
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    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  “ครุฑ  บุตรา  บุตรี  บุหงา  

บุหลัน  พาสปอรต  วิสัยทัศน  วีซา  สัมฤทธ์ิ ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  

จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๑๒๐– ๑๒๒ จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตองครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตองและอานประโยคที่ตนเอง

แตงใหเพื่อนฟง  เพื่อนๆ ชวยกันวิเคราะหความถูกตอง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาท ี 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 ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    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 “หน่ึงในประชาคม” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา  ๑๙๖ – ๒๐๒  โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 เหตุที่ตะวันและดลไดรับการคัดเลือกใหไปตางประเทศเพราะอะไร 

 เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ช่ือวาอะไร 

 เพราะเหตุใดชาวอินโดนีเซียจึงไมนิยมเปดหนาตาง 

 คนสวนใหญของประเทศอินโดนีเซียนับถือศาสนาใด 

 อินโดนีเซียเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศใด 

 “มาตา ฮาร”ี  หมายถึงอะไร 

 ประเทศไทยมีความสัมพันธกับอินโดนีเซียต้ังแตสมัยใด 

 “มิซัง  เซียม”  คืออะไร 

 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในกลุมอาเซียน ชวยใหตะวันไดรับความรูเรื่องใด 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   หนา ๑๒๖ 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 ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห      เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดจากการอานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  เรื่อง “หน่ึงในประชาคม” จากหนา ๑๙๖ ถึงหนา ๒๐๒  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่น

ตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศตางๆมีประโยชนอยางไร 

 “โลกไมมีพรมแดน” นักเรียนมีความเขาใจวาอยางไร 

 เหตุใดภาษาไทยจึงรับคําบางคําจากอินโดนีเซีย และอินโดนีเซียรับคําบางคําจากภาษาไทย 

 นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนควรจะปฏิบัติตนกับครอบครัวเจาภาพอยางไร 

 นักเรียนที่จะเขาโครงการแลกเปลี่ยนตองมีความสามารถดานใดบาง 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “หน่ึงในประชาคม”  ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบางจาก

การอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  หนา ๑๒๓  ขอ ๒  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 ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    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 “ประชาคมอาเซียน” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม เรื่อง “ประชาคมอาเซียน”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถาม

เน้ือหาสาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 คําขวัญอาเซียนวาอยางไร   

 อาเซียน มีช่ืออยางเปนทางการวาอะไร 

 ปฏิญญากรุงเทพฯ ถือวาเปนการกอต้ังอาเซียน เกิดข้ึนเมื่อใด 

 กลุมอาเซียนรวมตัวกันเพื่ออะไร  

 สัญลักษณอาเซียนคืออะไร 

 สามเสาหลักสูความเปนประชาคมอาเซียนมีอะไรบาง 

 ประเทศที่รวมกอต้ังอาเซียนมีกี่ประเทศ  ประเทศใดบาง 

 นักเรียนคิดวาการเขารวมประชาคมอาเซียนมีผลดีอยางไร 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด  นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการเรียนรู

ทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   
 

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 ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง     การสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส    เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ปจจุบันเปนโลกของยุคขาวสารขอมูล ความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให

สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศไดจากทั่วโลก การใชเทคโนโลยีควรใชใหถูกตองเหมาะสมจึงจะเกิดกับผูเรียน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔   แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน   
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกวิธีการสืบคนขอมูลจากสื่ออีเล็กทรอนิกสได 

๒. นักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การสืบคนขอมูลจากสื่ออีเล็กทรอนิกส 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนแตละกลุม ศึกษาประเภทของสื่อสารสนเทศ  และหลักการในการเลือกใชโดยใหสวนหน่ึง  

ศึกษาเรื่อง สื่อตีพิมพ  อีกสวนหน่ึงศึกษาเรื่อง สื่อไมตีพิมพ  จากน้ันใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานที่หนา

ช้ัน 

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การเลือกอานเรื่องจากสื่อสารสนเทศ ดังน้ี 

