แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง พางเพี้ยงพสุธา
เวลา ๙ 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. ครู ใ ช บั ต รคํ า ชู ใ ห นั ก เรี ย นดู แ ละฝ ก อ า นเพื่ อ อธิ บ ายความหมายของคํ า ว า “กบฏ กํ า ป น
ขนบธรรมเนีย ม ขาราชบริ พาร คะยั้นคะยอ เงินประกัน ดาราศาสตร ถุง แดง ทองเบญจา เบี้ ย หวั ด
ทองพระคลังหลวง ปูชนียสถาน ยุวกษัตริย รัตนโกสินทร ฤาษีดัดตน อัจฉริยะ ฯลฯ” ใหนักเรียนแตละกลุม
ชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลานี้
๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให จากคําที่กําหนดให จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ บอกความหมาย อธิ บ ายและฝก ใชคํา หน า ๑๕๙ – ๑๖๑ ขอ ๑- ๓ จากนั้นนํ าสง ครู ครู เ ฉลยและ
ตรวจสอบความถูกตอง ครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย และตรงตอเวลา
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 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 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 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 ๑๖ เรื่อง พางเพี้ยงพสุธา
เวลา ๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๒ 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. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “พางเพี้ยงพสุธา” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๒๔๘ – ๒๕๕ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา ครูแนะนํา
แกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาใจความของเรื่อง ครูตั้งคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน ตอบ
ดังนี้
 พางเพี้ยงพสุธา เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 ประวัติศาสตรไทย สรางชาติสรางอาณาจักรใหเปนปกแผนโดยมีใครเปนนํา
 กรุงรัตนโกสินทรลงเสาหลักเมืองเมื่อใด
 ปฐมกษัตริยผูสรางกรุงรัตนโกสินทร คือใคร
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงนําเงินทรงนําเงินที่ไดจากการคาขายไปใชอยางไร
 มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย คือที่ใด
 พระมหากษัตริยพระองคใดทรงนําเงินถุงแดงออกมาใช
 ร.ศ. ๑๑๒ ประเทศใดสงเรือรบ ๒ ลําเขามาทางปากน้ํา
 ไทยตองยกดินแดนใดใหกับชาวยุโรป
 เงินที่ไทยตองชดใชเปนคาเสียหาย เปนจํานวนเทาใด
 นักเรียนคิดวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลในเรื่องใด
 ในฐานะที่เราเปนคนไทย ควรปฏิบัติตนอยางไรตอสถาบันพระมหากษัตริย
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ ชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ หนา ๑๕๗ – ๑๕๘ เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวติ ทักษะภาษา 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 ๑๖ เรื่อง พางเพี้ยงพสุธา
เวลา ๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด 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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ – ๕ คน ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม รองประธานกลุม
และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ
๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเนื้อหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ เรื่อง “พางเพี้ยงพสุธา” จากหนา ๒๔๘ ถึงหนา ๒๕๕ อีกครั้ง จากนั้นใหแตละกลุมตั้งคําถามใหกลุมอื่ น
ตอบ กลุมละ ๒ คําถาม
๔. ครูตั้งคําถามตอไปนี้ใหนักเรียนแตละกลุมตอบ
 พางเพี้ยงพสุธา หมายถึงอะไร และนักเรียนไดขอคิดอะไรจากบทเรียน
 ประวัติศาสตรของชนชาติผิวขาวที่ตองการหาดินแดนใหม โดยขับไลคนพื้นเมืองใหไปอยูใน
ที่จํากัด เพื่อจะไดกอตั้งประเทศใหมขึ้น นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร
 “ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีพระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา เปนศูนยรวม
จิตใจของประชาชน” นักเรียนมีความเขาใจวาอยางไร
 เหตุใดประเทศไทยจึงรักษาเอกราชไวไดจนถึงทุกวันนี้
 ถานักเรียนมีรายได จะแบงเงินออกเปนกี่สวน แตละสวนจะนําไปใชอะไรบาง
 นักเรียนควรจะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะไดชื่อวาเปนเยาวชนไทยที่ดี
๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากนั้นสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาชั้น
เรียน ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี
๖. รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง “พางเพี้ยงพสุธา” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบางจาก
การอานเรื่องนี้
๗. นักเรียนทําสมุดภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย
จับฉลากกลุมละ ๑ พระองค
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 ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง พางเพี้ยงพสุธา
เวลา ๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
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
- รักความเปนไทย
- ใฝเรียนรู
- มีจิตสาธารณะ
