
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย     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 “กํามะหย่ี  เทคนิค  งาน

นักขัตฤกษ  งานมหรสพ  ปพาทยเครื่องใหญ  พระพิฆเนศ  มโนราห ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําเหลาน้ี   

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมไปสืบคนขอมูลและหารูปภาพที่ตรงกับคําและคนหาความหมายของคําเหลาน้ี

เปนการบาน  นํามาเฉลยกันในช่ัวโมงตอไป 

๓. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๔๑ – ๔๓  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง  

ครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

 

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 ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   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. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๖๘ – ๗๒  โดยอานตอกันคนละ  ๑  ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา  ใคร  

ทําอะไร  ที่ไหน  ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   หนา ๔๐ – ๒๑  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 ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   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. ครูติดแผนภูมิเพลงและเปดซีดีเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ใหนักเรียนฟงรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เน้ือหาและความสําคัญและโอกาสที่ใชเพลงน้ีบรรเลง  

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  เรื่อง  “ละครยอนคิด” จากหนา ๖๘ ถึงหนา ๗๒  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  

กลุมละ  ๒  คําถาม 

๓. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 เสียงเพลงทํานองไทยที่เปดกอนการแสดงมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร 

 เพราะเหตุใดจึงไมอนุญาตใหถายภาพในโรงละครแหงชาติ 

 ละครมีลักษณะแตกตางจากการแสดงอื่นๆอยางไร 

 นักเรียนควรมีวัฒนธรรมในการแตงกายอยางไร เมื่อไปชมละคร 

 จากเรื่อง  สิ่งใดเปนการปฏิบัติที่ดีบาง 

๔. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี   และชวยเพิ่มเติมคําตอบที่บกพรองใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

๕. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ละครยอนคิด” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไรบาง

จากการอานเรื่องน้ี 

๖. นักเรียนต้ังคําถาม ตอบคําถามจากเรื่อง เปนรายบุคคล  เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนภูมิเพลงสรรเสริญพระบารมี 

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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   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 

- การอานเสริม “ละครนอก” 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําภาพตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใหนักเรียนดู  และบอกถึงเรื่องช่ือตัวละครใหนักเรียนทราบ 

เชน นางมโนราห  พระสุธน  พระสังข  นางรจนา  นางสีดา  พระราม  ฯลฯ 

๓. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “ละครนอก”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามเน้ือหาสาระ

การเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยาง เชน 

 ละครนอกเปนละครพื้นบานที่มีมาต้ังแตสมัยใด 

 ละครใดที่มีระเบียบแบบแผนเครงครัด 

 เรื่องอิเหนาเปนละครนอกหรือละครใน 

 ละครที่มีลีลาการแสดงมุงใหดําเนินเรื่องเร็วและตลกขบขัน คือละครใด 

 ละครนอกและละครในตางกันอยางไร 

 เรื่องใดบางที่ใชแสดงละครนอก 

 นักเรียนมีคิดเห็นอยางไรบางเกี่ยวกับการแสดงละคร 

๔. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพตัวละครในวรรณคดีไทย 

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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําวิเศษณ       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําวิเศษณ  คือ  คําที่ทําหนาที่ขยายคํากริยาใหมีความชัดเจนมากข้ึน มักปรากฏหลังคํากริยา ถาคํากริยา

เปนกริยาสกรรม    คําวิเศษณมักปรากฏหลังคํานามที่ทําหนาที่เปนกรรมของคํากริยาน้ัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายและชนิดของคําวิเศษณได 

๒. นักเรียนใชคําวิเศษณในการสื่อสารไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายและชนิดของคําวิเศษณ 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลนเกมเรียงตัวอักษร  โดยครูแจกบัตรคําพยัญชนะไทย  ๔๔  ตัวใหกลุมละ  ๑  ชุด  ให

สมาชิกในกลุมชวยกันเรียงลําดับตามพจนานุกรม  กลุมที่เรียงไดเสร็จกอนคือผูชนะ 



๒. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ คําวิเศษณ  ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ

ชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๗๖  จากน้ันใหนักเรียน ๓ – ๕ คน  ต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ ใหแต

ละกลุมชวยกันแตงประโยคที่มีคําวิเศษณตามหัวขอตอไปน้ี  อยางละ  ๓  ประโยค คือ 

 คําวิเศษณบอกลักษณะ 

 คําวิเศษณบอกอาการ 

 คําวิเศษณบอกจํานวน 

 คําวิเศษณบอกเวลา 

 คําวิเศษณบอกสถานที ่

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง  คําวิเศษณ  ดังน้ี 

๓.๑  คําวิเศษณ  คือ  คําที่ใชประกอบคําอื่นใหมีความหมายชัดเจนย่ิงข้ึน 

๓.๒  คําวิเศษณ  แบงออกเปน  ๕  ชนิด คือ 

 คําวิเศษณบอกลักษณะ 

 คําวิเศษณบอกอาการ 

 คําวิเศษณบอกจํานวน 

 คําวิเศษณบอกเวลา 

 คําวิเศษณบอกสถานที ่

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะบอกชนิดของคําวิเศษณในประโยคที่กําหนดให จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลย

และตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง การจัดกลุมคําวิเศษณ  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรตัวอักษร 

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 ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําบุพบท        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําบุพบท คือ คําที่อยูหนาคํานามหรือคําสรรพนาม มีความหมายเพื่อบอกตําแหนง หนาที่ ความเกี่ยวของ 

ความเปนเจาของ ฯลฯ ของคํานามที่สัมพันธกับคํากริยาในประโยคเดียวกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายและชนิดของคําบุพบทได 

๒. นักเรียนใชคําบุพบทในการสื่อสารไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายและชนิดของคําบุพบท 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง    



๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง คําบุพบท จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  ๗๗  ครูอธิบายเพิ่มเติม    

เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. ใหนักเรียนอานแถบประโยคที่มีคําบุพบท  เชน ฟายืนริมหนาตาง  จากน้ัน ถามนักเรียนวา ฟา เปน

คําอะไร  (คํานามทําหนาที่ประธานของประโยค)   ยืน  เปนคําอะไร  (คํากริยา)  ริม  เปนคําอะไร   

๔. (คําบุพบท)  ครูอธิบายคําจํากัดความของคําบุพบท  และยกตัวอยางคํา  และรูปประโยคทีม่ีคําบุพบท  

จากน้ัน ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําบุพบท และตัวอยางประโยคที่มีคําบุพบท  เชน 

- เด็กๆ เลนกันอยูในสนามเด็กเลน 

- ครูมาโรงเรียนต้ังแตเชา 

- นองวาดรูปดวยดินสอ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เติมคําบุพบทในประโยคที่กําหนดให จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและ

นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๔๔ ขอ ๒    เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง  ครูอธิบายสรุปเรื่องคําบุพบท 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

 ๑.   ตัวอยางประโยค 

 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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การแบงประโยคเพ่ือการสื่อสาร     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ประโยคที่ใชในการสื่อสารมีหลายชนิด  ตองพิจารณาเลือกใชใหตรงตามจุดประสงค ทั้งภาษาพูดและ

ภาษาเขียน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกเน้ือความของประโยคได 

๒. นักเรียนใชประโยคในการสื่อสารได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง    



๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน  จากน้ันครูใชรูปภาพ  ชูข้ึนใหนักเรียนแตละกลุม

ชวยกันเขียนประโยคใหสอดคลองกับรูปภาพ ตามเน้ือความของประโยคตอไปน้ี 

 ประโยคบอกเลา 

 ประโยคปฏิเสธ 

 ประโยคคําถาม 

 ประโยคขอรอง   

 ประโยคแสดงความตองการ 

๓. ใหแตละกลุมอานใหกลุมอื่นฟง  รวมกันตัดสินกลุมที่แตงประโยคไดดี สื่อสารไดอยางชัดเจน   

๔. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง “การใชประโยคในการสื่อสาร” ในหนังสือหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๗๘ – ๗๙   รวมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เน้ือความของประโยคตางๆ  ครูอธิบายสรุปอีกครั้ง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  หนา ๔๔  ขอ ๓  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง  ครูอธิบายสรุปเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพประกอบ 

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 ๕  เรื่อง ละครยอนคิด     เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเขียนเรียงความ      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนเรียงความ เปนการเรียบเรียงความรู  ความคิด  ความรูสึก โดยใชคํา สํานวนภาษาที่ถูกตอง

เหมาะสมกับเรื่อง 

 สวนประกอบของเรียงความ  มีรูปแบบฉบับ  ประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวน คือ  คํานํา  เน้ือเรื่อง  และ

สรุป   
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  เขียนเรียงความ      
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนเรียงความ 

๒. นักเรียนเขียนเรียงความได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนเรียงความ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง    

๒. ครูนําเรียงความเรื่องนักเรียนรุนพี่มาใหนักเรียนที่อานคลอง  อานใหเพื่อนฟง  ครูและนักเรียนรวมกัน

แสดงความคิดเห็น  

๓. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง “การเขียนเรียงความ” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๗๙ – ๘๐    

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๔๕  ขอ ๔  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง  ครูอธิบายสรุปเรื่องการเขียนเรียงความ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางเรียงความของนักเรียนรุนพี ่

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน 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 

 


