
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    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  “คอนแทคเลนส  เครื่อง

สแกน  แคปซูล   นิรภัย  โนตบุค  พิกัด  รักษาการณ  เล็ดลอด ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๙๑  ขอ ๑ – ๓   จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบ

ความถูกตองครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  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 ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    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 “สวยรายสายลับ” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษา

เพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๖๔ – ๑๗๑  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  ครูแนะนํา

แกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบ

ดังน้ี 

 แวนพิเศษทําใหสายลับมองเห็นสิ่งใด 

 อุปกรณขนาดเหรียญสิบที่สายลับยิงไปบนอาคารมีผลอยางไร 

 สายลับ วี ๑ และ วี ๒ มีช่ือวาอะไร 

 บริษัทพีเอชอาร เปนบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับอะไร 

 เบื้องหลังของนายกองแพงมหาเศรษฐีเปนอยางไร 

 นายกองแพงนําสเต็มเซลลมาจากที่ใด 

 เหตุใดสายลับจึงเดินผานเขาไปในถํ้าไดอยางรวดเร็ว 

 แคปซูลที่ วี ๑ ใสลงไปในถังทํามาจากอะไร 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องคืออะไร 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๑๐๐ – ๑๐๑  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 ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง 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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกหัด ทักษะภาษา มารวมกัน

เฉลยและตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

บทที่ ๑๑  “สวยรายสายลับ” จากหนา ๑๖๔ ถึงหนา ๑๗๑  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่น

ตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 เหตุใดจึงต้ังช่ือเรื่องวา “สวยรายสายลับ” 

 สมุนไพรไทยที่นําไปผสมกับสเต็มเซลลที่ฉีดเขาไปในรางโคลนน่ิง  จะมีผลอยางไร 

 อุปกรณที่ วี ๒ ยิงไปที่พัดลม  ทําใหเกิดอะไรข้ึน  

 สายลับควรมีคุณสมบัติอยางไรบาง 

 จากเรื่องทําไม “สารสกัดพริกข้ีหนู” จึงทําใหเกิดผลเชนน้ัน   

 นักเรียนคิดวาการโคลนน่ิงมีประโยชนและมโีทษอยางไร 

 เปนไปไดหรือไมที่จะมีการโคลนน่ิงมนุษย  และจะเกิดผลอยางไรตอโลก 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ สวยรายสายลับ” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบางจาก

การอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  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 ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    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 

- การอานบทอานเสริม เรื่อง “นวัตกรรมสิ่งมีชีวิต” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกหัด ทักษะภาษา 

และเฉลยอีกครั้ง  

๒. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “นวัตกรรมสิ่งมีชีวิต”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถาม

เน้ือหาสาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี  ทําใหมีนวัตกรรมที่มีผลตอสิ่งใดบาง 

 นักชีววิทยาชาติใดเปนผูริเริ่มการโคลนน่ิง 

 นักวิทยาศาสตรชาติใดที่โคลนน่ิงแกะเปนชาติแรก 

 ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการโคลนน่ิงสัตวชนิดใด   

 ถานักเรียนมีความสามารถในการโคลนน่ิง  นักเรียนจะโคลนน่ิงอะไร บอกเหตุผล 

 การโคลนน่ิงมีประโยชนอยางไรบาง 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   
 

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 ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเขียนและคัดลายมือ      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนเพื่อสื่อสารความรูความคิดของตนใหผูอื่นรับทราบ  จําเปนตองเขียนดวยลายมือที่อานงาย  เปน

ระเบียบเรียบรอยและสะอาด  ทําใหผูอานสบายตาและเกิดความรูสึกอยากอานขอความน้ันๆ  ทั้งยังแสดงใหเห็น

วาผูเขียนเปนคนต้ังใจทํางาน  มีมารยาทที่ดี  และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาอีกดวย 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ                                                
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนหลักการเขียนและคัดลายมือได 

๒. นักเรียนเขียนและคัดลายมือได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียน 

- การคัดลายมือ 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกหัด ทักษะภาษา มารวมกัน

ตรวจสอบและเฉลยอีกครั้ง   

๒. แบงกลุมนักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการเขียน  โดยศึกษาจากหนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ัน ป.๖  

หนา ๑๗๕  โดยการอานในใจ  ครใูหนักเรียนจัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือในช่ัวโมงตอไป 

๓. นักเรียนทําแบบฝกทักษะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ           

จากน้ันนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง สวยงาม 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จากน้ันนําสงครูตรวจสอบความ

ถูกตอง  ครูเนนใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย  ตัวอักษรไทย  ซึ่งเปนเอกลักษณไทยที่เราควรอนุรักษ

ตอไป 
 

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 ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพัฒนาการเขียน      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนขอความหรือเรื่องราวใหไดผลสําเร็จตามตองการของผู เขียน  จะตองมีการวางแผนหรือ

เตรียมการเขียน กอนลงมือเขียน เขียนโครงเรื่อง   และเมื่อเขียนแลวจะตองมีการตรวจสอบผลงานเขียนของ

ตนเองอีกครั้ง  เพื่อปรับปรุงแกไขเพื่อใหเปนงานเขียนที่สมบูรณ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ                                                
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๓   เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน          
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนเขียนเรื่องจากแผนภาพความคิดได 

