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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 จ านวนนบัและการ

บวก การลบ การ
คูณ การหาร จ านวน
นบั 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.1.1.1 1.ค่าประจ าหลกั และค่าของ
เลขโดด ตามค่าประจ าหลกั 
2. การเขียนในรูปกระจาย 

Math_P_6.1.1.2 การเรียงล าดบัจ านวน 
Math_P_6.1.1.3 การหาค่าประมาณใกลเ้คียง

จ านวนเตม็สิบ เตม็ร้อย  
เตม็พนั เตม็หม่ืน เตม็แสน  
เตม็ลา้น 

Math_P_6.1.1.4 สมบติัการสลบัท่ีของการ
บวก สมบติัการสลบัท่ีของ
การคูณ สมบติัการเปล่ียน
หมู่ของการบวก สมบติัการ
เปล่ียนหมู่ของการคูณ และ
สมบติัการแจกแจง 

Math_P_6.1.1.5 การบวก การลบ การคูณ   
การหาร   

Math_P_6.1.1.6 โจทย ์การบวก  การลบ  
การคูณ  และการหารระคน
ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_6.1.1.7 โจทย ์การบวก การลบ  การ

คูณ และการหารระคน ตอน
ท่ี 2 

Math_P_6.1.1.8 โจทยปั์ญหา การบวก การ
ลบ การคูณ การหาร  

Math_P_6.1.1.9 โจทยปั์ญหาระคน ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.1.10 โจทยปั์ญหาระคน ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.1.11 การสร้างโจทยปั์ญหา  

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.1.12 การสร้างโจทยปั์ญหา  

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.1.13 การแกปั้ญหาแบบรูปและ

ความสมัพนัธ์ ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.1.14 การแกปั้ญหาแบบรูปและ

ความสมัพนัธ์ ตอนท่ี 2 
2 สมการและการแก้

สมการ 
  
  

Math_P_6.1.2.1 สมการ 
Math_P_6.1.2.2 สมการท่ีมีตวัไม่ทราบค่า 
Math_P_6.1.2.3 ค าตอบของสมการ 
Math_P_6.1.2.4 การแกส้มการโดยใชส้มบติั
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

ของการเท่ากนัเก่ียวกบัการ
บวกและการลบ 

Math_P_6.1.2.5 การแกส้มการโดยใชส้มบติั
ของการเท่ากนัเก่ียวกบัการ
คูณและการหาร 

Math_P_6.1.2.6 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการคูณ 

Math_P_6.1.2.7 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการลบ 

Math_P_6.1.2.8 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการคูณ 

Math_P_6.1.2.9 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการหาร 

Math_P_6.1.2.10 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการ (การบวก การลบ 
การคูณ การหาร) 

3 ตวัประกอบของ
จ านวนนบั 
  

Math_P_6.1.3.1 ตวัประกอบ 
Math_P_6.1.3.2 จ านวนเฉพาะ 
Math_P_6.1.3.3 ตวัประกอบเฉพาะ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.1.3.4 การแยกตวัประกอบ 
Math_P_6.1.3.5 ตวัหารร่วมมาก  ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.3.6 ตวัหารร่วมมาก  ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.3.7 ตวัหารร่วมมาก  ตอนท่ี 3 
Math_P_6.1.3.8 ตวัคูณร่วมนอ้ยตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.3.9 ตวัคูณร่วมนอ้ยตอนท่ี 2 

Math_P_6.1.3.10 ตวัคูณร่วมนอ้ยตอนท่ี 3 
Math_P_6.1.3.11 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั 

ค.ร.น และ ห.ร.ม ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.3.12 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั 

ค.ร.น และ ห.ร.ม ตอนท่ี 2 
4 มุมและส่วนของ

เสน้ตรง 
  
  

Math_P_6.1.4.1 มุมท่ีมีขนาดเท่ากนั 
Math_P_6.1.4.2 การแบ่งคร่ึงมุม(โดยใช้

ไมโ้พรแทรกเตอร์) 
Math_P_6.1.4.3 การแบ่งคร่ึงส่วนของ

เสน้ตรง (โดยใชไ้มบ้รรทดั) 
5 เสน้ขนาน 

  
  

Math_P_6.1.5.1 มุมแยง้ 
Math_P_6.1.5.2 มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้ง

