แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ 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 “กทลี กลวยตานี กาบ
เจากรรมนายเวร โจงกระเบน เชิงตะกอน แทงหยวก น้ํามนต บิณฑบาต สะพายเฉียง สําทับ หมอผี หริ่ง
ฯลฯ” ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลานี้
๒. ใหนักเรียนแตละกลุมไปสืบคนขอมูลและหารูปภาพที่ตรงกับคําและคนหาความหมายของคําเหลานี้
เปนการบาน นํามาเฉลยกันในชั่วโมงตอไป
๓. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให จากคําที่กําหนดให จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่
๖ บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๓๔ จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง ครูเนน
ใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย และตรงตอเวลา
๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตองและอานประโยคที่ตนเอง
แตงใหเพื่อนฟง เพื่อนๆ ชวยกันวิเคราะหความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และ
ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
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 ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นัก เรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๕๒ – ๕๘ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ หนา ๒๙ – ๓๐ ขอ ๑ – ๔ เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๔ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนตั้งคําถาม – 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
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องเกี่ยวกับผีตานี ที่เปนความเชื่อของคนโบราณ ครูนําตนกลวยจําลองมา
ใหนักเรียนดูสวนประกอบของตนกลวยและอภิปรายซักถาม
๒. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเนื้อหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ บทที่ ๔ “กทลีตานี” จากหนา ๕๒ ถึงหนา ๕๘ อีกครั้ง จากนั้นใหแตละกลุมตั้งคําถามใหกลุมอื่นตอบ
กลุมละ ๒ คําถาม
๓. ครูตั้งคําถามตอไปนี้ใหนักเรียนแตละกลุมตอบ
 คําวา “กทลีตานี” หมายความวาอยางไร
 นักเรียนรูจักตนกลวยตานีหรือไม มีลําตน ใบ และผลเปนอยางไร
 กลวยตานีมีลักษณะอยางไร แตกตางจากกลวยชนิดอื่นอยางไร
 ประโยชนของกลวยตานีทําอะไรไดบาง
 นักเรียนเชื่อเรื่องผีกลวยตานีหรือไม เพราะเหตุใด
๔. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากนั้นสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาชั้น
เรียน ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี และชวยเพิ่มเติมคําตอบที่บกพรองใหสมบูรณยิ่งขึ้น
๕. รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง “กทลีตานี” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไรบางจาก
การอานเรื่องนี้
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ หนา ๓๐ – ๓๑ ขอ ๕ – ๘ เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ 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 “กลวยตานี”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย
อีกครั้ง
๒. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “กลวยตานี” จากนั้นนักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามเนื้อหาสาระ
การเรียนรู ครูตั้งคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ ตัวอยาง เชน
 ถิ่นกําเนิดของกลวยตานีอยูที่ใด มีการนําเขาปลูกในไทยเมื่อใด
 กลวยตานีมีลักษณะอยางไร
 ทําไมจึงไมนิยมกินกลวยตานี
 คนโบราณมีความเชื่อเรื่องการตัดใบกลวยอยางไร
 กลวยมีประโยชนอยางไรบางอยางไรบาง
 เหตุใดจึงไมนิยมปลูกกลวยตานีไวในบริเวณบาน
 นักเรียนเชื่อเรื่องผีตานีหรือไม เพราะเหตุใด
๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด นักเรียนและครูชวยกันสรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู
ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
๔. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เกี่ยวกับกลวยตานี เสร็จแลวนําสงครู
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง คํานาม
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ สภาพธรรมชาติ สถานที่ตางๆ ทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมี
ชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกความหมายและชนิดของคํานามได
๒. นักเรียนใชคํานามในการสื่อสารไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- ความหมายและชนิดของคํานาม

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. แบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน แตละกลุมประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับ ภูมิปญญาสูง
กลาง และต่ํา ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม รองหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม
๒. นักเรียนนําแผนผังคํานามและคํานามชนิดตางๆ ที่ครูนํามาเปนสื่อ และยกใหดู อานคํานามและ
คํานามชนิดตางๆ ตามครู แลวสนทนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคํานามและชนิดของคํานาม
๓. ครูใหความรูเพิ่มเติมวา “คํานามคือคําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของเครื่องใช สวนคําที่บอกลักษณะ
อาการ สัณฐาน รูปหรือขนาดของคํานามสามัญ เรียกวา “คําลักษณนาม” นามที่บอกความเปนหมวดหมู หรือ
กลุม เรียกวา “สมุหนาม” นามที่บอกอาการ ซึ่งจะมีคําวา การ หรือ ความ นําหนา เรียกวา “อาการนาม”
คํานามชนิดตางๆ จะทําหนาที่ตางๆ ในประโยค อาจทําหนาที่เปนประธานของประโยค ทําหนาที่เปนกรรมของ
ประโยคก็ได”
๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ คํานามในหนังสือเรียนหนา ๖๑ – ๖๒ ทําความเขาใจเกี่ยวกับคํานาม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับเพื่อน รวมกันสรุปหลักการและความสําคัญของคํานาม
๕. ใหนักเรียนแตละกลุมหาคํานามชนิดตางๆ ตามหัวขอที่ครูกําหนดให เชน ครูกําหนด คํานามทั่วไป
ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําที่เปนนามทั่วไปกลุมละ ๕ คํา ครูกําหนดชนิดของนามคําใหแตล ะกลุมเขียน ๕
ชนิด กลุมใดเสร็จกอนและถูกตองถือวาเปนผูชนะ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ หนา ๓๕ – ๓๖ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง ครูเนนใหนักเรียนมีความซื่อสัตย และมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ใหชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนดวย
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แผนผังคํานาม
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง คําสรรพนาม
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนชื่อคน สัตว สิ่งของ (คํานาม) ซึ่งในการพูดหรือเขียน เมื่อใชคํานามคําใดคํา
หนึ่ง และจะกลาวถึงคํานั้นๆ ในโอกาสตอไป มักใชคําสรรพนามมาใชแทน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกความหมายและชนิดของคํากริยาได
๒. นักเรียนใชคําสรรพนามในการสื่อสารไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- ความหมายและชนิดของคําสรรพนาม

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. แบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน แตละกลุมประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับ ภูมิปญญาสูง
กลาง และต่ํา ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม รองหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม (อาจใชกลุมถาวร)
๒. ครูนําสื่อแผนผังคําสรรพนามชนิดตาง ๆ มาใหนักเรียนดู ใหนัก เรียนอ านคําสรรพนามตามครู
แลวสนทนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําสรรพนามและชนิดของคําสรรพนาม
๓. ครูใหความรูเพิ่มเติมวา “คําสรรพนาม คือคําที่ใชเรียกแทนชื่อคน สัตว สิ่งของเครื่องใชคําสรรพนาม
จะทําหนาที่ตาง ๆ ในประโยคอาจทําหนาที่เปนประธานของประโยค ทําหนาที่เปนกรรมของประโยคก็ได เพื่อให
การเรียนรูและการใชภาษาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรทําความเขาใจและนําไปใชใหถูกตอง จึง
จะถือวาการเรียนภาษาประสบความสําเร็จ”
๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ คําสรรพนามในหนังสือเรียนหนา ๖๓ ทําความเขาใจเกี่ยวกับคําสรรพ
นาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับเพื่อน รวมกันสรุปหลักการและความสําคัญของคําสรรพนาม
๕. ใหนักเรียนแตละกลุมหาคําสรรพนามชนิดตางๆ ตามหัวขอที่ครูกําหนดให เชน ครูกําหนด บุรุษ
สรรพนาม ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําที่เปนบุรุษสรรพนาม ๕ คํา ครูกําหนดชนิดของคําสรรพนามใหแตละ
กลุมเขียน ๕ ชนิด กลุมใดเสร็จกอนและถูกตองถือวาเปนผูชนะ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ขอ ๕ หนา ๓๘ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง ครูเนนใหนักเรียนมีความซื่อสัตย และมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ใหชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนดวย
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แผนผังคําสรรพนาม
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง คํากริยา
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คํากริยา เปนคําที่บอกอาการ หรือบอกสภาพของคน สัตว พืช สิ่งของ เครื่องใช
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกความหมายและชนิดของคําสรรพนามได
๒. นักเรียนใชคําสรรพนามในการสื่อสารไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- ความหมายและชนิดของคํากริยา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบและเฉลยแบบฝกทักษะ
อีกครั้ง
๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง คํากริยา จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๖ หนา ๖๔ ครูอธิบายเพิ่มเติม
โดยใหดูแผนผังคํากริยา เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย รวมกันสรุปหลักการและความสําคัญของ
คํากริยา
๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ขอ ๔ หนา ๓๗ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง ครูเนนใหนักเรียนมีความซื่อสัตย และมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ใหชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนดวย
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แผนผังคํากริยา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การวิเคราะหหาเหตุผล
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การคิดวิเ คราะหห าเหตุผ ลทีแฝงอยูในขอความตางๆ เปนการวิเ คราะหห าความรูจ ากการอานเพื่อ
ประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางไมประมาท
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิ นชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๔ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผลที่แฝงอยูในเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนหาคําตอบจากคําถามที่กําหนดใหได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การหาเหตุผลแฝง
- การคิดวิเคราะหหาคําตอบ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบและเฉลยแบบฝกทักษะ
อีกครั้ง
๒. ใหนักเรียนอานบทเรียนเรื่อง “กทลีตานี” อีกครั้ง แลวใหแตละกลุมชวยกันวิเคราะหหาคําตอบโดยครู
ตั้งคําถาม ดังนี้
 “เจาหมอผีปานดํา” ในบทเรียนหมายถึงอะไร
 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับคํากลาวที่วา “ตนกลวยตานี มีนางตานีสิงอยู เปนหญิงสาว
สวย ผมยาว นุงผาสีเขียว หมสไบสีตองออน”
 ทําไมคนโบราณจึงสอนวา ไมใหเลนปดแอบเวลาโพลเพล เพราะจะทําใหผีนําตัวไปซอนไมใหใครเห็น
 ทําไมคนโบราณจึงสอนวา หามออกจากบานเมื่อไดยินเสียงจิ้งจกรองทัก
 ทําไมคนโบราณจึงสอนวา หามกวาดบานตอนกลางคืน
 นักเรียนคิดอยางไรกับคํากลาวที่วา “โลกนี้จะมีที่อยูสําหรับคนคิดดี ทําดีเทานั้น”
๓. ใหแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ เขียนแลวสงตัวแทนออกมาอานคําตอบของกลุมที่หนาชั้นเรียน
๔. ครูอธิบายเกี่ยวกับกลอุบายในการสอนคนของคนโบราณ มักนําเอาความเชื่อมาผูกเปนเรื่องราว โดย
มีเหตุผลแฝงอยู เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางไมประมาท เชนเรื่องของกลวยก็มีอุบายสอน เชน
สอนใหเชื่อวา ไมใหเดินลอดไมค้ําตนกลวยเพราะจะทําใหกลวยออกหวีเครือเล็ก เหตุผลแฝงก็คือ ไมค้ําจากตน
กลวยอาจลมใสเปนอันตรายได
๕. ใหนักเรียนทําชิ้นงานรวบยอด สืบคนขอมูล เรื่องความเชื่อของคนโบราณ การใชกลอุบายสอนคน
ของคนโบราณ จากแหลงตางๆ คําสัมภาษณจากคนเฒาคนแก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมบอกเหตุผลแฝง
จัดทําเปนรูปเลม
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. ตัวอยางความเชื่อของคนโบราณ
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย (นักสืบทองอิน)
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 ฉลาก ขยะแขยง ลักษณะ
บรรยากาศ ราชการ ฯลฯ แลวรวมกันสนทนา แสดงความคิดเห็น ชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลานี้
๒. ใหนักเรียนฝกอานคํา และหาความหมาย โดยใชพจนานุกรม
๓. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา โดยใหเพื่อนๆ ชวยกันประเมินการอาน
จนครบทุกคํา ครูชวยแนะนํา
๔. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน
ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
๕. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. พจนานุกรม
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (นักสืบทองอิน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
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 ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๑ – ๒๑ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา เรียงเลขที่ แลวรวมกันสนทนาถึง
เนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่
บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (นักสืบทองอิน) ครั้งที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
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 ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๒๒ – ๓๙ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา เรียงเลขที่ แลวรวมกันสนทนาถึง
เนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่
บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห (นักสืบทองอิน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๓ อานเรื่องสั้นๆอยางหลากหลาย โดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป.๖/๔ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนตั้งคําถาม – 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
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องเกี่ยวกับผีแมนากพระโขนง ตามประสบการณที่นัก เรียนเคยไดยิน
ไดฟงมา
๒. ให นัก เรี ย นแตล ะกลุ ม อ า นในใจเนื้ อหาบทเรี ย น จากหนั ง สื อภาษาไทยชุด วรรณคดี ลํ านํ า ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๖ เรื่องนักสืบทองอิน ตอนนากพระโขนงที่สอง อีกครั้ง จากนั้นใหแตละกลุมตั้งคําถามใหกลุมอื่น
ตอบ กลุมละ ๒ คําถาม
๓. ครูตั้งคําถามตอไปนี้ใหนักเรียนแตละกลุมตอบ
 นิทานทองอิน เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลใด
 นิทานทองอินมีความแตกตางจากนิทานทั่วไปอยางไร
 ชื่อบางพระโขนง ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารสมัยใด
 ใครเปนผูเลาเรื่องนิทานทองอิน
 ในเรื่องนิทานทองอิน ปศาจนางนากมาชวยทําสิ่งใดทุกคืน
 เพราะเหตุใดนายชมจึงตองทําเปนผีมาหลอกคน
ฯลฯ
๔. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากนั้นสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาชั้น
เรียน ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี และชวยเพิ่มเติมคําตอบที่บกพรองใหสมบูรณยิ่งขึ้น
๕. รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง “นิทานทองอิน” ตอนนากพระโขนงที่สอง ครูซักถามนักเรียนวา
นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากการอานเรื่องนี้
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ หนา ๓๒ – ๓๓ เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด

๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณ (นิทานทองอิน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหบทเรียนอยางมีเหตุผล เปนเครื่องบงชี้ถึงการมีทักษะในการฟง การฝกคิดและออกมา
พูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและแสดงออกอยางถูกตอง สวนการมี
ทักษะในการเขียน 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 เปนเครื่องบงชี้ถึงการมีทักษะในการฟง
- การฝกคิดและออกมาพูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและ
แสดงออกอยางถูกตอง
- การมีทักษะในการเขียน ทําใหคัดลายมือไดถูกตอง รวดเร็ว และสวยงาม
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียน นิทานทองอิน วาเราไดรับความรูอะไรบาง ใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
๒. นัก เรีย นแต ล ะกลุ ม ช ว ยกั น กํา หนดแนวปฏิ บัติ ต นที่ ไ ดจ ากเนื้ อเรื่ อ งในบทเรีย นเพื่ อ นํา มาใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
๓. นักเรียนรวมกันสรุปขอวิเคราะหที่ไดจากความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมด
๔. นักเรียนเลือกขอความจากบทเรียนตอนใดตอนหนึ่งที่นักเรียนชอบ แลวนํามาคัดลายมือ
๕. ตัวบรรจงเต็ม บรรทัด และครึ่ง บรรทัด เพื่อใหเ กิดความภาคภูมิใจและรวมกันจรรโลงมรดก
วัฒนธรรมทางภาษาในเรื่องตัวอักษรและตัวเลขไทย
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. หนังสือแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

