แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
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. ครูนําภาพมาใหนักเรียนดู แลวพูดแสดงความรู ความคิดเห็น และขอเท็จจริงจากภาพ เชน ภาพ
เกวียน คันไถ แอก คราด ฉาง เปนตน
๒. ครูใ ชบัต รคํา ชูให นัก เรียนดูและฝก อานเพื่อ อธิบ ายความหมายของคํา วา “ควายเหล็ ก คันไถ
คาวบอย เคียว ฉาง ตนกลา นายหนา ผญา ปลดระวาง สนตะพาย ฯลฯ” ใหนักเรียนชวยกันอธิบ าย
ความหมายของคําเหลานี้
๓. แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถฝกอานคํา และผลัดกันถามตอบ
๔. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา โดยใหเพื่อนๆ ชวยกันประเมินการอาน
จนครบทุกคํา ครูชวยแนะนํา
๕. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน
ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
๖. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา นําสงครูสอบความถูกตอง
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่
๖ ขอ ๓ บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๑๒ – ๑๔
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
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
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นัก เรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๘ – ๒๕ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปที่
๖ หนา ๘ – ๑๐
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอาน คิด วิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง 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. ครูนําภาพการสนตะพาย มาใหนักเรียนดูอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งสนทนาซักถามถึงความรูสึกที่มีตอวัว
ควายที่ถูกสนตะพาย
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุมโดยคละความสามารถ กลุมละ ๔ – ๕ คน ใหแตละกลุมเลือกประธาน
กลุม รองประธานกลุม และเลขานุการกลุม ครูอธิบ ายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียน
ทราบ
๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเนื้อหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ บทที่ ๒ “ควาย ขาว และชาวนา” จากหนา ๑๘ ถึงหนา ๒๕ อีกครั้ง จากนั้นใหแตละกลุมตั้งคําถามให
กลุมอื่นตอบ กลุมละ ๒ คําถาม
๔. ครูตั้งคําถามตอไปนี้ใหนักเรียนแตละกลุม ตอบ ดังนี้
 คําวา “ ควาย ขาว และชาวนา” มีความสัมพันธกันอยางไร
 เด็กๆ ไปศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 อะไรเปนแรงบันดาลใจใหพี่โมกยึดอาชีพเกษตรกร
 ควายเหล็กและควายที่เปนสัตวมีขอดี ขอเสียใดบาง
 ขอคิดที่ไดจากเรื่องคืออะไร
ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากนั้นสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาชั้น
เรียน ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี
๕. รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง “ควาย ขาว และชาวนา” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดเรียนรู
อะไรบางจากการอานเรื่องนี้
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง ๑๐ ขอ
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. ภาพการสนตะพายวัว ควาย
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
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 “เรื่องประเพณีลงแขกทํานา”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนํา “เพลงเตนกํารําเคียว” มรดกการละเลนพื้นบานภาคกลาง ภูมิปญญาชาวนาไทย มาเปดให
นักเรียนฟง ใหนักเรียนปรบมือตามจังหวะ และรวมกันสนทนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
๒. นักเรียนอานในใจ “เรื่องประเพณีลงแขกทํานา” จากนั้นนักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามเนื้อหา
สาระการเรียนรู ครูตั้งคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ ตัวอยาง เชน
 ประเพณีลงแขกทํานา หมายความวาอยางไร
 การลงแขกทํานาตองอาศัยคุณธรรมใดบาง
 ประโยชนของการลงแขกทํานา คืออะไร
 ทําไมจึงตองมีการรองรําทําเพลง
 เพลงพื้นบานใดบางที่มักนิยมรองรวมกับการลงแขกทํานา
 ปจจัยใดที่ทําใหประเพณีลงแขกทํานาในปจจุบันลดลง
๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด นักเรียนและครูชวยกันสรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แถบบันทึกเสียงเพลงเตนกํารําเคียว