เดียวกนัของเสน้ตดั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_6.1.5.3 เสน้ขนาน 

6 ทิศและแผนผงั 
  
  
  
  

Math_P_6.1.6.1 ทิศ 
Math_P_6.1.6.2 การบอกต าแหน่งโดยใชทิ้ศ 
Math_P_6.1.6.3 แผนผงั และ  มาตราส่วน 

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.6.4 แผนผงั และ  มาตราส่วน 

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.6.5 แผนผงั และ  มาตราส่วน 

ตอนท่ี 3 
7 เศษส่วน และ การ

บวก การลบ การ
คูณ การหาร  
เศษส่วน  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.1.7.1 เศษส่วนท่ีมีค่าเท่ากนั 
Math_P_6.1.7.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน 
Math_P_6.1.7.3 การเรียงล าดบัเศษส่วน 
Math_P_6.1.7.4 โจทยก์ารบวกเศษส่วน และ

จ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.5 การลบเศษส่วน และ

จ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.6 โจทยปั์ญหาการบวก

เศษส่วน และจ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.7 โจทยปั์ญหาการลบ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เศษส่วน และจ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.8 โจทยก์ารคูณเศษส่วน และ

จ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.9 โจทยก์ารหารเศษส่วน และ

จ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.10 โจทยปั์ญหาการคูณ

เศษส่วนและจ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.11 โจทยปั์ญหาการหาร

เศษส่วนและจ านวนคละ 
Math_P_6.1.7.12 โจทยร์ะคนการบวก ลบ  

คูณ หาร เศษส่วนและ
จ านวนคละ ตอนท่ี 1 

Math_P_6.1.7.13 โจทยร์ะคนการบวก ลบ  
คูณ หาร เศษส่วนและ
จ านวนคละตอนท่ี 2 

Math_P_6.1.7.14 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หารเศษส่วนระคน 
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.1.7.15 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
คูณ หารเศษส่วนระคน 
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.1.7.16 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หารเศษส่วนระคน 
ตอนท่ี 3 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ทศนิยม 

  
  
  
  
  

Math_P_6.2.1.1 ทศนิยมสามต าแหน่ง  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.1.2 ทศนิยมสามต าแหน่ง  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.1.3 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่งในรูปกระจาย 

Math_P_6.2.1.4 การเปรียบเทียบทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง 

Math_P_6.2.1.5 การเขียนทศนิยมในรูป
เศษส่วน 

Math_P_6.2.1.6 การประมาณ 
2 การบวก  การลบ 

การคูณทศนิยม 
  
  
  
  

Math_P_6.2.2.1 การบวกทศนิยมสาม
ต าแหน่ง 

Math_P_6.2.2.2 การลบทศนิยมสาม
ต าแหน่ง 

Math_P_6.2.2.3 โจทยปั์ญหาการบวก
ทศนิยม 

Math_P_6.2.2.4 โจทยปั์ญหาการลบ ทศนิยม  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_6.2.2.5 โจทยก์ารคูณทศนิยม  

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.2.6 โจทยก์ารคูณทศนิยม   

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.2.2.7 โจทยปั์ญหาการคูณทศนิยม 

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.2.8 โจทยปั์ญหาการคูณทศนิยม 

ตอนท่ี 2 
3 การหารทศนิยม 

  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.3.1 โจทยก์ารหารทศนิยม  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.2 โจทยก์ารหารทศนิยม  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.3.3 โจทยปั์ญหาการหาร
ทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.4 โจทยปั์ญหาการหาร
ทศนิยม ท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 37  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.3.5 การบวก ลบ คูณ หาร 
ทศนิยมระคน ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.6 การบวก ลบ คูณ หาร 
ทศนิยมระคน ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.3.7 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร ทศนิยมระคน 
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.8 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร ทศนิยมระคน 
ตอนท่ี 2 

4 รูปส่ีเหล่ียม  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.4.1 ชนิดและเสน้ทแยงมุมของ
รูปส่ีเหล่ียม 

Math_P_6.2.4.2 ชนิดและสมบติัของเสน้
ทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 

Math_P_6.2.4.3 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

Math_P_6.2.4.4 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือ
ก าหนดความยาวของดา้น
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
และขนาดของมุม 

Math_P_6.2.4.5 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือ
ก าหนดความยาวของเสน้
ทแยงมุม 

