
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    เวลา  ๘  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 “แกง  จุดแตกหัก  ยถากรรม  

ชิงสุกกอนหาม  ด้ือตาใส  ปรารมภ  ผับ  โรคซึมเศรา ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบายความหมายของ

คําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๑๓๔  ขอ ๒  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตองครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  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 ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    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. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “เสียแลวไมกลับคืน” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๒๑๔ – ๒๒๑  โดยอานตอกันคนละ  ๑   ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 เรื่อง “เสียแลวไมกลับคืน” เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

 พฤติกรรมใดที่แสดงวาเกี๊ยวใจแตก 

 การกระทําของเกี๊ยว สอดคลองกับสํานวนใด 

 เกี๊ยวออนแอเกินกวาจะลุกข้ึนมาตอสูชีวิต  สุดทายเกี๊ยวปวยเปนโรคอะไร 

 นํ้าออยมีนิสัยอยางไร 

 เหตุที่นํ้าออยทําเปนหูทวนลม  ไมใสใจคําพูดของผูใหญในเรื่องของเกี๊ยวเพราะอะไร 

 จุดแตกหักของพอแมนํ้าออยคืออะไร 

 คุณปาใหเดชทําสิ่งใดบาง 

 เหตุการณใดที่ทําใหนํ้าออยและเดชทะเลาะกัน 

 จากเรื่องน้ีนักเรียนไดขอคิดอะไรบาง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   หนา ๑๓๒ – ๑๓๓  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 ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  เรื่อง “เสียแลวไมกลับคืน” จากหนา ๒๑๔ ถึงหนา ๒๒๑  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุม

อื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครต้ัูงคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 ถานักเรียนมีเพื่อนอยางเกี๊ยว  นักเรียนจะคบหรือไม  เพราะเหตุใด 

 เรื่องราวของเกี๊ยว  ใหบทเรียนแกลูกผูหญิงอยางไรบาง 

 นํ้าออยเปนคนอยางไร  ควรคบหรือไม  เพราะเหตุใด 

 นํ้าออยได “บทเรียนวิเศษสุดจากคุณปา”  หมายความวาอยางไร 

 “การมีหนาตาดี มีมารยาท  พูดจาไพเราะ” เปนคุณสมบัติที่เพียงพอสําหรับการเปนผูนํา

ครอบครัวหรือไม  เพราะเหตุใด 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “เสียแลวไมกลับคืน” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบาง

จากการอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   หนา ๑๓๕ – ๑๓๖  ขอ ๒ – ๔  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 ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    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 “รักนวลสงวนงาม” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําบทรอยกรอง “รักนวลสงวนงาม” ติดบนกระดานดํา  ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน  และ

อานเปนทํานองเสนะ 

๒. นักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหาสาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน

คิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 รักนวลสงวนงาม คัดมาจากสุภาษิตเรื่องใด 

 รักนวลสงวนงาม  แตงดวยคําประพันธประเภทใด 

 สํานวนวา “ชิงสุกกอนหาม” หมายความวาอยางไร  มีที่มาจากอะไร 

 รูหนาไมรูใจ หมายความวาอยางไร 

 ด้ือตาใส  หมายถึงอะไร   

 บทรอยกรองน้ีสอนใหผูหญิงปฏิบัติตนอยางไร 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรู  
 

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 ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง    การดู การฟง และการอานขาว     เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การดู  การฟง และการอานขาว ทําใหรูทันเหตุการณรอบตัว และของโลก ชีวิตประจําวันของเราจะมีการ

ดู การฟง  อยูเปนประจํา  ขาวที่ดีตองเปนขาวจริงตามเหตุการณที่เกิดข้ึน  และเปนขาวที่ตรงไปตรงมา  ไมควรมี

ความเห็นของผูเสนอขาว  หรือผูเขียนขาว  จนทําใหขาวบิดเบือนจากความเปนจริง  ดังน้ันเราจึงควรรูจักแยกแยะ

วิจารณ  พิจารณาขาวที่ ดู   ฟง  น้ันเพื่อใหไดความรูและขอมูลขาวสารที่ ถูกตอง และเปนประโยชนตอ

ชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖ /๔   แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน   
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการฟง ดู อาน ขาวได 

๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดู ฟง  และขาวที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

- การฟง การดู  การอานขาว 

- การวิเคราะหขาว 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําขาวที่ตัดจากหนาหนังสือพิมพมาใหนักเรียนที่อานคลอง  อานใหเพื่อนฟง  แลวสนทนาแสดง

