจาตอรอง  

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย (สมุดมิตรภาพ)      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. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื่ออธิบายความหมายของคํา เชน มิตรภาพ  สัญลักษณ  

อาลัยอาวรณ  พรรณนา  ฟารม  รื่นรมย  มรณภาพ  ทองกวาว ฯลฯ แลวรวมกันสนทนา แสดงความคิดเห็น   

ชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. ใหนักเรียนฝกอานคํา และหาความหมาย โดยใชพจนานุกรม 

๓. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา    โดยใหเพื่อนๆชวยกันประเมินการอาน

จนครบทุกคํา  ครูชวยแนะนํา 

๔. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู  โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน  

ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

๕. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา  นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (สมุดมิตรภาพ)     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  ๑๕๔ – ๑๖๗   โดยอานตอตามที่ครูกําหนด  เรียงเลขที่  แลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติม

สวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม    

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด   รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๑๐๘ – ๑๐๙    
 

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจและตอบคําถาม      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานในใจ    เปนการอานที่เขาใจเรื่องราวไดเพียงคนเดียว ผูอานตองใชสมาธิ สติในการอาน ศึกษาคํา

ยากต้ังจุดมุงหมายในการอาน อานอยางพินิจ พิจารณา จะทําใหจับใจความสําคัญเรื่องที่อาน สามารถตอบคําถาม

ลําดับเหตุการณของเรื่อง และนําไปเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเลาเรื่องและเขียนเรื่องได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

ป.๖/๕    อธิบายการนําความรูและความคิด จากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา  ในการดําเนินชีวิต 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถต้ังคําถาม  ตอบคําถาม  จากเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณของเรื่องและสรุปใจความสําคัญได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานในใจ เรื่องสมุดมิตรภาพ 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําสมุดมิตรภาพของนักเรียนรุนพี่มาใหนักเรียนดู  รวมกันสนทนาวาสมุดมิตรภาพ  หมายถึง สมุด 

friendship มิตรภาพ  หมายถึง ความเปนเพื่อน 

๒. นักเรียนอานในใจ  เรื่อง  สมุดมิตรภาพ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ

ชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๑๕๕ – ๑๖๗ โดยกําหนดเวลาให  ๑๐  นาที  เพื่อจับประเด็น

สําคัญของเรื่อง 

๓. ครูต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ  เชน 

 ดอกทองกวาวมีสีอะไร 

 มะปรางมักเก็บดอกอะไรไปใหคุณยายนําไปไหวพระ 

 ใครเปนคนเขียนกลอนสุภาษิตสอนใจ ช่ือวาเปนมนุษยหรือเปนคนลงในสมุดมิตรภาพ 

 คําประพันธเรื่องผูชนะใหขอคิดที่นักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ประจําวันไดอยางไร 

 ถานักเรียนไมใชคําวา “สมุดมิตรภาพ” จะต้ังช่ือสมุดน้ีวาอะไร 

 นักเรียนคิดวา สมุดมิตรภาพมีประโยชนอยางไรบาง 

๔. แตละกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น คําประพันธเรื่องเปนมนุษยหรือเปนคน  และเรื่องผูชนะ  แต

ละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน    ผลการอภิปรายหนาช้ันเรียน ครูสังเกตพฤติกรรมการอภิปราย 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันลําดับเหตุการณของเรื่องที่อาน  โดยเลาอยางยอๆ  

๖. ใหนักเรียนออกแบบสมุดมิตรภาพของตนเอง  เพื่อใหเพื่อนๆ บันทึกความทรงจํา ตกแตงใหสวยงาม    
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางสมุดมิตรภาพ 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 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 ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   อานบทรอยกรองทํานองเสนาะ  (สมุดมิตรภาพ)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง  และการอานบทรอยกรอง เปนการอานเพื่อใหผูอื่นรับรูเรื่องราว ผูอานควรอานให

ถูกตองตามหลักการอาน   ทั้งอานออกเสียงและอานทํานองเสนาะ  จึงจะทําใหการอานมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

              ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถอานออกเสียงบทรอยกรองไดถูกตองตามหลักการอาน 

๒. นักเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตอง  ตามหลักการอานทํานองเสนาะ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มีจิตสาธารณะ 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง และการอานบทรอยกรองทํานองเสนาะ  

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําหลักการอานออกเสียง และการอานทํานองเสนาะมาติดบนกระดานดํา   เพื่อรวมกันอภิปราย

แสดงความคิดเห็น 

๑.๑ หลักการอานออกเสียง 

 อานถูกตองตามอักขรวิธี 

 การเวนวรรคตอนถูกตอง 

 นํ้าเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 

 ไมอานขาม เพิ่ม หรือตูคํา 

 อานเสียงดังฟงชัด 

๑.๒ หลักการอานทํานองเสนาะ 

 อานออกเสียงคําควบกล้ํา ถูกตอง 

 การเอื้อน การทอดเสียงถูกตองตามลักษณะคําประพันธ 

 นํ้าเสียงไพเราะ ลีลาทาทางเหมาะสม 

 ไมอานขาม เพิ่ม หรือตูคํา 

 มีความคลองแคลวแมนยํา 

๒. ครูสาธิตการอานออกเสียงธรรมดา  และการอานทํานองเสนาะ “เปนมนุษยหรือเปนคน” และ “ผู

ชนะ”  ใหนักเรียนฟง   นักเรียนอานตามพรอมกันทั้งหอง 

๓. แบงกลุม  แตละกลุมฝกการอานออกเสียงบทรอยกรอง “เปนมนุษยหรือเปนคน” หรือ “ผูชนะ” แลว

ประเมินกันเอง โดยเลือกบทใดบทหน่ึงตามแตมติของกลุม 

๔. แตละกลุมสงตัวแทนออกมาอานทํานองเสนาะหนาช้ันเรียน  เพื่อนรวมกันตัดสิน  โดยครูใหคําแนะนํา  

แกไขสวนที่บกพรอง 

๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความเขาใจ เรื่องการอานออกเสียงและการอานบทรอยกรองเปนทํานอง

เสนาะ  และใหนักเรียนนําไปทองเปนบทอาขยานบทเลือก 
 

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 ๑๒  เรื่อง สี่ศิษยพระดาบส    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานอยางมีวิจารณญาณ  (สมุดมิตรภาพ)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การคิดวิเคราะหบทเรียนอยางมีเหตุผล  เปนเครื่องบงช้ีถึงการมีทักษะในการฟง    การฝกคิดและออกมา

พูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง     ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและแสดงออกอยางถูกตอง  สวนการ

มีทักษะในการเขียน ทําใหคัดลายมือไดถูกตอง รวดเร็ว และสวยงาม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

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 สมุดมิตรภาพ วาเราไดรับความรูอะไรบาง  ใหนักเรียนแสดง

ความคิดเห็น 

๒. นักเรียนแตละกลุมชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเน้ือเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๓. นักเรียนรวมกันสรุปขอวิเคราะหที่ไดจากความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมด 

๔. นักเรียนคัดลายมือ เรื่อง เปนมนุษยหรือเปนคน ซึ่งเปนบทอาขยานบทเลือกดวย  ตัวบรรจงเต็ม

บรรทัด  และครึ่งบรรทัด  เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและรวมกันจรรโลงมรดกวัฒนธรรมทางภาษาในเรื่องตัวอักษร

และตัวเลขไทย    
 

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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