
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง   ค าสรรพนาม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มไม้ชายคา    ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าสรรพนามได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของค าสรรพนามได้ 
        ๓.  นักเรียนสามารถน าค าสรรพนามไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค าสรรพนาม 
๔. สาระส าคัญ 
ค าสรรพนาม คือ ค าที่ใช้เรียกแทนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของเพ่ือไม่ต้องกล่าวค านั้นซ้ าอีก  เราจึงใช้ค าสรรพนามแทน
ค านาม ค าสรรพนามมี ๖ ชนิด ดังนี้ 
๑. บุรุษสรรพนาม (บุ-หรุด-สับ-พะ-นาม) คือ ค าท่ีใช้แทนค านาม มี ๓ ประเภท คือ 
      ๑.๑ สรรพนามบุรุษท่ี ๑ คือ ใช้แทนชื่อผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า  อาตมา เป็นต้น 
      ๑.๒ สรรพนามบุรุษท่ี๒ คือ ใช้แทนชื่อผู้ฟัง เช่น เธอ คุณ ท่าน ใต้เท้า พระคุณเจ้า  โยม เป็นต้น 
      ๑.๓ สรรพนามบุรุษท่ี ๓ คือ ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น ท่าน เขา พระองค์ มัน เป็นต้น 
๒. ปฤจฉาสรรพนาม (ปริด-ฉา-สับ-พะ-นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนาม และเป็นค าถาม เช่น 
ใคร อะไร ที่ไหน เป็นต้น 
        ตัวอย่าง ใครต้องการไปเที่ยวกับฉันบ้าง มีอะไรอยู่ในตู้นี้ 
๓. วิภาคสรรพนาม (วิ-พาก–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามและแยกนามออกเป็น 
ส่วนๆ ได้แก่ค าว่า ต่าง บ้าง กัน 
         ตัวอย่าง เด็กบ้างก็เดินบ้างก็วิ่งอยู่หน้าโรงเรียน    นักมวยก าลังชกกัน 
๔. อนิยมสรรพนาม (อะ–นิ–ยม-สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนค านามบอกความไม่ 
เจาะจงว่าเป็นนี้สิ่งนั้น ได้แก่ค าว่า ใคร อะไร ใด ๆ ที่ไหน ไหน 
       ตวัอย่าง ใครก็เคยท าผิดกันทั้งนั้น ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง 
๕. นิยมสรรพนาม (นิ–ยม–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามและบอกความชี้ซ้ าระยะใกล้หรือไกล 
ได้แก่ ค าว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น 
ตัวอย่าง นี้ของเธอ นั้นของฉัน โน่นของเขา 



       ข้อสังเกต ค าว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น เป็นนิยมสรรพนาม จะต้องเป็นค าที่ใช้แทน 
ค านามเท่านั้น และไม่ได้วางไว้หลังค านาม ถ้าหากวางไว้หลังค านาม ค าดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นค าวิเศษณ์   
เช่น ชิ้นนี้ของเธอ หลังนั้นของเธอ 
๖. ประพันธสรรพนาม (ประ–พัน–ทะ–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามข้างหน้าและ 
ท าหน้าที่เป็นบทเชื่อม ได้แก่ ค าว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน 
           ตัวอย่าง ดอกไม้ที่ปลูกอยู่ริมรั้วสวยมาก เขากินขนมที่คุณแม่ซ้ือมา  
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ให้นักเรียนฟังเพลง ค าสรรพนามจาก you turb  ท านอง คนมีเสน่ห์  จากนั้นครูโยง  
                         เข้าสู่บทเรียน เรื่อง ค าสรรพนาม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. ครูทบทวนความรู้เรื่อค านาม มีอะไรบ้าง  มีหน้าที่อะไร  
๒. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของค าสรรพนามจากใบความรู้และบัตรค า ค าสรรพนาม  

ความหมาย และชนิดของค าสรรพนามว่ามีหน้าที่อะไร 
๓. ครูแจก เกมปริศนาค้นหาค าสรรพนาม  ให้นักเรียนทุกคนท า ๕ นาที  จากนั้นช่วยกัน