ความคิดเห็น   

 ขาวน้ีเปนขาวประเภทใด 

 นาเช่ือถือหรือไม  เพราะเหตุใด 

 สิ่งใดจะชวยใหเรารูทันเหตุการณรอบตัวและรอบโลก 

 ขาวที่มีความเห็นของผูเสนอขาวหรือผูเขียนขาว  อาจทําใหเกิดอะไรข้ึน 

 นักเรียนคิดวาจะสามารถวิจารณสิ่งที่ดู  ที่ฟงและขาวที่อานไดหรือไม 

 หลังจากดูขาว หรือ ฟงขาว หรืออานขาวแลว  นักเรียนควรปฏิบัติอยางไร 

 หลักการดู  การฟง  และการอานขาวที่ดีควรเปนอยางไร 

๒. ใหแตละกลุมชวยกันตอบคําถามขางบน  สรุปแสดงความคิดเห็นและสงตัวแทนรายงานหนาช้ันเรียน 

๓. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ การดู  การฟง และการอานขาวในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๒๒๔ – ๒๒๕   

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๑๓๘ – ๑๓๙ ขอ ๑ – ๒  สงใหครูตรวจสอบความถูกตอง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ขาวจากหนาหนังสือพิมพ 

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 ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง    การสนทนาและการพูดโทรศัพท     เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การสนทนากับบุคคลทั่วไป  ควรเลือกใชถอยคําที่สุภาพ  เพื่อใหผูฟงมีความรูสึกที่ดี  และชวยใหการ

สื่อสารประสบความสําเร็จตามจุดประสงค 

 การพูดติดตอทางโทรศัพท ควรใชภาษาที่สุภาพ พูดสั้นๆชัดเจน ไดความครบถวนตามที่ตองการ  และไม

ควรพูดโทรศัพทนานเกินไป  ถาเรื่องที่ติดตอมีรายละเอียดมาก  ควรจดบันทึกยอๆ ไวเพื่อกันลืม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                               
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๑   พูดแสดงความรูความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการพูดสนทนาและพูดโทรศัพทได 

๒. นักเรียนปฏิบัติตนในการสนทนาและพูดโทรศัพทได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การสนทนาและการพูดโทรศัพท   

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง  

๒. แบงกลุมศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการสนทนาและการพูดโทรศัพทในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๒๒๕ – ๒๒๗   ครูสรุปแนะนําวิธีการพูด

สนทนาและพูดโทรศัพท  อภิปรายรวมกัน 

๓. ครูกําหนดสถานการณใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติพูดโทรศัพทกันที่หนาช้ัน

เรียน  รวมกันตัดสินกลุมที่แสดงไดดี 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๑๔๐ ขอ ๓  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. สถานการณจําลอง 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทกัษะภาษา  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 ๑๔  เรื่อง เสียแลวไมกลับคืน    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง    การอานกราฟและแผนภูม ิ     เวลา  ๒  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 กราฟ คือ เสนหรือภาพที่เขียนบอกจํานวนเวลา    หรือระดับของสิ่งตางๆ ที่แสดงใหเห็นความ

เปลี่ยนแปลง  หรือเปรียบเทียบใหเห็นอยางชัดเจน  กราฟจะชวยทุนเวลาในการอานความหมายและเน้ือหาสาระ

ไดรวดเร็วกวาการเขียนอธิบายเปนตัวหนังสือ 

 แผนภูมิ คือ สิ่งที่ถายทอดเน้ือหาสาระ เรื่องราวที่เปนภาพวาดหรือภาพเขียน  คําอธิบาย  สัญลักษณ  สี 

ฯลฯ  เพื่อใหผูอานเขาใจรายละเอียดไดชัดเจนเร็วข้ึน  และกระตุนใหเกิดความเขาใจ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน                  
 

ตัวชี้วัด 

ป.๖/๗   อธิบายความหมายของขอมูล  จากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของกราฟได 

๒. นักเรียนอานกราฟและแผนภูมิได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานกราฟและแผนภูมิ  



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง  

๒. ครูนําตัวอยางแผนภูมิจํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี   มาแสดงให

นักเรียนดู  ใหนักเรียนแตละกลุม ชวยกันตอบคําถาม  และเตรียมสงตัวแทนอานคําตอบของกลุมที่หนาช้ันเรียน 

๓. ใหนักเรียนอานหัวขอ “การอานกราฟและแผนภูมิ” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๒๒๗ – ๒๒๙   จากน้ันครูสรุปเน้ือหาพรอมทั้งแสดง

ตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๑๔๑  ขอ ๔  เสร็จแลวนําสงครู  ครูเฉลย  นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๕. ใหนักเรียนเขียนกราฟและแผนภูมิ พรอมทั้งแสดงการอานใหถูกตอง  โดยกําหนดหัวขอเอง  นําสงให

ครูตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความเขาใจเกี่ยวกับการอานกราฟและแผนภูม ิ
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางแผนภูม ิ

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 
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