Math_P_6.2.4.6 การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
Math_P_6.2.4.7 การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียม 
Math_P_6.2.4.8 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี

และความยาวรอบรูปของ
รูปส่ีเหล่ียม 

5 รูปวงกลม 
  
  
  
  

Math_P_6.2.5.1 การหาความยาวรอบรูป
วงกลมหรือความยาวของ
เสน้รอบวง 

Math_P_6.2.5.2 การหาพ้ืนท่ีของรูปวงกลม  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.5.3 การหาพ้ืนท่ีของรูปวงกลม  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.5.4 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี
และความยาวรอบรูป
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
วงกลม  

Math_P_6.2.5.5 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหา
พ้ืนท่ีของรูปวงแหวน 

6 บทประยกุต ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.6.1 โจทยปั์ญหาการคูณและการ
หาร(บญัญติัไตรยางศ)์   
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.6.2 โจทยปั์ญหาการคูณและการ
หาร(บญัญติัไตรยางศ)์ ตอน
ท่ี 2 

Math_P_6.2.6.3 ร้อยละ 
Math_P_6.2.6.4 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ 

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.6.5 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ 

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.2.6.6 โจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบั

การซ้ือขาย 
Math_P_6.2.6.7 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ

ซ้ือขาย (การหาราคาขาย
จากราคาทุน) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_6.2.6.8 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ

ซ้ือขาย (การหาราคาทุนจาก
ราคาขาย) 

Math_P_6.2.6.9 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขาย (การลดราคา) 

Math_P_6.2.6.10 โจทยปั์ญหาการซ้ือขายกบั
การหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต)์ 
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.6.11 โจทยปั์ญหาการซ้ือขายกบั
การหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต)์ 
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.6.12 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง   
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.6.13 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.6.14 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 3 

Math_P_6.2.6.15 ดอกเบ้ีย (การคิดดอกเบ้ียใน
เวลา 1 ปี) 

Math_P_6.2.6.16 ดอกเบ้ีย (การคิดดอกเบ้ียใน
เวลานอ้ยกวา่ 1 ปี) 

7 รูปเรขาคณิตสามมิติ  
และปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุม 
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.7.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
Math_P_6.2.7.2 รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสาม

มิติ 
Math_P_6.2.7.3 การประดิษฐรู์ปเรขาคณิต

สามมิติจากรูปคล่ี ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.7.4 การประดิษฐรู์ปเรขาคณิต

สามมิติจากรูปคล่ี ตอนท่ี 2 
Math_P_6.2.7.5 ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 
Math_P_6.2.7.6 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั

ปริมาตรความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

8 สถิติและความน่าจะ
เป็นเบ้ืองตน้ 

Math_P_6.2.8.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
จ าแนกขอ้มูล และการ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

น าเสนอขอ้มูล 
Math_P_6.2.8.2 การอ่านแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ 
Math_P_6.2.8.3 การเขียนแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ 
Math_P_6.2.8.4 การอ่านกราฟ 
Math_P_6.2.8.5 การเขียนกราฟเสน้  
Math_P_6.2.8.6 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  
Math_P_6.2.8.7 ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
Math_P_6.2.8.8 การหาค่าความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การเจริญเติบโต                   

ของมนุษย ์
Sci_P_6.1.1.1 การเจริญเติบโตวยัทารก 
Sci_P_6.1.12 การเจริญเติบโตวยัเด็ก 
Sci_P_6.1.1.3 การเจริญเติบโตวยัรุ่น 
Sci_P_6.1.1.4 การเจริญเติบโตวยัผูใ้หญ่

และวยัชรา 
2 ร่างกายมนุษย ์ Sci_P_6.1.2.1 ระบบยอ่ยอาหาร 

Sci_P_6.1.2.2 ระบบหายใจ 
Sci_P_6.1.2.3 ระบบหมุนเวยีนเลือด 
Sci_P_6.1.2.4 การวดัอตัราการเตน้ของ

หวัใจ 
Sci_P_6.1.2.5 ระบบขบัถ่าย 
Sci_P_6.1.2.6 ความสมัพนัธ์ของระบบต่าง 

ๆในร่างกาย 
3 อาหาร และ

สารอาหาร 
Sci_P_6.1.3.1 ประเภทสารอาหาร 
Sci_P_6.1.3.2 พลงังานในสารอาหาร 
Sci_P_6.1.3.3 การบริโภคอาหารอยา่งมี