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 ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง อักษร ๓ หมู
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
พยัญชนะ หมายถึงตัวอักษรหรือตัวหนังสือ พยัญชนะที่ใชในภาษาไทยมี ๔๔ ตัว ซึ่งพยัญชนะทั้งหมดจะ
มีระดับเสียงที่แบงเปน ๓ ระดับ เรียกวาอักษรสามหมู หรือไตรยางค เพื่อสะดวกแกการผันเสียงวรรณยุก ต
อักษรสามหมู ไดแก อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ํา
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะในภาษาไทยไดถูกตอง
๒. นักเรียนแยกพยัญชนะที่เปนอักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ําได
๓. นักเรียนประสมคํางายๆ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการสนทนารวมกัน จากนั้นนักเรียนทอง “ฮารดคอ ก.ไก”
เพื่อเรียงลําดับตัวอักษร
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน แตละกลุมประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับภูมิ
ปญญาสูง กลาง และต่ํา ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม รองหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม (อาจใชกลุมถาวร
ก็ได)
๓. นักเรียนเลนเกมเรียงตัวอักษร โดยครูแจกบัตรคําพยัญ ชนะไทย ๔๔ ตัวใหกลุมละ ๑ ชุด ให
สมาชิกในกลุมชวยกันเรียงลําดับตามพจนานุกรม กลุม ที่เรียงไดเ สร็จกอนคือผูชนะ ครูเนนใหนักเรียนมีความ
ซื่อสัตยในการรวมกิจกรรม
๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ อักษรสามหมูจากในหนังสือภาษาพาที ครูสุมใหนักเรียนตั้งคําถามให
เพื่อนตอบ
๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ บอกกลุมอักษรตามพยัญชนะที่กําหนดให จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและ
ตรวจสอบความถูกตอง
๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะการใชภาษา หนา ๑๕ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง ครูเนนให
นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย และใชสมุดงานใหคุมคา
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรพยัญชนะไทย
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง คําเปนคําตายและการผันวรรณยุกต
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําเปน คือคําที่ประสมสระเสียงยาว แม ก กา มีตัวสะกดในแม กง กน กม เกย เกอว และ
ประสมสระเกิน อํา ใอ ไอ เอา
คําตาย คือคําที่ประสมสระเสียงสั้น ในแม ก กา ยกเวนสระเกิน อํา ใอ ไอ เอา และ มีตัวสะกดใน
แม กก กด กบ
เสียงวรรณยุกต คือ เสียงที่มีการเปลี่ยนระดับสูงต่ําโดยสายเสียง และเปลงออกมาพรอมกับเสียงสระ
เชน คา ขา คา ( ขา ) คา ขา แตละคํามีเสียงพยัญชนะและเสียงสระเหมือนกันตางกันเพียงระดับเสียงหรือ
เสียงวรรณยุกต
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกลักษณะของคําเปนคําตายได
๒. นักเรียนผันวรรณยุกตได
๓. นักเรียนบอกเสียงวรรณยุกตในคําตางๆได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- คําเปน คําตาย
- การผันวรรณยุกต
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันตรวจสอบและ
เฉลยอีกครั้ง จากนั้นใหนักเรียนแบงกลุม โดยใชกลุมเดิมในชั่วโมงที่แลว เลนเกม “คําเปนคําตาย” ครูเนนให
นักเรียนมีความเสียสละเพื่อสวนรวม ไมเอาเปรียบไมเห็นแกตัวชวยเหลือหมูคณะไดเปนอยางดี
๒. ครูนําแผนภูมิคําเปน คําตาย และการผันวรรณยุกตมาใหนักเรียนดู และอธิบายใหนักเรียนฟง ให
นักเรียนศึกษาเรื่อง คําเปนคําตายและการผันวรรณยุกต จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๖ หนา ๓๐ – ๓๒
เพิ่มเติม ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย
๓. นักเรียนทําแบบฝกทักษะประสมคําจากรูปภาพที่กําหนดให จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและนักเรียน
แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง ครูเสนอแนะใหนักเรียนทํางานอยางซื่อสัตย อดทน
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ หนา ๑๕ – ๑๗ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
๕. ครูอธิบายสรุปเรื่องคําเปนคําตายและการผันวรรณยุกตในภาษาไทย ครูเนนใหนักเรียนมีความมานะ
มุงมั่นในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาคนควาดวยตนเองทํางานเสร็จทันเวลาและถูกตองใชวัสดุอุปกรณการ
