
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง นิทานแสนสนุก    เวลา  ๙  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. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื ่ออธิบายความหมายของคําวา  “กัมปนาท  ตํานาน  

เที่ยงธรรม  นํ้าอมฤต  นิทานปรัมปรา  เมขลา  ยารวง  รามสูร  ราหู ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๑๔๔  ขอ ๑  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตองครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค  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 ๑๕  เรื่อง นิทานแสนสนุก    เวลา  ๙  ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา  ๒  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน  เนนเสียงหนักเบา  และ

ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  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 “นิทานแสนสนุก”  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุดภาษา

เพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๒๓๒ – ๒๓๗  โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา  ครูแนะนํา

แกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบ

ดังน้ี 

 วันเสารเด็กๆ ตองไปทําทํากิจกรรมใดกัน 

 ใครเลือกนิทานปรัมปราไปเลา 

 นิทานลูกโซเปนอยางไร 

 เด็กทั้งสามเตรียมตัวอยางไร  เพื่อไปเลานิทานในครั้งน้ี 

 ใครมีดวงแกวที่มีรัศมีเจิดจา 

 นางเมขลาไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ดูแลรักษาสิ่งใด 

 รามสูรมีสิ่งใดเปนอาวุธ 

 คนโบราณเช่ือวาฟาผาเกิดจากอะไร 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   หนา ๑๔๓ – ๑๔๔  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 ๑๕  เรื่อง นิทานแสนสนุก    เวลา  ๙  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 “นิทานแสนสนุก” จากหนา ๒๓๒ ถึงหนา ๒๓๗  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่น

ตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 การบําเพ็ญประโยชนที่โรงเรียนของนักเรียน ทําอะไรบาง 

 นิทานมีความแตกตางจากเรื่องทั่วไปอยางไร 

 นิทานมีประโยชนอยางไร 

 ทําไมทั้งเด็กและบุคคลทั่วไปนิยมฟงนิทาน 

 เหตุใดรามสูรจึงคิดจับนางเมขลาไปถวายพระอินทร 

 นักเรียนคิดวาฟารอง ฟาแลบเกิดจากการกระทําของรามสูร ใชหรือไม เพราะเหตุใด 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “เสียแลวไมกลับคืน” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบาง

จากการอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  หนา ๑๔๕ – ๑๔๘  ขอ ๒ – ๕  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 ๑๕  เรื่อง นิทานแสนสนุก    เวลา  ๙  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 

- การอานเสริม “เจาแมหลิมกอเหน่ียว” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําภาพ “มัสยิดกรือเซะ”  มาใหนักเรียนดู  และสนทนาเรื่องความสําคัญของสถานที่แหงน้ี 

๒. นักเรียนอานบทอานเสริม เรื่อง “เจาแมหลิมกอเหน่ียว” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย 

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๒๓๘ – ๒๓๙   

๓. นักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหาสาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน

คิดหาคําตอบ  ตัวอยาง เชน 

 เพราะเหตุใดหลิมเตาเค่ียนจึงเปนที่รักใครนับถือของประชาชน 

 ใครเปนผูใสรายหลิมเตาเค่ียนกับฮองเต 

 คําวา “รายา” หมายความวาอะไร 

 เหตุที่หลิมเตาเค่ียนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เพราะอะไร 

 เหตุใดหลิมกอเหน่ียวจึงออกตามหาพี่ชาย   

 คําสาปของหลิมกอเหน่ียวคืออะไร 

 ชาวบานเช่ือวาที่หลิมโตะเค่ียนสรางมัสยิดไมเสร็จเกิดจากสาเหตุใด 

๔. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรู  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพมัสยิดกรือเซะ 

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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง นิทานแสนสนุก    เวลา  ๙  ชั่วโมง 

เรื่อง   การวิเคราะหเรื่องท่ีอาน ดู และฟง     เวลา  ๒  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง  เชน  ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา  ประโยค  ขอความ  ขอคิดที่ไดจากเรื่อง  

และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อาน ฟงและดูได 

๒. นักเรียนวิเคราะหเรื่องที่อาน ฟงและดูได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- หลักการวิเคราะหเรื่องที่อาน ฟงและดู 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง   

๒. แบงกลุมนักเรียนศึกษาเน้ือหาเรื่องวิเคราะหเรื่องที่อาน ฟงและดู โดยศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๒๔๑ – ๒๔๒  โดยการอานในใจ  

รวมกันอภิปราย  สนทนาซักถามความเขาใจ   

๓. รวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา การวิเคราะหเรื่องที่อาน 

๔. ฟงและดูเราตองพิจารณาหลายๆ ดาน เชน ขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  สวนดี สวนบกพรอง จุดประสงค

ของผูแตง  ความเหมาะสมในการใชคํา  ประโยค  ขอความ  รวมทั้งขอคิดที่ไดจากเรื่อง  และการนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๑๕๑ – ๑๕๒  นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง   
 

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 ๑๕  เรื่อง นิทานแสนสนุก    เวลา  ๙  ชั่วโมง 

เรื่อง   การกรอกแบบรายการ      เวลา  ๒  ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การกรอกแบบรายการ หรือ การกรอกแบบฟอรม เปนสิ่งจําเปนในการสื่อสารกับผูอื่น กับเจาหนาที่ของ

หนวยงาน  เพื่อขอใหดําเนินการเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ดังน้ันจึ งควรมีความรูความเขาใจเพื่อใหการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

ป.๖/๗  กรอกแบบรายการตางๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถกรอกแบบรายการที่กําหนดได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การกรอกแบบรายการ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง   

๒. ครูนําตัวอยางการกรอกแบบรายการตางๆมาใหนักเรียนดู  อภิปรายรวมกัน 

๓. แบงกลุมนักเรียนศึกษาเน้ือหาเรื่อง การกรอกแบบรายการโดยศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๒๔๒ – ๒๔๔   โดยการอานในใจ  

รวมกันอภิปราย  สนทนาซักถามความเขาใจ   

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๑๕๓ – ๑๕๕  นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางการกรอกแบบรายการ 

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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