สดัส่วน 
4 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม Sci_P_6.1.4.1 ส่ิงมีชีวติ กบัส่ิงแวดลอ้มใน

โรงเรียน 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 57  

 

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_6.1.4.2 ความสมัพนัธ์ของกลุ่ม

ส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยูต่่างๆ 
Sci_P_6.1.4.3 โซ่อาหาร 
Sci_P_6.1.4.4 สายใยอาหาร 
Sci_P_6.1.4.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 
Sci_P_6.1.4.6 การด ารงชีวติและการ

ปรับตวัของส่ิงมีชีวติ 
Sci_P_6.1.4.7 ทรัพยากรธรรมชาติใน

ทอ้งถ่ิน 
Sci_P_6.1.4.8 การเปล่ียนแปลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
Sci_P_6.1.4.9 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5 สารใน

ชีวติประจ าวนั 
Sci_P_6.1.5.1 สมบติัของสาร 
Sci_P_6.1.5.2 การจ าแนกสาร 
Sci_P_6.1.5.3 การจ าแนกประเภทของสาร

รอบตวัเรา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_6.1.5.4 การเลือกใชส้ารใน

ชีวติประจ าวนั 
Sci_P_6.1.5.5 การแยกสารโดยการกรอง 
Sci_P_6.1.5.6 การแยกสารโดยการร่อน 

การตกตะกอน การระเหิด 
การระเหยแหง้ 

Sci_P_6.1.5.7 การเปล่ียนแปลงของสาร
โดยการเปล่ียนสถานะของ
น ้ า 

Sci_P_6.1.5.8 การเปล่ียนแปลงของสาร
โดยการละลายของสาร 

Sci_P_6.1.5.9 การเปล่ียนแปลงของสาร
โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

Sci_P_6.1.5.10 ผลของสารต่อชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หินและการ

เปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก 

Sci_P_6.2.1.1 เกณฑใ์นการจ าแนกหิน 
ตอนท่ี 1 

Sci_P_6.2.1.2 เกณฑใ์นการจ าแนกหิน 
ตอนท่ี 2 

Sci_P_6.2.1.3 สมบติัของหิน 
Sci_P_6.2.1.4 ประโยชนข์องหิน 
Sci_P_6.2.1.5 การเปล่ียนแปลงของหิน 

ตอน การผพุงัอยูก่บัท่ี 
Sci_P_6.2.1.6 การเปล่ียนแปลงของหิน 

ตอน การกร่อน 
Sci_P_6.2.1.7 ธรณีพิบติัในทอ้งถ่ินของเรา 

ตอน แผน่ดินไหว และสึนา
มิ 

Sci_P_6.2.1.8 ธรณีพิบติัในทอ้งถ่ินของเรา 
ตอน ดินถล่ม และภูเขาไฟ
ระเบิด 

2 ไฟฟ้า Sci_P_6.2.2.1 ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า 

Sci_P_6.2.2.2 การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_6.2.2.3 การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 

ตอน วงจรไฟฟ้าปิดและ
วงจรไฟฟ้าเปิด 

Sci_P_6.2.2.4 ตวัน าไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า 

Sci_P_6.2.2.5 การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ
อนุกรม 

Sci_P_6.2.2.6 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม 

Sci_P_6.2.2.7 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน 

Sci_P_6.2.2.8 ประโยชนข์องการต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน 

Sci_P_6.2.2.9 การท างานของ
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

Sci_P_6.2.2.10 ประโยชนข์อง
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

3 ปรากฏการณ์ของ Sci_P_6.2.3.1 ฤดูกาล 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
โลก Sci_P_6.2.3.2 การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรม 

Sci_P_6.2.3.3 การเกิดสุริยปุราคา 
Sci_P_6.2.3.4 การเกิดจนัทรุปราคา 

4 เทคโนโลยอีวกาศ Sci_P_6.2.4.1 ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยอีวกาศ 

Sci_P_6.2.4.2 จรวดและการเคล่ือนท่ี 
Sci_P_6.2.4.3 ดาวเทียม 
Sci_P_6.2.4.4 ยานอวกาศ 
Sci_P_6.2.4.5 กระสวยอวกาศ 
Sci_P_6.2.4.6 สถานีอวกาศ 
Sci_P_6.2.4.7 การเดินทางสู่อวกาศ 
Sci_P_6.2.4.8 การส ารวจดวงจนัทร์ 
Sci_P_6.2.4.9 ส ารวจระบบสุริยะ 

Sci_P_6.2.4.10 ประโยชนข์องเทคโนโลยี
อวกาศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 My Life Style Eng_P_6.1.1.1 My name is Marry Jones. 