เรียนที่ราคาถูกและใชอยางคุมคาใชจนหมด มีความเสียสละเพื่อสวนรวม ไมเอาเปรียบไมเห็นแกตัวชวยเหลือหมู
คณะไดเปนอยางดี
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แผนภูมิคําเปน คําตาย และการผันวรรณยุกต
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง ความหมายตรง และความหมายเปรียบเทียบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบ หรือความหมายแฝง มีประโยชนในการเขียนและการพูด
ผูเขียนและผูพ ูดตองเลือกคํามาใชใหถูกตองเหมาะสมกับการสื่อสาร ผูที่จะเลือกใชคําใหถูกตองเหมาะสมไดนั้น
จะตองมีความรูเรื่องความหมายของคํา หนาที่ของคํา และความเหมาะสมในเลือกใชคําเปนอยางดี เพื่อให
สามารถนําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกความหมายโดยตรงของคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายแฝงของคําได
๓. นักเรียนเลือกใชคําไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- ความหมายตรงของคํา
- ความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย
อีกครั้ง
๒. ครูใชแผนภูมิประโยคตอไปนี้ติดบนกระเปาผนัง ใหนักเรียนอาน
 เสี่ยเกียรติรวยเพราะชอบทํานาบนหลังคน
 เธอเปนดาวเดนของอนุบาลกาญจนบุรี
 ถานักเรียนไมตั้งใจเรียนตอนสอบคงเอาไขไปกินแน
 ขอสอบภาษาไทยกลวยมาก
 เขาตัวติดกันเปนปาทองโกเลย
แบงนักเรียนเปนกลุม ควรใชเดิมในชั่วโมงที่แลว ใหแตละกลุมชวยกันอาน คิดวิเคราะหความหมาย
แฝงของคําที่ขีดเสนใตในแตละประโยค จากนั้นสงตัวแทนพูดรายงานหนาชั้น ครูอธิบายสรุป รวมกันชมเชยกลุม
ที่อธิบายความหมายไดดี ครูเนนใหนักเรียนมีความเสียสละเพื่อสวนรวม ไมเอาเปรียบไมเห็นแกตัวชวยเหลือหมู
คณะไดเปนอยางดี
๓. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง “ความหมายของคํา” หนา ๓๒ – ๓๓ รวมกันสนทนาและยกตัวอยางการ
เลือกใชคํา เปรียบเทียบ คําที่มีความหมายแฝง และคําพองความหรือคําไวพจน
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เขียนอธิบายความหมายของคํา และหาคําพ องความหมายของคําหนา
๑๘ – ๑๙ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง ครูเนนใหนักเรียนมีความมานะมุงมั่นใน
๕. การทํางานที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาคนควาดวยตนเองทํางานเสร็จทันเวลาและถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แผนภูมิประโยค
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนสื่อสาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนเพื่อสื่อสารความรู ความคิด ความเขาใจ และความตองการ ผูเขียนควรรูจักการเลือกใชภาษา
และรูปแบบของการเขียนที่สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเขียน การใชภาษานั้นตองใชคําถูกตองตรงตาม
ความหมาย เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนสื่อสารได
๒. นักเรียนเลือกใชคําไดถูกตอง เหมาะสม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเลือกใชภาษาในการสื่อสาร

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน โดยใชกลุมเดิมในชั่วโมงที่แลวจากนั้นครูแจกบท
สนทนา ใหนักเรียนอานบทสนทนาตอไปนี้แลวใหแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น
สถานการณ
พนักงานรานอาหาร :
คุณจองโตะไวหรือเปลาคะ ถาไมจองไมมีโตะนะ
ลูกคา
:
ก็โทร.มาจองแลวไง
พนักงานรานอาหาร :
โตะจองในนามของใครคะ
ลูกคา
:
คุณประทีปครับ จองไว ๕ ที่นั่ง
พนักงานรานอาหาร :
แลวก็ไมบอกตั้งแตทีแรก เชิญทางนี้คะ
๒. ใหแตละกลุมแสดงความคิดเห็นในหัวขอตอไปนี้ แลวสงตัวแทนพูดรายงานหนาชั้น
ผูสงสาร มีขอบกพรองอยางไร
ผูรับสาร มีขอบกพรองอยางไร
๓. ใหแตละกลุมเปลี่ยนบทสนทนาใหม แลวสงตัวแทนพูดสนทนากันตามขอความที่ชวยกันเขียนที่หนา
ชั้นเรียน
๔. ใหนัก เรียนศึก ษาความรูเพิ่มเติม จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๓๓ – ๓๔
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่องการเขียนสื่อสารใหถูก ตองตามกาลเทศะและบุคคลและ
นําไปใชในชีวิตประจําวันใหถูกตองเหมาะสม
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. ตัวอยางบทสนทนา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย (ชมรมคนรักวรรณคดี)
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 รื่นรมย อุทยาน ประโยชน
