
 

 

  

   แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

รายวิชาภาษาไทย     รหัสวิชา ท๑๖๑๐๑   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๒    ปการศึกษา ๒๕๖๒     

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๙     ชื่อหนวยสี่ ศิษยพระดาบส  จํานวน  ๗  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑   เรื่องการพูดโตวาที   จํานวน  ๒  ชั่วโมง     

ครูผูสอน วาท่ีรอยตรีหญิงนิตยา    เพชรพรหม    วัน/เดือน/ป ท่ีสอน 24 ธันวาคม 2562 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
๑.มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู 

มาตรฐาน 
  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน 
โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 ตัวช้ีวัด  

ท ๓.๑ ป.๖/๕ พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล และนาเชื่อถือ 
๒.สาระสําคัญ 
 การพูดโตวาที เปนการใชศิลปะการพูดระหวางบุคคล ๒ ฝาย คือฝายเสนอและฝายคาน ตางฝายตางหาเหตุผล                 
มาสนับสนุนความคิด หรือขอเสนอของฝายตนและคัดคานความคิดหรือขอเสนอของฝายตรงขาม ฝายใดมีเหตุผลดีกวาจะเปน
ฝายชนะ โดยมีการตัดสินแพชนะตามหลักเกณฑ 
๓.จุดประสงคการเรียนรู 
 ๓.๑ ดานความรู (Knowledge : K) 

๑. นักเรียนบอกหลักการในการพูดโตวาทีได 
2. นักเรียนมีความรูเรื่องไตรสิกขาและรักษาศีล 5 ไดถูกตอง 

 ๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 
3. ดําเนินการพูดโตวาทีได 
4. นักเรียนมีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมและฝกสมาธิรูจักละเวนความชั่วไดถูกตอง 

๓.๓ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attitude : A) 
5.นักเรียนมีมารยาทในการพูด 

๔. สาระการเรียนรู 

 การพูดโตวาที 
๕.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  4. ใฝเรียนรู  7. รักความเปนไทย 
 2. ซ่ือสัตยสุจริต  5. อยูอยางพอเพียง  8. มีจิตสาธารณะ 
 3. มีวินัย   6. มุงม่ันในการทํางาน 



๗. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     7.1 ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21  คือการเรียนรู  3R X 8C  

 Reading (อานออก) 
 (W) Riting (เขียนได)  

  (A) Rithemetics (คิดเลขเปน)  
 ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไขปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 
 ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน  (Cross-cultural Understanding) 
 ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
 ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) 
 ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู  (Career and Learning) 
 มีความเมตตา (Compassion) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 

     7.2 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ของคนในศตวรรษท่ี 21    
 ความยืดหยุนและการปรับตัว 
 การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 
 การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) 
 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

     7.3 คุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21    
  คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว ความเปนผูนํา 
  คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 
  คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความซ่ือสัตย ความสํานึกพลเมือง 

8. การบูรณาการ   
 โรงเรียนคุณธรรม 
 คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระบุขอท่ี 4 ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
 บูรณาการกับวิชาสังคมพระพุทธศาสนา 

๙. ช้ินงานหรือภาระงาน 

- สมุดแบบฝกหัด 

- พูดโตวาทีเปนทีมตามญัตติ 

๑๐. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ข้ันนํา  

๑. นักเรียนนั่งสมาธิโดยในขณะท่ีนักเรียนนั่งครูบรรยายใหนักเรียนกําหนดลมหายใจเขาออก โดยหายใจเขาทองวา 

“พุทธ” และหายใจออกทองวา “โท” 

ข้ันสอน 

๒. นักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับเรื่อง ศีล 5 วามีอะไรบาง และในชีวิตประจําวันนักเรียนไดปฏิบัติตามหรือไม โดยให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นนักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับองคประกอบของการโตวาทีวามีอะไรบาง            
โดยนักเรียนอานจากหนังสือภาษาพาที บทท่ี ๑๒  โดยตัวแทนนักเรียนนําบัตรคําแผนแมเหล็กแปะบนกระดาน นักเรียนชวยกัน
อภิปรายองคประกอบท่ีเพ่ือน ๆ ชวยกันแปะบนกระดานวาตําแหนงท่ีเพ่ือนแปะถูกตองหรือไม 
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๓. นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอควรปฏิบัติในการโตวาทีใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การโตวาที ดังนี้ 
   4.๑ การโตวาที เปนการแสดงศิลปะการพูดระหวางบุคคลสองฝาย ท่ีพยายามใชเหตุผลตาง ๆพูดโนมนาวจิตใจผูฟง 
ใหมีความคิดสนับสนุน หรือคลอยตามคําพูดของตน 

              4.๒ การโตวาทีมีลักษณะเปนการแขงขัน ซ่ึงตองมีการตัดสินการใชโวหาร และเหตุผลตามหลักการท่ีวางไว 
              4.๓ องคประกอบของการโตวาที 

   ญัตติ คือ หัวขอท่ีนํามาโตวาที 
   ประธานการโตวาที มีหนาท่ีดําเนินการ และควบคุมการโตวาที 
   ผูโตวาที ประกอบดวย ๒ ฝาย คือ ฝายเสนอ และฝายคาน มักจะมีฝายละเทาๆ กัน แตละฝาย              
      มีหัวหนา ๑ คน เรียกวาหัวหนาฝายเสนอ และหัวหนาฝายคาน 
   กรรมการตัดสินมีประมาณ ๒ – ๓ คน 
   เวลาท่ีใชในการโตวาที กําหนดตามความเหมาะสม 

              4.๔ ขอควรปฏิบัติในการโตวาที 
   มีบุคลิกภาพท่ีดี และแตงกายสุภาพเรียบรอย 
   มีมารยาทในการฟง และการพูด 
   ยิ้มแยมแจมใส  มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
   ใชวาจาสุภาพออนนอม มีเหตุผล รวมท้ังรักษาเวลาในการพูด 
   แสดงความรูสึก และแสดงทาทางประกอบการพูดใหเหมาะสม 

5. นักเรียนแบงออกเปน ๒ ฝายเทาๆ กัน และมีผูดําเนินรายการ ๑ คน จัดโตวาทีภายในชั้นเรียน โดยจับสลากเลือก
ญัตติ ( กลุมท่ี ๑ ) โดยครูใหนักเรียนเขียนรางคําพูด ๕ นาที และชวยกันคัดเลือกนักเรียนรวมเปนกรรมการ ๓ คน 

ข้ันสรุป 

6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการโตวาที 
7. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หนา ๑๑๘ ขอ ๕ เสร็จแลว   

ครูเฉลย นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 
๑๑. ส่ือการเรียนรู 

๑. บัตรคํา 
๒. หนังสือเรียนและแบบฝกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๑๒. แหลงเรียนรูในหรือนอกสถานท่ี 
 หองสมุดโรงเรียนบานบางปง 
๑๓. การวัดและการประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 
- สังเกตพฤติกรรมขณะนักเรียนนั่งสมาธิและรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องศีล 5 
- ตรวจแบบฝกหดั 
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและปฏิภาณไหวพริบของนักเรียนในการแสดงความคิดในหัวขอท่ีคุณครูกําหนดให 
๒) เครื่องมือประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมขณะนักเรียนนั่งสมาธิและรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องศีล 5 
- ทําแบบฝกหัด 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและปฏิภาณไหวพริบของนักเรียนในการแสดงความคิดในหัวขอท่ีคุณครู
กําหนดให 
๓) เกณฑการประเมิน 
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
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