เฉลย 
๔. นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนเรื่อง ค าสรรพนาม ในหนังสือ 

กิจกรรมรวบยอด 
            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าสรรพนาม ว่าแต่ละชนิดมีความหมาย

อย่างไร  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑.  เพลงค าสรรพนาม ท านองคนมีเสน่ห์ 
๒. เกมปริศนาค าสรรพนาม  
๓. บัตรค า  ค าสรรพนาม 
๔. แบบฝึกหัดเรื่อง ค าสรรพนาม 
๕. ใบความรู้ เรื่อง ค าสรรพนาม 

 
 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด เรือง  
ค าสรรพนาม 
 

ตรวจแบบฝึกหัด ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
 
 



 

๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 

              (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
   
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        

 

  



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง พยางค์และค า 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒     เรื่อง  ร่มไม้ชายคา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ   

   ตวัช้ีวดั      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายพยางค์และค าได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนค าท่ีมี ๑ - ๔ พยางค์ได้ 
        ๓.  มีมารยาทในการอ่าน 
๓. สาระการเรียนรู้ 
   พยางค์และค า 
๔. สาระส าคัญ 
  พยางค ์หมายถึง เสียงที่เปล่งออกครั้งหนึ่ง ๆ โดยเสียงนั้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ โดย
เสียงที่เปล่งออกมา ๑ ครั้ง เรียกว่า ๑ พยางค์ หรือถ้าเปล่งเสียงออกมา ๒ ครั้ง เรียกว่า ๒ พยางค์ 
     ค า ตามความหมายในหลักภาษา หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง อาจเป็นเสียงที่เปล่งออกมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๒. นักเรียนดูภาพแจกันดอกไม้ แล้วให้นักเรียนบอกค าจากภาพให้ได้ค ามากท่ีสุด 
ดอกไม ้ กระถาง  แจกันเขียว  ขาว  แดง  ต้ัง  มุม  สวย  ส ี ส้ม  บาน  ธรรมชาติ  
ใบไม ้ กระถางดอกไม้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. ครูอธิบายความรู้เรื่องของ พยางค์และค า ว่ามีความหมายอย่างไร  

แตกต่างกันอย่างไร 
 

๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่ากัน  โดยให้นักเรียนท ากิจกรรม 
บอกค ากับพยางค์   จากที่ครูก าหนดให้ 
- ภาพที่ก าหนดให้มีค าอะไรบ้าง ที่มีเสียง ๑ พยางค ์ 



- ภาพที่ก าหนดให้มีค าอะไรบ้าง ที่มีเสียง ๒ พยางค ์ 
- ภาพที่ก าหนดให้มีค าอะไรบ้าง ที่มีเสียง ๓ พยางค ์ 
- ภาพทีก่ าหนดให้มีค าอะไรบ้าง ที่มีเสียง ๔ พยางค์  
โดยเขียนลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 

๔.  นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายหลักการอ่านและ 
        เขียนพยางค์และค า 

   ๕.  นักเรียนท าใบกิจกรรมเรื่องพยางค์และค า  
กิจกรรมรวบยอด 

  ๖. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องพยางค์และค า ว่ามีความหมายและลักษณะของ
พยางค์และค า  

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๖.  รูปภาพแจกันดอกไม้ 
๗. รูปภาพ ๕ ภาพ 
๘. ใบกิจกรรมเรื่อง พยางค์และค า 

 
๗. การวัดและประเมิลผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม เรือง  
พยางค์และค า 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
    (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)     
 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

                

        

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒     เรื่อง  ค าที่มีอักษรน า 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑     เรื่อง  กลไกในร่างกาย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท.  ๑.๑:  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด    ป.๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้องกรองได้ถูกต้อง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) นักเรียนบอกหลักการอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน าได้ 
  ๒) นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน าได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
   หลักการอ่านอักษรน า 
     ค าท่ีมีอักษรน า 
๔. สาระส าคัญ 
      อักษรน า คือ พยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของค า จะอ่านออกเสียง 
อะ กิ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกต์ ติดตามพยัญชนะ
ตัวแรก 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความรู้เดิม เรื่อง ไตรยางค์ ( อักษรสามหมู่ )  
จากนั้นให้นักเรียนอ่านบทท่องจ าพร้อมกัน   