เสนอ สนุก ฯลฯ แลวรวมกันสนทนา แสดงความคิดเห็น ชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลานี้
๒. ใหนักเรียนฝกอานคํา และหาความหมาย โดยใชพจนานุกรม
๓. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา โดยใหเพื่อนๆ ชวยกันประเมินการอาน
จนครบทุกคํา ครูชวยแนะนํา
๔. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน
ครูสงั เกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
๕. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา นําสงครูสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. พจนานุกรม
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง (ชมรมคนรักวรรณคดี)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การทําแผนภาพโครงเรื่อง ทําใหจําเนื้อเรื่องไดแมนยํา มองเห็นภาพของเรื่องไดชัดเจนและยังชวยฝก
ทักษะ เพื่อพัฒนาในดานการเขียน การพูดตอไป
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑
ท ๒.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑

ป.๖/๒
ป.๖/๓
ป.๖/๙
ป.๖/๑

เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม
เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
มีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู

จุดประสงค
๑. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๒. นักเรียนพูดแสดงความรู ความเขาใจจากเรื่องได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- บทเรียนเรื่องชมรมคนรักวรรณคดี
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับชื่อเรื่องในบทเรียน เนื้อหาบทเรียนเรื่องชมรมคนรักวรรณคดี
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ตามความเหมาะสม อานในใจเนื้อเรื่องโดยใชเวลาตามความเหมาะสม
ชวยกันวิเคราะหโครงเรื่อง เรื่องชมรมคนรักวรรณคดี เพื่อลําดับเหตุการณสําคัญของเรื่อง แลวสงตัวแทนออกมา
เขียนบนกระดานดําตามลําดับ
๓. นักเรียนอานบทเรียน เรื่อง “ชมรมคนรักวรรณคดี” แลวรวมกันสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตอไปนี้
 ตัวละครสําคัญของเรื่อง
 เหตุการณที่เกิดขึ้น
 ขอสรุปของเรื่องหรือใจความสําคัญของเรื่อง
 ขอคิดของเรื่อง
๔. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องในบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทบทวนบทเรียนและเพิ่มความชัดเจนใน
การจําใหนักเรียนยิ่งขึ้น
๕. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุม ออกมาเลาเรื่องตามที่กลุมชวยกันวิเคราะหโครงเรื่องโดยการเลาอยาง
ยอๆ ที่หนาชั้นเรียน ครูสังเกตพฤติกรรมการเลาเรื่อง พรอมบันทึกลงในแบบสังเกต
๖. นักเรียนฟงคําอธิบาย วิธีการเขียนขอความลงในแผนภาพโครงเรื่อง โดยแบงออกเปนตอนๆ ตาม
เหตุการณของเรื่อง และเติมขอความลงในแผนภาพโครงเรื่อง
๗. นักเรียนและครูชวยกันทบทวนและสรุปบทเรียนโดยเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง
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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนจดหมายสวนตัว (ชมรมคนรักวรรณคดี)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนจดหมายสวนตัว เปนการเขียนจดหมายเพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับบุคคลที่สนิทใกลชิด เชน
เพื่อน เพื่อขอโทษ แสดงความขอบคุณ แสดงความเห็นใจ หรือแสดงความยินดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๖/๖ เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม
ท ๒.๑ ป.๖/๙ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค
๑. นักเรียนเขียนจดหมายสวนตัวได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- จดหมายสวนตัว

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับคําวา “จดหมาย”
๒. ใหนักเรียนยกตัวอยางจดหมายประเภทตางๆที่รูจัก และระบุจุดประสงคของการติดตอสื่อสาร เชน
จดหมายสวนตัวถึงเพื่อน จดหมายลาครู และจดหมายสมัครงาน
๓. ใหนักเรียนวิเคราะหวาจดหมายประเภทใดเปนจดหมายสวนตัว
๔. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวาจดหมายสวนตัวเปนจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด
๕. ใหนักเรียนสังเกตตัวอยางการเขียนจดหมายสวนตัวจาก วรรณคดีลํานํา เรื่อง “ชมรมคนรักวรรณคดี”
สังเกตรูปแบบการเขียนจดหมาย
๖. ใหนักเรียนรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถามดังนี้