 สื่อสารสนเทศ  เปนสื่อที่แสดงขอมูล  ขาวสาร ขอเท็จจริง  ความรู และเหตุการณตางๆ ซึ่ง

ไดรวบรวมไว และถายทอดเปนรูปแบบตางๆ 

 สื่อสารสนเทศ  แบงออกเปน ๒  ประเภท คือ  สื่อตีพิมพ  และสื่อไมตีพิมพ 

๔. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ วิธีการสืบคนขอมูลจากสื่ออีเล็กทรอนิกสในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๒๐๖   

๕. ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนแผนภาพความคิดสรุปวิธีการสืบคนขอมูลสงตัวแทนนําเสนอที่หนาช้ัน

เรียน   นักเรียนและครูรวมประเมินกิจกรรม 
 

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 ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง     คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ     เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ภาษาไทยมีคําที่มีภาษาอื่นปนอยูจํานวนมาก  เพราะมีการติดตอกับประเทศตางๆ ทั้งในดานการคาขาย  

การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิทยาการตางๆ  ทําใหมีคําในภาษาไทยเพิ่มข้ึน  เพียงพอกับการใชและ

สะดวกในการติดตอสื่อสาร 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒   อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถบอกคําที่มาจากภาษาตางประเทศได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่จากภาษาตางประเทศได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับคําที่มาจากภาษาตางประเทศในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๒๐๗    

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนคําที่มาจากภาษาตางประเทศ  ประเทศละ  ๓  คําพรอมทั้งบอก

ความหมาย  สงตัวแทนอานรายงานที่หนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  บอกที่มาของคําที่กําหนดให จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบ

ความถูกตอง 

๕. นัก เร ียนทําแบบฝ กห ัด รายว ิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื ่อชีว ิต ทักษะภาษา ชั ้น

ประถมศึกษาปที่ ๖  ฝกการใชภาษา หนา ๑๒๗ ขอ ๑  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและนักเรียนแลกเปลี่ยนกัน

ตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่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 ๑๓  เรื่อง หน่ึงในประชาคม    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

เรื่อง     การเขียนจดหมายกิจธุระ     เวลา  ๒  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนจดหมาย เปนการเขียนรูปแบบหน่ึง  เขียนเพื่อสื่อสาร บอกเลาเรื่อง แจงความตองการ  หรือ

แสดงความคิดเห็นใหผูอานไดรับทราบ หรือใหปฏิบัติตามตองการ  ในการเขียนจดหมายควรคํานึงถึงรูปแบบ  

เพื่อใหถูกตองตามหลักการเขียนจดหมาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ                    
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๖   เขียนจดหมายสวนตัว  

 ป.๖/๙   มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได 

๒. นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- จดหมายกิจธุระ 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูใหความรูเกี่ยวกับจดหมายวา  “การเขียนจดหมาย เปนการเขียนรูปแบบหน่ึง  เขียนเพื่อสื่อสาร 

บอกเลาเรื่อง แจงความตองการ  หรือแสดงความคิดเห็นใหผูอานไดรับทราบ หรือใหปฏิบัติตามตองการ  ในการ

เขียนจดหมายควรคํานึงถึงรูปแบบ  เพื่อใหถูกตองตามหลักการเขียนจดหมาย  การเขียนจดหมายกิจธุระบางชนิด 

เนนการใชภาษา บางชนิดไมเนนการใชภาษา  แตควรใชคําสุภาพ สื่อสารไดดี  บางชนิดใชรูปแบบที่เปนทางการ”     

๓. ครูอธิบายหลักการเขียนจดหมายกิจธุระใหนักเรียนฟงจนเขาใจ 

๔. ใหนักเรียนอานความรูเรื่อง “ การเขียนจดหมาย : จดหมายกิจธุระ” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๒๐๗ – ๒๑๐  จากน้ันครูสรุปเน้ือหาพรอม

ทั้งแสดงตัวอยาง  ประกอบดวยจดหมาย และการจาหนาซอง   

๕. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะ

ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๒๘ – ๑๒๙  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางจดหมายกิจธุระ 

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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