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. ครอูธิบายลักษณะการออกเสียงของอักษรน ามีทั้งออก อ น า ห น า และออกแบบ อะ กึ่งเสียง ซ่ึง
ต้องอาศัยความรู้เรื่องไตรยางศ์ประกอบพร้อมแจกใบความรู้ 

๓. ครูแจกใบกิจกรรมที่ ๑ ค าท่ีมีอักษรน า ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าที่มีอักษรน าพร้อมกัน   
จากนั้นท ากิจกรรม บิงโกอักษร ห น า การท าหนา้ต่างอักษรน า โดยครูจะแจกแผ่นบิงโกให้กับ
นักเรียนทุกคน ในแต่ละช่องจะมีอักษร ห น า ทั้งหมด ๒๔ ค า ครูและนักเรียนจะเป็นผู้จับสลาก   
ผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลจากครู 

๔. ท าใบกิจกรรมที่ ๒  อักษร ห น า   ใบกิจกรรมที่ ๓  ทดสอบความรู้อักษรน า ส่งชั่วโมงหน้า 

     กิจกรรมรวบยอด 

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอักษรน า และให้นักเรียนยกตัวอย่างคนละ ๑ ค า 

 



๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๙. ใบความรู้ เรื่อง หลักการอ่านอักษรน า 
๑๐. ใบกิจกรรมที่ ๑  ค าท่ีมีอักษรน า 
๑๑.  ใบกิจกรรมที่ ๒   หาค าน าไปใช้ 
๑๒.  ใบกิจกรรมที่ ๓   ภาพอักษรน า 
๑๓.  Power point   เรื่อง  ค าที่มีอักษรน า 
๑๔. สลาก อักษรน า ๒๔ ค า  
๑๕. ตารางบิงโก  ห น า                                                                                                             

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑  ค าท่ีมี
อักษรน า 

ตรวจใบกิจกรรม ท าถูกต้องค าละ ๑ คะแนน 
รวม ๑๕ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๗ คะแนน  
ผ่าน 

ใบกิจกรรมที่ ๒   
 หาค าน าไปใช้ 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน 
 รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

ใบกิจกรรมที่ ๓   ภาพ
อักษรน า 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน 
 รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

 
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 



ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
              (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
   
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

               หน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

 
 
  



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓     เรื่อง ค าที่มีตัวการันต์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑     เรื่อง  กลไกในร่างกาย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท.  ๑.๑:  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด    ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) นักเรียนอธิบายลักษณะของค าที่มีตัวการันต์ได้ 
  ๒) นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ลักษณะของค าที่มีตัวการ นต์ 
     ค าท่ีมตีัวการันต์ 
๔. สาระส าคัญ 
     ตัวการันต์  คือ  ค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาตก ากับ  (    ์  )  ก ากับอยู่บนพยัญชนะ  เพ่ือแสดง     
  ให้รู้ว่า  ไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น 
             ์   เรียกว่าไม้ทัณฑฆาต  ใช้วางบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียงซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะ 
  ซึ่งอยู่ท้ายประโยค  หรือบางค ามีพยัญชนะท่ีไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะท่ีมีไม้ทัณฑฆาต  
  ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะ  ตัวนั้นเช่นกัน  ไม่ออกเสียงพยัญชนะท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ          
  แม้พยัญชนะตัวนั้นไม่ได้อยู่ท้ายพยางค์  และไม่ออกเสียงพยัญชนะท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ  
   แม้พยัญชนะตัวนั้นจะมีสระประสมอยู่             
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๖. ครมีูรูปภาพ  ทั้งหมด ๑๐  ค า   โดยให้นักเรียนดู จากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวรูปภาพ 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๗. ครูอธิบายลักษณะของค าที่มีตัวการันต์ว่าเป็นอย่างไร และไม้ทัณฑฆาตว่ามีลักษณะอย่างไร 
๘. ครูแจกใบความรู้    ค าท่ีมีตัวการันต์  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าที่มีตัวการันต์ พร้อมกัน  
๙. ให้นักเรียนจับคู่กัน  คน ท ากิจกรรม “เขยีนตัวการันต์ให้ฉันที”  โดยครูจะแจกกระดาษให้คู่ละ ๑ 