- มีวินัย
- อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานเสริม “ความดีอันสูงยิ่ง”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนําภาพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปณโน) มาใหนักเรียนดู และสนทนาซักถามนักเรียน
วารูจักทานหรือไม ทานเปนใคร ทานประกอบคุณงามความดีอยางไร
๒. ครูใหนักเรียนอานบทอานเสริม เรื่อง “ความดีอันสูงยิ่ง” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๒๕๖ – ๒๕๗
๓. นักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามเนื้อหาสาระการเรียนรู ครูตั้งคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน
คิดหาคําตอบ ตัวอยางเชน
 พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือที่ขานนามทั่วไปวาอะไร
 พระธรรมวิสุทธิมงคล เปนผูริเริ่มและดําเนินโครงการใด
 โครงการดังกลาวเปนโครงการเกี่ยวกับอะไร
 เหตุที่พระธรรมวิสุทธิมงคล ตองทําโครงการดังกลาวเพราะเหตุใด
 วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่เรียกวาฟองสบูแตก เกิดขึ้นเมื่อใด
 อนุสาวรียแหงความดีงามของพระธรรมวิสุทธิมงคล เมื่อทานละสังขารไปแลว
 คือเรื่องใด
๔. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด นัก เรียนและครูชวยกันสรุปเนื้อหาสาระการ
เรียนรู
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. ภาพพระธรรมวิสุทธิมงคล
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 ๑๖ เรื่อง พางเพี้ยงพสุธา
เวลา ๙ ชั่วโมง
เรื่อง คําราชาศัพท
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําราชาศัพท หมายถึง คําที่ใชกับ พระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ พระสงฆ และสุภาพชนทั่วไป
ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะประการหนึ่ง คือ มีระดับชั้นที่ใชเหมาะกับฐานะของบุคคล ฉะนั้นการพูดกับพระสงฆ
พูดกับผูใหญ คําที่ใชตองเหมาะกับบุคคล และฐานะ เรียกวา คําสุภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๖/๒ ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกความหมายของคําราชาศัพทได
๒. นักเรียนใชคําราชาศัพทไดถูกตองเหมาะสม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- คําราชาศัพท

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ มารวมกันตรวจสอบและ
เฉลยอีกครั้ง
๒. ครูใหนักเรียนที่อานคลอง อานขาวพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ หรือของพระราชวงศ แลวสนทนาซักถามวานักเรียนรูจักคําราชาศัพทคํา
ใดบาง หมายความวาอยางไร ครูเสริมในสวนที่บกพรอง
๓. นักเรียนอานความรูเรื่องคําราชาศัพทจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๒๖๐ – ๒๖๒ แลวชวยกันสรุปลักษณะของคําราชาศัพทวาเปนคําที่ใช
สําหรับบุคคลฐานะตางๆ กัน เชน พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ พระสงฆ และสุภาพชนทั่วไป คําราชา
ศัพทถือเปนคําสุภาพ ไพเราะและเปนวัฒนธรรมทางภาษา
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ หนา ๑๖๑ – ๑๖๒ สงใหครูตรวจสอบความถูกตอง
๕. ใหแตละกลุมสงตัวแทนมาจับฉลาก ทําหนังสือเลมเล็ก คําราชาศัพท คําที่ใชกับพระสงฆ
๖. คําสุภาพ โดยใหสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ตกแตงชิ้นงานใหส วยงาม สงครูตรวจสอบความ
ถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. ขาวพระราชกรณียกิจ
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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง พางเพี้ยงพสุธา
เวลา ๙ ชั่วโมง
เรื่อง การศึกษาคนควา
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การศึกษาคนควาเปนการหาคําตอบจากสิ่งที่สงสัย สิ่งที่สนใจใครรู ซึ่งมาจากสิ่งที่อยูรอบตัว เชน การ
ดําเนินชีวิต ปญหาเศรษฐกิจ สังคม วิชาการที่ศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ ผูศึกษาคนควาตองรูจั กหา
แหลงความรูที่นาเชื่อถือ พิจารณาไตรตรองขอมูลที่ไดมาวามีความถูกตอง หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๔ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกหลักการศึกษาคนควาได
๒. นักเรียนศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางมีขั้นตอน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การศึกษาคนควา
- การคิดวิเคราะหหาคําตอบ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ มารวมกันตรวจสอบและ
เฉลยอีกครั้ง
๒. ให นั ก เรี ย นอ า นหนั ง สือ เรี ย น รายวิ ช าพื้ นฐาน ภาษาไทย ชุ ด ภาษาเพื่ อชี วิ ต ภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๖ หัวขอ “การศึกษาคนควา” หนา ๒๖๓ – ๒๖๕ ครูอธิบายเพิ่มเติม
๓. ครูตั้งประเด็นที่จะใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเปนกลุม เชน
 แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
 ประวัติความเปนมาของชุมชน
 บุคคลสําคัญในทองถิ่น
 นิทานพื้นบานในทองถิ่น
 สินคา OTOP ในชุมชน
ฯลฯ
๔. นักเรียนนําเสนอกิจกรรม และรวมกันสรุปผลการเรียนรู
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หองเรียน หองสมุด อินเทอรเน็ต
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