 เนื้อเรื่องในจดหมายใชสํานวนภาษาอยางไร
 มีรูปแบบการเขียนจดหมายหรือไม อยางไร
๗. นักเรียนรวมกันพูดสรุป การเขียนจดหมายสวนตัววาควรใชถอยคําที่สุภาพ ไมจํากัดรูป แบบ คํา
ขึ้นตน คําลงทายขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูเขียนจดหมายและผูรับจดหมาย
๘. ใหนักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะการเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนละ ๑ ฉบับ โดยสมมุติวัน เดือน ป ที่
อยูของเพื่อนเอง พรอมกับการจาหนาซอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. รูปแบบจดหมายถึงเพื่อน
๒. 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 ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง (ชมรมคนรักวรรณคดี)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง คํายาก การอานคําศัพท และการรูถึงความหมายของคําศัพท เปนพื้นฐานที่สําคัญ
ในการอาน และจะเปนประโยชนหากอานไดถูกตอง ชัดเจนตามหลักเกณฑ กอใหเกิดทักษะ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
ท ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนการโวหาร
ท ๒.๑ ป.๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม
จุดประสงค
๑. นักเรียนสามารถอานออกเสียงไดถูกตอง
๒. นักเรียนอธิบายความหมายของคํา ประโยคได
๓. นักเรียนเขียนสื่อสารได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- บทเรียนเรื่อง “ชมรมคนรักวรรณคดี”
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนเลนเกมปริศนาคําทาย
๒. นักเรียนอานคํายากและคําศัพท เรื่อง ชมรมคนรักวรรณคดี เพื่อเปนการทบทวนและฝกอานคํา
ยากใหถูกตอง และชวยกันคนหาความหมายจากพจนานุกรม
๓. แบงนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมชวยกันหาคําศัพทที่อานยากในบทเรียน โดยการแบงเนื้อหา
เปนตอนๆ จนจบเรื่อง แลวหาความหมายจากพจนานุกรม คํานึงถึงความสามัคคีในกลุม
๔. นักเรียนแตละกลุมนําคํายาก ที่กลุมหามาไดจากบทเรียน มาฝกเขียนสะกดคํายากและฝกอาน เสร็จ
แลวใหแตละคนเขียนลงในสมุดแบบฝกหัดสงครูตรวจ
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทบทวนหลักเกณฑการอานออกเสียงบทรอยแกวที่ดี
๖. นัก เรียนออกมาอานเรื่องหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล นักเรียนชวยกันสัง เกตการอานของเพื่อน
ชวยกันพิจารณาคําที่อานผิดและชวยบอกแกไข ครูสังเกตพฤติกรรมการอาน พรอมบันทึกลงในแบบสังเกต
๗. นักเรียนทําแบบฝก ทักษะหลังการเรียนรูหนา ๑๐ – ๑๒ ครูเนนใหนักเรียนมีความขยัน ซื่อสัตย
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใชสมุดใหคุมคาโดยเขียนทุกบรรทัด
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด 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

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ควาย ขาว และชาวนา
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณ (ชมรมคนรักวรรณคดี)
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
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๒.๑
ท ๕.๑
ท ๕.๑

ป.๖/๔
ป.๖/๕
ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๑
ป.๖/๓

แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
อธิบายการนําความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน
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. ครู ส นทนากับ นักเรียนเกี่ยวกับ บทเรียน ชมรมคนรักวรรณคดี วาเราไดรับ ความรูอะไรบาง ให
นักเรียนแสดงความคิดเห็น
๒. นักเรียนแตละคนสมมุติตนเองวาเปนตัวละครในเรื่อง แลวจะปฏิบัติตนอยางไร โดยเขียนตอบลงใน
สมุดนํามาเสนอผลงานหนาชั้น เชน อาจเขียนขึ้นตนไดดังนี้
ถาหากฉันเปน...........ฉันจะ………………………………………
๓. 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
๔. นักเรียนรวมกันสรุปขอวิเคราะหที่ไดจากความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมด
๕. นักเรียนเลือกขอความจากบทเรียนตอนใดตอนหนึ่งที่นักเรียนชอบ แลวนํามาคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและรวมกันจรรโลงมรดกวัฒนธรรมทางภาษาในเรื่อง
ตัวอักษรและตัวเลขไทย
๖. มอบหมายใหนัก เรียนทําแบบฝก ทัก ษะภาษา ชุดภาษาเพื่อชีวิ ต ดวยความวิริยะอุ ตสาหะและ
พิจารณาคําตอบอยางรอบคอบ
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

