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• วงล้อแห่งการเรียนรู้ ก

• ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด	(ตาราง	๑) ข

• แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ฯ	(ตาราง	๒) ง

• แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่านฯ	(ตาราง	๓) จ

• แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมฯ	(ตาราง	๓) จ

• แบบบันทึกผลการประเมินด้านคุณธรรมของผูเรียน	(ตาราง	๔)	 ฉ

• แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผู้เรียนตามเปาหมายฯ	(ตาราง	๕) ช

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชนิดและหน้�ที่ของคำ� ๑

	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๑	 ๒๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
	 ก�รอ�นสะกดคำ� ๒๒
	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๒	 ๔๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
คำ�ภ�ษ�ต�งประเทศ ๔๒

	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๓	 ๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
คำ�ร�ช�ศัพท ๖๑

	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๔	 ๘๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เครื่องหม�ยวรรคตอน ๘๗

	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๕	 ๑๑๑

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยฯ ๑-๕  ๑๑๒-๑๒๐

ส�รบัญ



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖	
 ประโยค	 	 ๑๒๑
	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๖	 ๑๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗	

 ถ้อยคำ�	และสำ�นวนไทย ๑๕๑
	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๗	 ๑๘๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘	

 ภ�ษ�ที่ใช้ในก�รสื่อส�ร ๑๘๔
	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๘	 ๒๐๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙	

 กลอนสุภ�พ ๒๐๙
	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๙	 ๒๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐	

 ภ�ษ�ถิ่น		 ๒๓๕
	 แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๑๐	 ๒๖๒

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยฯ ๖-๑๐  ๒๖๓-๒๖๗

กิจกรรมประเมินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ๒๖๘-๒๖๙ 
โครงงานภาษาไทย ๒๗๐
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๗๐
กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา ๒๗๐



ชนิดและหนาที่ของคํา

สาระ
การเรียนรู

๑

เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยการเรียนรูที่ ๑

เมื่อเรียนจบหนวยนี้ ผูเรียนจะมีความรูความสามารถตอไปนี้
๑. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยคได
๒. อานออกเสียงเรื่องที่กําหนดไดถูกตอง
 และตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๓. จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
๔. เลือกอานหนังสือตามความสนใจไดอยางเหมาะสม

คุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียน

๑. อานไดคลอง และอานไดเร็วขึ้น
๒. จับประเด็นสําคัญจากเรื่องที่อานได

แผนผังความคิด ประจําหนวยการเรียนรูที่ ๑

เบิกฟาวรรณกรรม

จดจาํการใชภาษา

ภาษาไทย ภาษาของเรา

ชนิดและหนาที่ของคํา
ในประโยค

การอานในใจ

การจับใจความสําคัญ

เรียนรูหลักภาษา

หนวยการเรียนรูที่
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๒ ภาษาไทย ๖

ระบายสีคําตามที่กําหนด

ขอบขายสาระการเรียนรูแกนกลาง รายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๖

มฐ.ท ๑.๑
๓. อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลาย โดย 
 จับเวลา แลวถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๘. อานหนังสือตามความสนใจ 
 และอธิบายคุณคาที่ไดรับ
๙. มีมารยาทในการอาน

มฐ.ท ๔.๑
๑. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคํา
 ในประโยค

- วรรณกรรม เรื่อง ภาษาไทย 
 ภาษาของเรา
- การอานในใจ และการจับใจความสําคัญ

- ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค

- วรรณกรรมเรื่อง ภาษาไทย 
 ภาษาของเรา เปนเรื่องเกี่ยวกับ  
 ประโยชนของการเรียนภาษาไทย
- การอานในใจ เปนการอานที่ไมตอง  
 เปลงเสียงออกมา ซึ่งในขณะอาน
 ควรจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดวา
 ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อใด

- คําในภาษาไทยแบงเปน ๗ ชนิด   
 ซึ่งแตละชนิดก็มีหนาที่แตกตางกันไป
 เชน เปนประธานของประโยค 
 เปนกริยา เปนกรรม หรือเปนสวนขยาย

 ตัวชี้วัด  สาระพื้นฐาน  ความรูฝงแนนติดตัวผูเรียน
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พยาบาล