Eng_P_6.1.1.2 My Favorite Sport 
Eng_P_6.1.1.3 I like playing the piano.   
Eng_P_6.1.1.4 I have been to…….? 
Eng_P_6.1.1.5 I like omelet.  
Eng_P_6.1.1.6 My favorite animal is 

panda. 
Eng_P_6.1.1.7 Color 

2 My Family Eng_P_6.1.2.1 Family Member  
Eng_P_6.1.2.2 What does uncle do? 
Eng_P_6.1.2.3 Who is she? 
Eng_P_6.1.2.4 There are eight people in 

my family? 
Eng_P_6.1.2.5 What does she look like? 
Eng_P_6.1.2.6 How much do you weigh ? 

3 Going Shopping Eng_P_6.1.3.1 Where can you buy things? 
Eng_P_6.1.3.2 How much rice do we 

have? 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_6.1.3.3 What would you like?  

Eng_P_6.1.3.4 How much is it? 
Eng_P_6.1.3.5 The New Shopping Center 

4 Food and Drink Eng_P_6.1.4.1 Health Food  
Eng_P_6.1.4.2 Food pyramid 
Eng_P_6.1.4.3 I like fruit salad. 
Eng_P_6.1.4.4 What kinds of American 

food do you like?  
Eng_P_6.1.4.5 At the Restaurant  
Eng_P_6.1.4.6 Which drinks do you like? 
Eng_P_6.1.4.7 Food Tasting 

5 Health Eng_P_6.1.5.1 Good Hygiene 
Eng_P_6.1.5.2 Let's Exercise 
Eng_P_6.1.5.3 Let's Exercise II 
Eng_P_6.1.5.4 What's wrong? 
Eng_P_6.1.5.5 Mental Health 

6 Behavior 
  

Eng_P_6.1.6.1 Personality 
Eng_P_6.1.6.2 Acts of Kindness 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Environment and 

Nature 
  
  

Eng_P_6.2.1.1 Animal Life 
Eng_P_6.2.1.2 Natural Disaster 
Eng_P_6.2.1.3 Rescue from Natural 

Disaster 
Eng_P_6.2.1.4 Endangered Elephant 

2 Occupation 
  

Eng_P_6.2.2.1 Dream Job 
Eng_P_6.2.2.2 What do you do? 
Eng_P_6.2.2.3 Extreme Jobs 

3 Freetime and 
Entertainment 
  
  
  

Eng_P_6.2.3.1 Different Types of Dances 
Eng_P_6.2.3.2 Different Types of Music 
Eng_P_6.2.3.3 Different Types of Movies 
Eng_P_6.2.3.4 Musical Instrument 
Eng_P_6.2.3.5 Different Kinds of Books 

4 House and Home Eng_P_6.2.4.1 Types of Homes 
Eng_P_6.2.4.2 What's Your House Made 

Of? 
Eng_P_6.2.4.3 Furniture 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 Service 

  
  

Eng_P_6.2.5.1 Hair Salon 

Eng_P_6.2.5.2 Hotel Service 

Eng_P_6.2.5.3 Publice Service 
6 Country and 

Communication 
  

Eng_P_6.2.6.1 ASEAN 
Eng_P_6.2.6.2 Currency 
Eng_P_6.2.6.3 National Animal 

7 Religion 
  
  

Eng_P_6.2.7.1 Religion and Worship 
Eng_P_6.2.7.2 Special Regious Days 
Eng_P_6.2.7.3 Basic Teachings and 

Religions 
8 Travel 

  
  

Eng_P_6.2.8.1 Travelling to Laos! 
Eng_P_6.2.8.2 Let's go to Vietnam! 
Eng_P_6.2.8.3 Let's go to Malaysia! 
Eng_P_6.2.8.4 My Holiday in Indonesia 