แผ่น  นักเรียนจะต้องเขียนตัวการันต์ให้ได้มากที่สุดภายใน ๕ นาที  
เมื่อหมดเวลา  นับจ านวนค าที่เขียนได้ ใครได้มากท่ีสุดและถูกต้องทุกค า เป็นผู้ชนะ 

๑๐. ท าใบกิจกรรมที่ ๑   ตัวการันต์มันอ่านอย่างไร   ใบกิจกรรมที่ ๒  เติมค าส่วนที่หายไป 



และ ใบกิจกรรมที่ ๓   จับคู่ตัวการันต์   ส่งท้ายชั่วโมง 

     กิจกรรมรวบยอด 

๑๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับตัวการันต์  

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๑๖. ใบความรู้ เรื่อง  ค าที่มีตัวการันต์ 
๑๗. ใบกิจกรรมที่ ๑   ตัวการันต์มันอ่านอย่างไร 
๑๘.  ใบกิจกรรมที ่๒   เติมค าส่วนที่หายไป 
๑๙.  ใบกิจกรรมที่ ๓    จับคู่ตัวการันต์ 
๒๐.  Power point   เรื่อง  ค าที่มีตัวการันต์ 
๒๑. รูปภาพ  ๑๐ ภาพ 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑   
 ตัวการันต์มันอ่านอย่างไร 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน 
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

ใบกิจกรรมที่ ๒   
 เติมค าส่วนที่หายไป 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน 
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

ใบกิจกรรมที่ ๓    
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน 
 รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔    เรื่อง ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑     เรื่อง  กลไกในร่างกาย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท.  ๑.๑:  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด    ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) นักเรียนอธิบายลักษณะของค ายืมภาษาต่างประเทศได้ 
  ๒) นักเรียนสามารถแยกค ายืมภาษาต่างประเทศได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ลักษณะของค ายืมจากภาษาต่างประเทศ 
     ค ายืมภาษาต่างประเทศ 
๔. สาระส าคัญ 
  ภาษาไทยมีค าที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนๆ อยู่จ านวนมาก เพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่าง 
ทั้งในด้านการค้าขาย การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวิทยาการต่างๆท าให้ค าในภาษาไท 
เพ่ิมข้ึนเพียงพอกับการใช้และสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ภาษาต่างประเทศท่ีเราน ามาใช้ ได้แก่  
ภาษาบาลี     ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร   ภาษาจีน   ภาษาชวา-มลายู ฯลฯ 
 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑๒. ครถูามความรู้นักเรียนเรื่อง ค ายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความ
คิดเห็น และตอบค าถาม 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๓. ครูอธิบายลักษณะของค ายืมภาษาต่างประเทศ ว่ามีภาษาใดบ้าง แต่ละภาษามีลักษณะอย่างไร 
๑๔. ครูให้นักเรียนทุกคนยกตัวอย่าง ค ายืมแต่ละภาษามาคนละ ๑ ค า และลักษณะของภาษานั้น    
๑๕. ให้นักเรียน ท ากิจกรรม “ค ายืมมาจากไหนนะ”  โดยครูให้นักเรียนแยกค ายืม ภายในเวลาที่

ก าหนด จากนั้นสลับกับเพ่ือนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  

     กิจกรรมรวบยอด 

๑๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับค ายืมภาษาต่างประเทศ  



๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๒๒.  ใบกิจกรรมที่ ๑   ค ายืมมาจากไหน 
๒๓.  Power point   เรื่อง  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
๒๔. หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน้า ๕๐ - ๕๑ 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ ๑   
 ค ายืมมาจากไหนนะ 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๒ คะแนน   
จ านวน  ๕ ข้อ 
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 