และ

เบา

วิ�ง

เพราะ…  
จึง

อยู

เหมือน

กลองดํา ชลบุรี

สูงลิ�ว

กระโดด

ผอม อวน

หรือ

จับ

กับ

สีแดง ➠ คํานาม สีฟา ➠ คํากริยา

สีเหลือง ➠ คําวิเศษณ สีเขียว ➠ คําสันธาน
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ภาษาไทย ๖ ๓

   คํานาม มีหนาที่ในประโยค ดังนี้

  ๑. เปนประธานของประโยค เชน 

   • แมวจับหนู    • ความสามัคคีคือพลัง

  ๒. เปนกรรมของประโยค เชน 

   • แมทําแกงเขียวหวาน • นกจิกหนอน

  ๓. เปนสวนขยายคําตางๆ ใหประโยคไดใจความสมบูรณ เชน

   • ฉันชอบอานหนังสือการตูน (การตูน ขยายคําวา หนังสือ)

   • คุณครูนั่งอยูในหองพักครู (หองพักครู ขยายคําวา ใน)

   • สุวนันทเปนดาราหนัง (ดาราหนัง ขยายคําวา เปน)

 คําในภาษาไทยที่ใชในการสื่อสารทุกวันนี้ แบงได ๗ ชนิด ซึ่งแตละชนิด

ก็มีหนาที่แตกตางกันไป ดังนี้

๑. คํานาม เปนคําที่ใชเรียกคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ตางๆ เชน
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ชนิดและหนาที่ของคํา
ในประโยค

เรียนรูหลักภาษา

ไพลิน
ยาย

หนังสือ

หนู

แมว



๔ ภาษาไทย ๖

๒. คําสรรพนาม เปนคําที่ใชแทนคํานาม เชน

  คําสรรพนาม มีหนาที่ในประโยค ดังนี้

  ๑. เปนประธานของประโยค เชน  

   • โนนคือบานของฉัน • ฉันชอบไปเที่ยวทะเล

  ๒. เปนกรรมของประโยค เชน

   • เชิญทานเขามากอนคะ • โปรดนําหนังสือมาคืนฉันวันนี้

  ๓. เปนสวนขยายประธาน เชน

   • ลุงแกดุหลานๆ (แก ขยาย ลุง)

   • นิตยาเธอคือคนที่เพื่อนๆ รัก (เธอ ขยาย กริยา)

  ๔. เปนสวนเติมเต็มของกริยา เปน เหมือน คลาย เทา คือ เชน

   • เธอคือใคร • แมวเปนอะไร

  ๕. เปนคําเรียกขานในการสนทนา เชน

   • คุณคะ ถึงคิวดิฉันหรือยัง • เพื่อนๆ ครับ อยาสงเสียงดัง

  ๖. เปนตัวเชื่อมประโยคเขาดวยกัน เชน

   • คุณครูรักเด็กที่เปนเด็กดี 

    (เชื่อมประโยค คุณครูรักเด็ก และ เด็กเปนเด็กดี)

   • ฉันชอบบานสีฟาที่อยูริมทะเล 

    (เชื่อมประโยค ฉันชอบบานสีฟา และ บานสีฟาอยูริมทะเล)

เขาเปนทหารเธอเปนครูผมเปนหมอ

อะไรอยูตรงนั้น

พวกเราคุยกัน น��คือกระตาย
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ภาษาไทย ๖ ๕

๓. คํากริยา เปนคําที่แสดงอาการ หรือการกระทําของคํานามหรือ

สรรพนาม เพื่อใหรูวาคํานามหรือคําสรรพนามนั้นๆ ทําอะไร หรือเปนอะไร 

เชน 

  คํากริยา มีหนาที่ในประโยค ดังนี้

  ๑. เปนตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค เชน  

   • นักธุรกิจอานหนังสือพิมพ • เธอวิ่งอยางรวดเร็ว

  ๒. ขยายคํานาม เชน  

   • วันเสารนี้คือวนัออกเดินทาง (ออกเดินทาง ขยาย วัน)

   • เจาภาพคิดรายการอาหารเลี้ยงแขก (เลี้ยงแขก ขยาย อาหาร)

  ๓. ขยายคํากริยาดวยกัน เชน 

   • เกเดนิเลนตอนเชา (เลน ขยาย เดิน)

