
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒   อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรียนได 

๓. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคํา 

- การใชคํา 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิบทรอยกรองเกี่ยวกับภาษาบนกระดานดํา  ดังน้ี 

 

   ใครเลาจักโอบเอ้ือเก้ือกูลรัก เริ่มตนถักทอฝนใครกันหนอ 

  รักของแมลนปรี่มีเพียงพอ  รักแมกอกําแพงก้ันปองกันภัย 

   หยิบมะลิกราบลงตรงตักแม เชื่อมกระแสรักมั่นไมหว่ันไหว 

  มือตอมือสื่อกันหนอใจตอใจ  เชื่อมสายใยผูกพัน...นิรันดร 
 

                                                      ราณี   สระบัว....ประพันธ  

    

๒. นักเรียนอานพรอมกัน  จากน้ันแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน รวมกันสนทนาถึงความหมาย  

ครูต้ังคําถามใหแตละกลุมชวยกันตอบดังน้ี 

 บทรอยกรองน้ีมุงเนนสิ่งใด 

 วรรคใดที่กอใหเกิดความซาบซึ้งใจมากที่สุด  เพราะเหตุใด 

 บทรอยกรองน้ีนาจะกลาวในวันใด 

๓. ใหแตละกลุมชวยกันสรุปความหมายของบทรอยกรอง  แลวสงตัวแทนออกมารายงานที่หนาช้ันเรียน  

ครอูธิบายเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง 

๔. ครูใหนักเรียนอานบัตรคํา ดังน้ี  “กระหึ่ม  เกษตรทฤษฎีใหม  เกษียณอายุราชการ  คํานึง  คางคาใจ  

บริษัท  ประชาสัมพันธ  พฤติกรรม  มหกรรม  ยานยนต  รวมสมัย  รหัส  ละลานตา  สต๊ิกเกอร  สมรรถนะ  หลุด

โลก  โหม  ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี โดยคนจากพจนานุกรม  แลวทุก

คนคัดลอกลงในสมุด 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๒๒ จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง  ครู

เนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค      เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตองและอานประโยคที่

ตนเองแตงใหเพื่อนฟง  เพื่อนๆ ชวยกันวิเคราะหความถูกตอง   
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 



การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได 

๒. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคําถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๓๘ – ๔๒   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทํา

อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถามและขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  หนา ๒๑ – ๒๒ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดจากการอานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

๒. การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บทที่ ๓ “อานปายไดสาระ” จากหนา ๓๘ ถึงหนา ๔๒  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่น

ตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๒. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 บทเรียนน้ีต้ังช่ือวา “อานปายไดสาระ” เพราะเหตุใด 

 ตัวละครสําคัญในเรื่องน้ีมีใครบาง 

 สถานที่ใดบางที่กลาวถึง 

 ทําไมครอบครัวน้ีจึงไปดูงานแสดงมหกรรมยานยนต 

 นักเรียนคิดวาปายขางทางมีประโยชนอยางไรบาง 

๓. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๔. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “อานปายไดสาระ” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบางจาก

การอานเรื่องน้ี 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  เสร็จแลวครูเฉลยและนําสงครูตรวจสอบความ

ถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะบอกสิ่งที่ไดจากการอานเรื่อง “อานปายไดสาระ” ถาไมเสร็จไปทําเปน

การบาน ครูเนนใหนักเรียนใชกระดาษสมุดใหคุมคาโดยเขียนทุกบรรทัด  และรักษาความสะอาด  ทํางานให

เรียบรอย   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของบทรอยกรองได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปบทรอยกรองที่อาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานเสริม “เรื่องคําไทย  เกิดใหมเปนธรรมดา” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “คําไทย  เกิดใหมเปนธรรมดา”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  

ซักถามเน้ือหาสาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 ปจจุบัน คําไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

 คําที่เกิดใหม เรียกวาอะไร 

 นักเรียนรูจักคําใดบางที่เคยใชในอดีต  แตปจจุบันเลิกใชแลว 

 คําวา “กิ๊ก” หมายความวาอยางไร 

 คําที่มีความหมายวา “คนรัก” ปจจุบันมีคําวาอะไรบาง 

 กลุมใดที่มีอิทธิพลทําใหภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

๓. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด  นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการเรียนรู

ทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เขียนคําในสมัยปจจุบันแทนคําไทยโบราณ  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเขียนบรรยายรูปภาพที่กําหนดใหเสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางคําที่เลิกใชแลว 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -  สังเกตพฤติกรรม 

  -  ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   วลีหรือกลุมคํา       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 กลุมคําหรือวลี  คือ การนําคํามาเรียงกันต้ังแต ๒ คําข้ึนไป แตยังมีความหมายไมครบถวนสมบูรณอยาง

ประโยค ถาผูเรียนมีความรูความเขาใจแจมแจง  ก็จะสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔   ระบุลักษณะของประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนออกบอกความหมายของกลุมคําหรือวลีได 

๒. นักเรียนบอกชนิดของวลีได 

๓. นักเรียนใชกลุมคําหรือวลีไดถูกตองเหมาะสม 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- กลุมคําหรือวลี 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน  แตละกลุมประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับปญญา

สูง  กลาง  และตํ่า  ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม  รองหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม 

๒. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ กลุมคําหรือวลี  จากน้ันใหนักเรียน ๓ – ๕ คน  ต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ  

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมหากลุมคําหรือวลีตามหัวขอที่ครูกําหนดให เชน   ครูกําหนดชนิดของวลีใหแต

ละกลุมเขียน ๕  ชนิด  กลุมใดเสร็จกอนและถูกตองถือวาเปนผูชนะ  จากน้ันนักเรียนและครูรวมกันสรุปเน้ือหา

เกี่ยวกับกลุมคําหรือวลี  จากขอความที่อาน  ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 ความหมายหรือคําจํากัดความ 

 ตัวอยางคํา 

 การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  เรื่องแตงประโยคจากคําหรือกลุมคํา หนา ๒๕   จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางวลีหรือกลุมคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -  สังเกตพฤติกรรม 

  -  ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยค        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ประโยค  หมายถึงถอยคําหลายคําที่นํามาเรียงกันแลวเกิดใจความสมบูรณ  ซึ่งประกอบดวยภาคประธาน

และภาคแสดง  ใชสื่อสารกันไดทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด  แตการใชภาษาพูดในสถานการณตางๆ กัน อาจละ

เวนสวนหน่ึงสวนใดได  ในฐานที่เขาใจกันระหวางผูพูดและผูฟง  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔   ระบุลักษณะของประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกสวนประกอบของประโยคได 

๒. นักเรียนบอกชนิดของประโยคได 

๓. นักเรียนเขียนประโยคไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- สวนประกอบของประโยค 

- ชนิดของประโยค 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลนเกม “ใบคํา” โดยใหเพื่อนออกมาแสดงทาทางแลวบอกวากําลังทําอะไร  แลวสนทนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ครูใหความรูเพิ่มเติมแลวพูดโยงเขาสูสาระเรียนรู   จากน้ันนักเรียนศึกษาหาความรู

เกี่ยวกับการแตงประโยค  ประโยคบอกชนิดตางๆ จากแหลงเรียนรูตางๆ ใกลหองเรียน เชน หนังสือเกี่ยวกับหลัก

ภาษาไทยในมุมลายแทงแหงขุมทรัพยหลังหอง   สอบถามผูรู  เปนตน  ทําความเขาใจใหชัดเจน จากน้ันอานเรื่อง 

ประโยคชนิดตางๆ จากในหนังสือภาษาพาที  เพื่อประกอบการศึกษา  ทําความเขาใจ  สรางองคความรูแลวสรุป

ความหมายของประโยค การเรียงคําในประโยคชนิดตางๆ  เปนตน 

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง ประโยค จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  ๔๖ – ๔๗  ครูอธิบาย

เพิ่มเติม   เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาตามที่ไดเรียนมา  ซึ่งมีการเรียงลําดับน้ี  ประธาน + กริยา  หรือ 

ประธาน + กริยา + กรรม  คนละ ๑  ประโยค จากน้ันครูอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่ององคประกอบของประโยค 

๔. แบงกลุมตามความเหมาะสม  แตละกลุมแตงประโยคชนิดตางๆ กลุมละ ๓ – ๔ ประโยค แลวเขียน

บนกระดานดํา 

๕. นักเรียนฝกแตงประโยคดวยปากเปลาเปนรายบุคคล  โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  เรื่องหนาที่ของคําในประโยค หนา ๒๖  เสร็จแลวนําสงครู ครูเฉลยนักเรียนตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง  