              (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
   
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

               หน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 
 



 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖   เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑     เรื่อง  กลไกในร่างกาย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท.  ๑.๑:  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด    ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  นักเรียนอธิบายลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนได้ 
  นักเรียนสามารถน าเครื่องหมายวรรคตอนไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
     ลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอน 
  เครื่องหมายวรรคตอน     
๔. สาระส าคัญ 
      เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนก ากับค า  กลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความ 
     เด่นชัดเพ่ือให้อ่านได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑๗. ครูท าบัตรค ารูปเครื่องหมายวรรคตอน แล้วให้นักเรียนดูรูปแล้วตอบค าถามจากภาพ 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๘. ครูอธิบายลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนชนิดต่างๆ ว่าน าไปใช้อย่างไร  ครูให้นักเรียน
ยกตัวอย่างประโยคที่มีเครื่องหมายวรรคตอนให้นักเรียนดู 

๑๙. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม เครื่องหมายนี้ไว้ท าอะไร โดยให้นักเรียนจับคู่ และจับฉลากบัตรค ารูป
เครื่องหมายวรรคตอน  เมื่อจับสลากเสร็จ ให้นักเรียนตอบให้ได้ว่าเครื่องหมายที่นักเรียนได้ท า
หน้าที่อะไร 

๒๐. ให้นักเรียน ท าใบกิจกรรม “เครื่องหมายวรรคตอน” ท้ายชั่วโมง 
๒๑.  เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกับครูเฉลยพร้อมกัน โดยให้สลับกันตรวจกับเพ่ือน 

     กิจกรรมรวบยอด 

๒๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน  

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  



๒๕.  ใบกิจกรรมที่ ๑   เครื่องหมายวรรคตอน 
๒๖.  Power point   เรื่อง  เครื่องหมายวรรคตอน 
๒๗. บัตรค า รูปเครื่องหมายวรรคตอน 
๒๘. สลากรูปเครื่องหมายวรรคตอน 
๒๙. หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน้า ๑๘๗ – ๑๘๘ 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม เรือง  
เครื่องหมายวรรคตอน 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 

              (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
   
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

               หน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
  



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗   เรื่อง อักษรย่อ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑     เรื่อง  กลไกในร่างกาย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท.  ๑.๑:  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด    ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  นักเรยีนอธิบายลักษณะอักษรย่อได้ 
  นักเรียนสามารถเขียนอักษรย่อได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
     ลักษณะของอักษรย่อ 
     อักษรย่อ 
๔. สาระส าคัญ 
   อักษรย่อ หรือ ค าย่อ หรือ รัสพจน์ เป็นการน าอักษรบางตัวในค าหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนค าเต็ม  
โดยมา จะเป็นพยัญชนะ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรนั้น ๆ นิยมน าอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้ง 
ก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่หรือจะพบเห็นใน 
อีกลักษณะหนึ่ง แบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความท่ีใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ 
 ค าท่ีมักจะเป็นค าย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๒๓. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อสถานที่ท างาน ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันลงกระดาษมา  
คนละ ๑๐  ชื่อ 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๔. ครูอธิบายลักษณะของอักษรย่อว่ามีลักษณะอย่างไร แล้วเขียนเป็นอักษรย่ออย่างไรจึงจะถูกต้อง 
โดยยกตัวอย่างค าและเขียนอักษรย่อให้นักเรียนดู 

๒๕. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม อักษรย่อตัวนี้คืออะไร  และน าที่นักเรียนเขียนไว้ มาเขียนเป็นอักษรย่อ 
เมื่อเสร็จแล้วสลับกันตรวจกับเพ่ือน  

๒๖. ให้นักเรียน ท าใบกิจกรรม “อักษรย่อเขียนอย่างไร ”  
๒๗.  เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกับครูเฉลยพร้อมกัน โดยให้สลับกันตรวจกับเพ่ือน 



     กิจกรรมรวบยอด 

๒๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอักษรย่อ  

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๓๐.  ใบกิจกรรม     อักษรย่อเขียนอย่างไร 
๓๑.  Power point   เรื่อง  อักษรย่อและค าย่อ 
๓๒. หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

๒๙. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม เรือง  
อักษรย่อเขียนอย่างไร 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

  ๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
                    (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)   
  



 
 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