9 People 
  
  
  

Eng_P_6.2.9.1 A Famous Conservationist 
Eng_P_6.2.9.2 Inspirational People 
Eng_P_6.2.9.3 A Famous Freedom Fighter 
Eng_P_6.2.9.4 A Famous Businessman 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 นกัอ่านผูก้า้วไกล Thai_P_6.1.1.1 ดูละครยอ้นคิด 

Thai_P_6.1.1.2 มารยาทในการดูละคร 
Thai_P_6.1.1.3 ค าประสม 
Thai_P_6.1.1.4 ค าซ ้ า ค าซอ้น 
Thai_P_6.1.1.5 ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า 
Thai_P_6.1.1.6 ค าท่ีมีอกัษรน า 
Thai_P_6.1.1.7 ค าท่ีมีตวัการันต ์
Thai_P_6.1.1.8 พยางค ์และ ค า 
Thai_P_6.1.1.9 บทอ่านเสริม ละครนอก 

2 ใฝ่รู้หลกัภาษา Thai_P_6.1.2.1 เศรษฐีเฒ่าเจา้ปัญญา 
Thai_P_6.1.2.2 การเขียนแผนภาพโครง

เร่ือง 
Thai_P_6.1.2.3 การใชพ้จนานุกรม 
Thai_P_6.1.2.4 การแต่งกาพยย์านี 11 
Thai_P_6.1.2.5 ค าเป็น ค าตาย 
Thai_P_6.1.2.6 การผนัวรรณยกุต ์อกัษร

กลาง อกัษรสูง อกัษรต ่า 
Thai_P_6.1.2.7 ความหมายของค า 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_6.1.2.8 การแต่งประโยคจากค าท่ีมี

ความหมายตรงและ
ความหมายแฝง 

Thai_P_6.1.2.9 บทอ่านเสริมเติมความรู้
เร่ือง จีเอม็โอ : ชีวติสาย
พนัธ์ใหม่ 

3 ล ้าค่าภาษาไทย Thai_P_6.1.3.1 อ่านป้ายลายสือไทย 
Thai_P_6.1.3.2 กลุ่มค าหรือวลี 
Thai_P_6.1.3.3 ค าท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 
Thai_P_6.1.3.4 ส านวน 
Thai_P_6.1.3.5 ประโยคสามญั 
Thai_P_6.1.3.6 ค าคม ค าขวญัและคติพจน ์
Thai_P_6.1.3.7 การสรุปความ 
Thai_P_6.1.3.8 การเขียนโครงงาน 
Thai_P_6.1.3.9 บทอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง โครงการในหลวง 
4 มิติใหม่ลิขิต Thai_P_6.1.4.1 กลว้ยๆ 

Thai_P_6.1.4.2 ชนิดของค า 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.1.4.3 ภาษาพดู ภาษาเขียน 
Thai_P_6.1.4.4 การยอ่ความ 
Thai_P_6.1.4.5 การวเิคราะห์ 
Thai_P_6.1.4.6 การตีความ สรุปความ 
Thai_P_6.1.4.7 การหาขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
Thai_P_6.1.4.8 บทอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ไมม้งคล 
5 พดูดีมีปัญญา Thai_P_6.1.5.1 เสวนาพาทีเพื่อน 4 ภาค 

Thai_P_6.1.5.2 การพดู 
Thai_P_6.1.5.3 การเป็นพิธีกร 
Thai_P_6.1.5.4 การเขียนประกาศ 
Thai_P_6.1.5.5 การโฆษณา 
Thai_P_6.1.5.6 การเขียนเชิญชวน 
Thai_P_6.1.5.7 วนั เดือน ปี แบบไทย 
Thai_P_6.1.5.8 การกรอกแบบรายการ 

6 ล ้าหนา้เทคโนโลย ี Thai_P_6.1.6.1 ภาษาทนัสมยัในเทคโนโลย ี
Thai_P_6.1.6.2 ค ากริยา 
Thai_P_6.1.6.3 ค าวเิศษณ์ 
Thai_P_6.1.6.4 ค าบุพบท 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.1.6.5 ประโยคส่ือสาร 
Thai_P_6.1.6.6 การสนทนา 
Thai_P_6.1.6.7 การเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ

