
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗   เรื่อง   การใช้พจนานุกรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓    เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖1        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๙   การใชพ้จนานุกรม      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของการใช้พจนานุกรมได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถเรียงค าตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 
        ๓.  นักเรียนสามารถน าค าในพจนานุกรมไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู ้
  การใช้พจนานุกรม 
๔. สาระส าคัญ 
     พจนานุกรมมาจาก  พจน + อนุกรม 
    พจน   หมายถึง  ค าพูด 
    อนุกรม หมายถึง  ล าดับ 
    พจนานุกรม  หมายถึง  ค าพูดที่เรียงล าดับ 
        พจนานุกรม  เป็นหนังสือที่รวบรวมค าที่มีใช้ในภาษาไทย โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรและ 
สระ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาความหมายของค า  การอ่านออกเสียง  การเขียนสะกดค า  และท่ีมาของค า 
พจนานุกรมฉบับที่ยึดเป็นแบบในปัจจุบันคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของเล่มพจนานุกรม ว่ามีลักษณะอย่างไร   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกมเปิดเลขตามท่ีครูบอกและแข่งกันหาค าที่ก าหนดให้ 
๒. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้พจนานุกรมจากใบความรู้ ว่าความหมาย การใช้ 

ประโยชน์เป็นอย่าไร 
๓. ครูเปิดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การใช้พจนานุกรม   ให้นักเรียนทุกคนได้ดู 
๔. นักเรียนท าใบกิจกรรมเรื่อง การใช้พจนานุกรม จากนั้นช่วยกันเฉลยในห้องเรียน 



กิจกรรมรวบยอด 
            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรม  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑. ใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้พจนานุกรม 
๒. ใบความรู้ เรื่อง      การใช้พจนานุกรม 

 
๗. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม เรือง 
การใช้พจนานุกรม 

 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน 
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗   เรื่อง   ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓    เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖1        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๔   กลุ่มค าและประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของการใช้พจนานุกรมได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถเรียงค าตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 
        ๓.  นักเรียนสามารถน าค าในพจนานุกรมไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู ้
  การใช้พจนานุกรม 
๔. สาระส าคัญ 
     พจนานุกรมมาจาก  พจน + อนุกรม 
    พจน   หมายถึง  ค าพูด 
    อนุกรม หมายถึง  ล าดับ 
    พจนานุกรม  หมายถึง  ค าพูดที่เรียงล าดับ 
        พจนานุกรม  เป็นหนังสือที่รวบรวมค าที่มีใช้ในภาษาไทย โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรและ 
สระ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาความหมายของค า  การอ่านออกเสียง  การเขียนสะกดค า  และท่ีมาของค า 
พจนานุกรมฉบับที่ยึดเป็นแบบในปัจจุบันคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๒. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของเล่มพจนานุกรม ว่ามีลักษณะอย่างไร   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕. ครูให้นักเรียนเล่นเกมเปิดเลขตามท่ีครูบอกและแข่งกันหาค าที่ก าหนดให้ 
๖. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้พจนานุกรมจากใบความรู้ ว่าความหมาย การใช้ 

ประโยชน์เป็นอย่าไร 
๗. ครูเปิดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การใช้พจนานุกรม   ให้นักเรียนทุกคนได้ดู 



๘. นักเรียนท าใบกิจกรรมเรื่อง การใช้พจนานุกรม จากนั้นช่วยกันเฉลยในห้องเรียน 
กิจกรรมรวบยอด 

            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรม  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๓. ใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้พจนานุกรม 
๔. ใบความรู้ เรื่อง      การใช้พจนานุกรม 

 
 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม เรือง  
การใช้พจนานุกรม 
 

ตรวจใบกิจกรรม ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
 

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

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

 
 
 

 

 
 
 

 



 
 