๒. นักเรียนเขียนเรื่องไดตรงตามจุดประสงคของการเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การวางแผนเตรียมการเขียน 

- การเขียนโครงเรื่องดวยแผนภาพความคิด 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเขียน จากหนังสือเรียน ภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  ๑๗๖  ครู

อธิบายเพิ่มเติม   เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๒. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ ๔ – ๕  คน  จากน้ันครูอธิบายหลักการวางแผนเตรียม  การเขียน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยใชแผนภาพความคิดทําเปนโครงเรื่อง  ใหแตละกลุม ชวยกันเติมละเอียดในแผนภาพความคิด  

สงตัวแทนนําเสนอที่หนาช้ันเรียน 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  การจับคูรูปภาพและวลีที่กําหนดให  ครูเฉลยและนักเรียน

แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  การเขียนแผนภาพความคิด แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๐๓  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความ

ถูกตอง  ครูอธิบายสรุปเรื่องการทําโครงเรื่องดวยแผนภาพความคิด และเนนใหนักเรียนปฏิบัติงานดวยความ

รอบคอบ  ใชสมุดอยางประหยัดและคุมคา 
 

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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเขียนตามจินตนาการและสรางสรรค    เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนตามจินตนาการและสรางสรรคเปนการเขียนเพื่อถายทอดขอความหรือเรื่องราวใหผูอื่นรับรู  โดย

อาศัยประสบการณเดิมของผูเขียนผสมผสานกับกับความคิดเชิงสรางสรรค  รวมทั้งความสามารถในการใชภาษา

เรียบเรียงนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ                                                
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนตามจินตนาการได 

๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง  

๒. ใหนักเรียนทุกคนฝกเขียนประโยคบรรยายภาพที่ครูนํามาเปนสื่อ  จํานวน ๒ ภาพ  โดยเขียนลงใน

แผนกระดาษที่ครูจัดเตรียมไวเสร็จแลวนํามาใสในกลองที่ครูจัดเตรียมไว  ครูขออาสาสมัครมาอานขอความ

บรรยายภาพของเพื่อนทั้งหมด    แลวรวมกันพิจารณาตัดสินวาในแตละภาพขอความใดของบุคคลใดบรรยายไดดี

ที่สุด     

๓. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนตามจินตนาการและสรางสรรค จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา  ๑๗๗  ครูอธิบายเพิ่มเติม  เปดโอกาสให

นักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๔. ครูอธิบายสรุปหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค   

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๑๐๔ ขอ ๔   ครูเนนใหนักเรียนเขียนหนังสือใหเรียบรอย  รักษาความสะอาด และใชสมุดใหคุมคา 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพจํานวน ๒ ภาพ 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง สวยรายสายลับ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานแผนท่ี  แผนผัง      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 แผนที่ คือ แบบที่เขียนยอของพื้นดิน แมนํ้า ฝงทะเล และอื่นๆ การอานแผนที่ตองรูจักทิศ เครื่องหมาย 

มาตราสวน  เสนรุง  เสนแวง จึงจะอานแผนที่ไดถูกตอง 

 แผนผัง  คือ แบบเขียนยอของสิ่งตางๆ แผนผังจะบอกขนาด ทิศทาง และมาตราสวน การเขียนแผนผัง

ตางกับแผนที่ ตรงเสนและวิธีเขียน สวนวิธีอานเหมือนกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน      
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/ ๗    อธิบายความหมายของขอมูล  จากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของสัญลักษณในแผนที่ได 

๒. นักเรียนอานแผนที่ และแผนผังได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง  

๒. ครูนําสื่อที่เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตร  เชน  ลูกโลก  แผนที่ประเภทตางๆ  เครื่องมือ GPS   

๓. เข็มทิศ  รูปถายทางอากาศ  เปนตน  มาสนทนากับนักเรียน ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา  ใน

การศึกษาทางดานภูมิศาสตรจะตองมีเครื่องมือตางๆ ในการศึกษาคนหาขอมูล  นําเสนอขอมูล  และจัดเก็บขอมูล  

จากน้ันสนทนาถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตรแตละชนิดเกี่ยวกับประโยชนและการใชงานเครื่องมือน้ันๆ พรอมทั้ ง

สาธิตการใชเครื่องมือ  การแปลขอมูลใหนักเรียนดู   และใหนักเรียนแตละคนฝกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรตางๆ 

๔. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง การอานแผนที่ แผนผัง จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ัน ป.๖  หนา ๑๗๘ – 

๑๗๙   ครูอธิบายเพิ่มเติม   เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๕. ครูอธิบายสรุปหลักการอานแผนที่ แผนและแผนผัง  ใชแผนที่ประเทศไทย แสดงใหนักเรียนดู

สัญลักษณตางๆ ในแผนที่ ใหนักเรียนบอกความหมาย 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  เรื่องบอกความหมายของสัญลักษณในแผนที่  เสร็จแลวครูเฉลย  

นักเรียนแกไขขอผิดพลาดของตนเอง 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เขียนแผนผังหองเรียนของตน  นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน ลูกโลก  GPS ภาพถายทางอากาศ แผนที่ตางๆ ฯลฯ 

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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