การเขียนโฆษณา 
Thai_P_6.1.6.8 ชมรมคนรักวรรณคดี 
Thai_P_6.1.6.9 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

การส่ือสารในวรรณคดีสู่
เทคโนโลย ี

7 กวศีรีอกัษร Thai_P_6.1.7.1 กลอนกานทจ์ากบา้นสวน 
Thai_P_6.1.7.2 ค าคลอ้งจอง 
Thai_P_6.1.7.3 สมัผสันอกและสมัผสัใน 
Thai_P_6.1.7.4 กาพยย์านี 11 
Thai_P_6.1.7.5 กลอนบทละคร 
Thai_P_6.1.7.6 กลอนเสภา 
Thai_P_6.1.7.7 ค าราชาศพัท ์
Thai_P_6.1.7.8 นกัสืบนายทองอิน 

8 บทกลอนสอนคิด Thai_P_6.1.8.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ความฝันของเกลา้ 

Thai_P_6.1.8.2 ค าสนัธาน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.1.8.3 ค าอุทาน 
Thai_P_6.1.8.4 ประโยคความรวม 
Thai_P_6.1.8.5 ประโยคความซอ้น 
Thai_P_6.1.8.6 การอ่านค าท่ีมี รร 
Thai_P_6.1.8.7 ค าประพนัธ์กลอนสุภาพ 
Thai_P_6.1.8.8 การเดินทางของพลายนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 107  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 นกัร้องรุ่นเยาว ์ Thai_P_6.2.1.1 คร้ืนเครงเพลงพ้ืนบา้น 

Thai_P_6.2.1.2 เพลงพ้ืนบา้น 
Thai_P_6.2.1.3 การอ่านบทร้อยกรอง 
Thai_P_6.2.1.4 แผนภาพโครงเร่ือง 

คร้ืนเครงเพลงพ้ืนบา้น 
Thai_P_6.2.1.5 การอ่านวเิคราะห์เร่ือง 
Thai_P_6.2.1.6 สุภาษิตสอนหญิง สอนใจ 
Thai_P_6.2.1.7 นิทานคติธรรม 
Thai_P_6.2.1.8 บทเสริม เพลงพวงมาลยั 

2 ภาษากบัการส่ือสาร Thai_P_6.2.2.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ชอ้นกลางสร้างสุขภาพ 

Thai_P_6.2.2.2 เคร่ืองหมายวรรคตอน 
Thai_P_6.2.2.3 อกัษรยอ่และค ายอ่ 
Thai_P_6.2.2.4 การแสดงความคิดเห็นเชิง

วจิารณ์ 
Thai_P_6.2.2.5 การพดูปฏิเสธหรือโตแ้ยง้ 
Thai_P_6.2.2.6 การพฒันาการเขียน 
Thai_P_6.2.2.7 บทอาขยาน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_6.2.2.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ไวรัสตบัอกัเสบ 
3 โบราณเลขไทย Thai_P_6.2.3.1 จากผาแตม้...สู่อียปิต ์

Thai_P_6.2.3.2 การดู การฟัง และการอ่าน
ข่าว 

Thai_P_6.2.3.3 การเขียนและคดัลายมือ 
Thai_P_6.2.3.4 การสนทนา 
Thai_P_6.2.3.5 การเขียนเล่าเร่ือง เล่า

เหตุการณ์ 
Thai_P_6.2.3.6 บทอ่านเสริมเลขไทย 

4 ใส่ใจโฆษณา Thai_P_6.2.4.1 สร้างสรรคภ์าษา 
Thai_P_6.2.4.2 การพดู 
Thai_P_6.2.4.3 การพดูโฆษณา 
Thai_P_6.2.4.4 การเจรจาต่อรอง 
Thai_P_6.2.4.5 การพดูรายงาน 
Thai_P_6.2.4.6 การพดูโตว้าที 
Thai_P_6.2.4.7 การอ่านคล่องเขียนถูก 
Thai_P_6.2.4.8 บทอ่านเสริม เจา้แม่ล้ิมกอ

เหน่ียว 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 ล ้าค่าภาษาเขียน Thai_P_6.2.5.1 บนัทึกของสายชล 