   • เธอนัง่มองทองฟาคนเดียว (มอง ขยาย นั่ง)

  ๔. ทําหนาทีเ่หมอืนคาํนาม คือ เปนประธานหรอืกรรมในประโยค เชน

   • ฉันชอบเดินเร็วๆ (เดินเร็วๆ ทําหนาที่เปน กรรม)

   • อานหนังสือมากๆ ทําใหฉลาด (อาน ทําหนาที่เปน ประธาน)

   • นอนเปนการพกัผอนทีด่ทีีสุ่ด (นอน ทาํหนาทีเ่ปน ประธาน)

หนองอานหนังสือ

หมาเหา นัดระบายสี



๖ ภาษาไทย ๖

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ          ·Õè ñ

๑. คิดแลวเขียนคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา ชนิดละ ๕ คํา แลวแตงประโยค 

 จากคําที่คิดลงในสมุด

คํานาม  ➠ ………………………………………………………………………………………………………………..

คําสรรพนาม ➠ ………………………………………………………………………………………………………………..

คํากริยา ➠ ………………………………………………………………………………………………………………..

๒. เติมคํานาม คําสรรพนาม หรือคํากริยา ลงในชองวางใหเปนประโยคที่สมบูรณ

 ๑) …………………………………. ใช …………………………………. เขียนหนังสือ

 ๒) เธองดงาม …………………………………. นางฟามาจากสวรรค

 ๓) คุณครูสั่งใหลูกเสือและ …………………………………….. แบงแถวออกเปน ………………………..

 ๔) …………………………………. นั่งรับประทาน …………………………………. อยูริมนํ้า

 ๕) ตอนนี้ …………………………………. พักอยูกับใคร

 ๖) นิดา …………………………………. ดอกไมที่มีกลิ่นหอม

 ๗) ขอให …………………………………. ชวยกันรักษาความสะอาดดวย

 ๘) บานของเรามี …………………………………. ประมาณ ๑๐๐ ………………………………….

 ๙) ………………………… ควรเมตตาตอสัตวทั้งหลาย อยาทําราย ………………………. เลย

 ๑๐) ชาลี …………………………………. เด็กขยัน

 ๑๑) วิภาเปนเพื่อนของ ………………………………….

 ๑๒) ใคร …………………………………. ผลไมมามากมาย

 ๑๓) เมื่อคืนนี้ ฉัน …………………………………. ดาวตก

 ๑๔) …………………………………. ที่ถูกตอง จะทําใหเรามีบุคลิกภาพดี

 ๑๕) …………………………………. จะรอ …………………………………. อยูที่เดิมนะครับ
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ภาษาไทย ๖ ๗

๔. คําวิเศษณ เปนคําขยายเพื่อบอกลักษณะของคํานาม คําสรรพนาม 

คํากริยา และคําวิเศษณดวยกันเอง เชน

  คําวิเศษณ มีหนาที่ในประโยค ดังนี้

  ๑. ขยายคํานาม เชน  

   • ไขสดอยูในตะกรา (สด ขยาย ไข) 

   • คนแกกินหมาก (แก ขยาย คน)

  ๒. ขยายคําสรรพนาม เชน 

   • เราทั้งหมดตองชวยกัน (ทั้งหมด ขยาย เรา) 

   • ใครหนอ รักเราเทาชีวี (หนอ ขยาย ใคร) 

  ๓. ขยายคํากริยา เชน  

   • เขาพูดมาก (มาก ขยาย พูด)  

   • ปนี้ฝนตกนอย (นอย ขยาย ตก)

  ๔. ขยายคําวิเศษณ เชน 

   • พายพุดัแรงมาก (มาก ขยาย แรง) 

   • ตนไมสงูลิบ (ลบิ ขยาย สงู)

  ๕. เปนกริยาในภาคแสดงของประโยค เชน

   • นํ้าปลาเค็ม (เค็ม เปนคําวิเศษณ ในที่นี้ทําหนาที่เปนคํากริยา)

นัทใสเสื้อสีแดง

ดอกไมมีกลิ่นหอม

แมวตัวอวน

ชางตัวใหญ  หนูตัวเล็ก

เสื้อตัวเกา