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องประโยค 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมใบคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -  สังเกตพฤติกรรม 

  -  ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   ภาพูด  ภาษาเขียน      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 “ภาษาพูด” หรือ “ภาษาปาก” เปนการใชภาษาที่ไมเครงครัดดานกฎเกณฑและไมเปนทางการ  สวน 

“ภาษาเขียน” เปนภาษาที่ใชอยางเปนทางการตองเลือกใชใหถูกตองตามกฎเกณฑ  และคํานึงถึงวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา  ดังน้ันจึงตองเรียนรูและนําไปใชใหถูกตอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒   ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกไดวา คําใดเปนภาษาพูด คําใดเปนภาษาเขียน 

๒. นักเรียนนําภาษาพูดและภาษาเขียนไปใชสื่อสารไดถูกตองตามสถานการณ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ภาษาพูดและภาษาเขียน 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน  โดยใชกลุมเดิมในช่ัวโมงที่แลว  จากน้ันครูใหนักเรียน

ศึกษาการอธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน  ในหนังสือเรียนภาษาไทย ป. ๖ ชุดภาษาพาที  หนา  ๔๘  

แลวครูเขียนประโยคที่เปนภาษาพูดบนกระดาน ๒ – ๓ ประโยค เชน 

- แมเธอเปนไงบางหายดียัง 

- ระยะน้ีงานยุงชะมัดเลย 

- จริงๆ แลวเขาก็เปนคนดีนะ 

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมเปลี่ยนเปนภาษาเขียนโดยการพูดปากเปลา  ครูใหคําแนะนําเพิ่มเติม  

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง  ภาษาพูดและภาษาเขียนดังน้ี 

- ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชกับคนที่คุนเคยกัน 

- ภาษาเขียนจะใชแบบเปนทางการ เชนหนังสือราชการ 

- ภาษาพูดใชในงานเขียนประเภทนวนิยาย  การตูน  เรื่องสั้น 

- ภาษาเขียนใชในงานเขียนประเภทสารคดี  วารสารทั่วไป 

- ภาษาพูดเปนภาษาที่ไมเครงครัดเรื่องกฎเกณฑ 

- ภาษาเขียนเปนภาษาที่เครงครัดเรื่องกฎเกณฑ 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา เรื่องการเปลี่ยนคําในประโยคที่กําหนดใหเปนถอยคําที่เหมาะสม 

หนา ๒๗  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๕. ครูกําหนดใหนักเรียนทําช้ินงานรวบยอด  โดยใหหาประโยคที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียนจาก

สื่อสารมวลชนตางๆ  เขียนบันทึกนําสงคร ู
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางภาษาพูด 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -  สังเกตพฤติกรรม 

  -  ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง อานปายไดสาระ    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   สํานวนภาษา         เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 สํานวนภาษา เปนถอยคําทีม่ีความหมายลึกซึ้ง  ทําใหการใชภาษาในการพูดและการเขียนสละสลวยย่ิงข้ึน  

การนําสํานวนภาษาไปใชใหถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะ จะชวยใหการเรียนรูภาษาและใชภาษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๖   วิเคราะหและเปรียบเทียบสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต  
 

จุดประสงค 

๑. บอกความหมายของสํานวนภาษาที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๒. นําสํานวนภาษาไปใชไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของสํานวนภาษา 

- การใชสํานวนภาษา 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําแถบประโยคมาใหนักเรียนอานพรอมกัน เชน สีซอใหควายฟง   หนีเสือปะจระเข   รําไมดีโทษ

ปโทษกลอง   นํ้าข้ึนใหรีบตัก ฯลฯ  รวมกันสนทนาความหมายของสํานวน 

๒. นักเรียนแขงขันเลนเกมทายสํานวนจากภาพ  ผูใดทายถูกมากที่สุดเปนผูชนะ 

๓. นักเรียนศึกษาความรูเรื่องสํานวนภาษาจากใบความรู  เพื่อประกอบการสรุปความและทํากิจกรรม   

- บอกความหมายของสํานวน 

- ฝกแตงประโยคจากสํานวน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ ฝกการใชภาษา  หนา ๓ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางสํานวน 

๒. ภาพสํานวนไทย 

๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)   วิธีประเมิน 

  -  สังเกตพฤติกรรม 

  -  ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)   เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  