Thai_P_6.2.5.2 การเขียนบนัทึก 
Thai_P_6.2.5.3 วธีิสืบคน้ขอ้มูล 
Thai_P_6.2.5.4 การเขียนรายงาน 
Thai_P_6.2.5.5 การเขียนเรียงความ 
Thai_P_6.2.5.6 ขอ้ความท่ีเป็นโวหารต่างๆ 
Thai_P_6.2.5.7 บทอ่านเสริม เสน้ดา้ยกบั

ชีวติ 
6 พากเพียนเขียนใหม่ Thai_P_6.2.6.1 จดหมายจากต่างแดน 

Thai_P_6.2.6.2 การเขียนจดหมายกิจธุระ 
Thai_P_6.2.6.3 การเขียนบทความ 
Thai_P_6.2.6.4 การเขียนสารคดี 
Thai_P_6.2.6.5 การเลือกอ่านหนงัสือและ

ส่ือสารสนเทศ 
Thai_P_6.2.6.6 การเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการและสร้างสรรค ์
Thai_P_6.2.6.7 การเขียนแผนภาพความคิด 
Thai_P_6.2.6.8 ต านานนานาชาติ เทพแห่ง

การทอผา้ เทพธิดาจือหน่ี 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.2.6.9 บทอ่านเสริม ธารน ้ าใจสู่อนั

ดามนั 
7 ต านานไทยแสน

สนุก 
Thai_P_6.2.7.1 นิทานแสนสนุก 
Thai_P_6.2.7.2 การวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน ท่ีดู 

และท่ีฟัง 
Thai_P_6.2.7.3 การวเิคราะห์นิทานและ

เร่ืองสั้น 
Thai_P_6.2.7.4 ค าท่ีมีความหมายโดยตรง

และโดยนยั 
Thai_P_6.2.7.5 ค าท่ีไม่ออกเสียงพยญัชนะ

และสระ 
Thai_P_6.2.7.6 ศึกสายเลือดตอนท่ี 1 
Thai_P_6.2.7.7 ศึกสายเลือดตอนท่ี 2 
Thai_P_6.2.7.8 ศึกสายเลือดตอนท่ี 3 

8 ปลูกความรักชาติ Thai_P_6.2.8.1 สามสถาบนัหลกันครา 
Thai_P_6.2.8.2 การศึกษาคน้ควา้ 
Thai_P_6.2.8.3 การใชห้อ้งสมุด 
Thai_P_6.2.8.4 มารยาทและนิสยัรักการ

อ่าน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.2.8.5 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

จากฟากฟ้าสุราลยัสู่แดนดิน 
Thai_P_6.2.8.6 รอบรู้โลกกวา้ง เห็นทาง

ถูกผิด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ประวติัศาสตร์น่ารู้ So_6.1.1.1 วธีิการทางประวติัศาสตร์ 

So_6.1.1.2 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
(ตอนท่ี1) 

So_6.1.1.3 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
(ตอนท่ี2) 

2 ประเทศเพื่อนบา้น So_6.1.2.1 สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศเพื่อน
บา้นในปัจจุบนั 

So_6.1.2.2 ประเทศลาวและกมัพชูา 
So_6.1.2.3 ประเทศมาเลเซียและพม่า 
So_6.1.2.4 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจ 

การปกครอง สงัคมและ
วฒันธรรม ระหวา่งไทยกบั
ประเทศเพื่อนบา้น 

So_6.1.2.5 กลุ่มอาเซียน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 กรุงรัตนโกสินทร์ So_6.2.1.1 การสถาปนารัตนโกสินทร์ 

So_6.2.1.2 พฒันาการของไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

So_6.2.1.3 พฒันาการของไทยสมยั
ปฏิรูปประเทศ 

So_6.2.1.4 กรุงรัตนโกสินทร์สมยั
ประชาธิปไตย 

So_6.2.1.5 บุคคลส าคญัดา้นต่างๆกรุง
รัตนโกสินทร์  
(ตอนท่ี 1) พระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 

So_6.2.1.6 บุคคลส าคญักรุง
รัตนโกสินทร์  
(ตอนท่ี 2) สมเด็จพระบวร
ราชเจา้มหาสุรสิงหนาท 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_6.2.1.7 บุคคลส าคญัดา้นต่างๆ สมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ (ตอนท่ี 
3) พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

So_6.2.1.8 ภูมิปัญญาไทยสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


