
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   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. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื่ออธิบายความหมายของคําวา  “กัลยาณมิตร  กาแล  คาม  

จักรวาล  ชิงชัน  ทักษิณ  บูรพา  บานบุรี  ประจิม  พายัพ  ศฤงคาร  ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําเหลาน้ี   

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมไปสืบคนขอมูลและหารูปภาพที่ตรงกับคําและคนหาความหมายของคํา  เชน  

กาแล  ปะรํา  หนาจั่ว  ศิลาแลง ฯลฯ  เปนการบาน  นํามาเฉลยกันในช่ัวโมงตอไป 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  

จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๕๑ – ๕๒  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตอง  ครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตองและอานประโยคที่ตนเอง

แตงใหเพื่อนฟง  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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   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. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “กลอนกานทจากบานไทย” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๘๔ – ๘๙  “กลอนกานทจากบานไทย”  โดยอาน

ตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  ครูแนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ัง

คําถามใหนักเรียนแขงขันกันตอบดังน้ี 

 เหตุผลที่คุณพอตองซื้อบานจัดสรรอยูกลางเมืองไวเพราะอะไร 

 คุณพอคุณแมไดรับเชิญไปเปนกรรมการงานใด 

 บานจัดสรรตางจากบานไทยในอดีตในดานใดบาง 

 นางสงกรานตคือใคร 

 บทเรียนน้ีมุงเนนสื่อสาระใดแกผูอาน 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๔๘  เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   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 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกหัด ทักษะภาษา มารวมกัน

เฉลยและตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

บทที่ ๖  “กลอนกานทจากบานไทย” จากหนา ๘๔ ถึงหนา ๘๙  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุม

อื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครต้ัูงคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 นางสงกรานตกับวันปใหมของไทยสัมพันธกันอยางไร 

 ดอกไมไทยที่มีกลิ่นหอมชนิดใดบางที่นิยมปลูกในบาน 

 คําวา “กลิ่นหอมแหงศีล กลิ่นหอมแหงธรรม เปนกลิ่นหอมตามลมก็ได  ทวนลมก็ได”  

หมายความวาอยางไร 

 ลักษณะบานแบบใดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของไทย   

 ตนไมหรือดอกไมชนิดใดที่ไมนิยมปลูกในบาน 

 ไมมงคลของไทยมีอะไรบาง 

 เรื่องน้ีใหแนวคิดใดแกนักเรียนบาง 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “กลอนกานทจากบานไทย” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนได

อะไรบางจากการอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖   ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  เสร็จแลวครูเฉลยและนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   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 

- การอานบทอานเสริม เรื่อง “เรือนไทย” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําภาพบานเรือนไทย ๔ ภาค  ประกอบดวยภาคกลาง  ภาคใต  ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  มาให

นักเรียนดู และรวมกันพิจารณาลักษณะของบานแตละภาค 

๓. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “เรือนไทย”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหาสาระ

การเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 เรือนไทยภาคเหนือมีเอกลักษณใดที่เดนที่สุด 

 เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเดนอยางไร 

 เรือนไทยภาคกลางมีลักษณะเดนอยางไร 

 เรือนไทยภาคใตไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใด   

 เรือนไทยภาคใตมีลักษณะเดนอยางไร 

 เรื่องใดบางที่ใชแสดงละครนอก 

 องคประกอบใดที่ทําใหเรือนไทยแตละภาคมีความแตกตางกัน 

๔. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับลักษณะเรือนไทยในภาคตางๆ 

จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๔๙ และหนา ๕๑  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพเรือนไทย ๔ ภาค 

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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําเชื่อม        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําเช่ือม  คือ คําที่ใชเช่ือมคํา วลี ประโยค ขอความเขาดวยกันเชน กับ และ ให วา ที่ จน ซึ่ง เพราะ แต 

หรือ ฯลฯ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายและชนิดของคําวิเศษณได 

๒. นักเรียนใชคําเช่ือมในการสื่อสารไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคําเช่ือม 

- การใชคําเช่ือม 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ  มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง   

๒. ครูใชคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแขงขันกันตอบ 

 นักเรียนมีความรูเรื่องคําเช่ือมอยางไรบาง 

 คําเช่ือม คือคําลักษณะใด 

 ใหนักเรียนยกตัวอยางประโยคที่มีคําเช่ือมตามความรูเดิม 

๓. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับคําเช่ือม จากหนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  

๙๓ – ๙๔  จากน้ันใหนักเรียน ๓ – ๕ คนต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ  

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติม  โดยใชบัตรคํา ที่เปนคําเช่ือมแตละชนิดประกอบ  และสรุปความเขาใจรวมกัน  

โดยใหนักเรียนยกตัวอยางประโยคที่ใชคําเช่ือม  ครูชวยแนะนําในสวนที่บกพรอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๕๗ ขอ ๖ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําเช่ือม 

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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําอุทาน        เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําอุทานคือคําที่คนเราเปลงเสียงออกมาเพื่อแสดงความรูสึกตางๆ ของผูพูด  เชน  ตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  

ทอใจ  แปลกใจ  โลงใจ  สงสาร  ช่ืนชม  คําอุทานมักอยูหนาประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีย (  ) อยูหลังคํา

อุทาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใชภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําอุทานได 

๒. นักเรียนใชคําอุทานไดถูกตอง เหมาะสม 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคําอุทาน 

- การใชคําอุทาน 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ  มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง   

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง คําอุทาน จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  หนา  ๙๔  ครูอธิบายเพิ่มเติม   

เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปคําอุทาน  ดังน้ี 

 คําอุทาน  คือ  คําที่เปลงออกมาเพื่อแสดงอารมณ  ความรูสึกของผูพูด หรือเนนคําพูดใหมี

ความหมายชัดเจนข้ึน  ซึ่งแบงออกเปน  ๒   ประเภท  คือ  คําอุทานบอกอาการ และคํา

อุทานเสริมบท 

 คําอุทานบอกอาการ  คือ  คําที่ใชประกอบคําพูดเพื่อแสดงอารมณ และความรูสึกของผูพูด

ใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

 คําอุทานเสริมบท  คือ  คําที่ใชเสริมคํานาม หรือคํากริยา   เพื่อเนนใหชัดเจนข้ึน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา บอกอารมณของผูใชคําอุทาน จากคําอุทานที่กําหนดให จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๕๗   นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง  ครูอธิบายสรุปเรื่องคําอุทาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางคําอุทาน 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาท ี 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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานกาพยยานี ๑๑      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 กาพยยานี  ๑๑  เปนคําประพันธชนิดหน่ึงที่มีลักษณะฉันทลักษณ    คือการบังคับคําใหมีจํานวน ๕ คําใน

วรรคหนา และ  ๖  คําในวรรคหลัง รวมเปน  ๑๑  คํา จึงเรียกวา กาพยยานี ๑๑  นักเรียนควรเรียนรู  และฝกแตง

กาพยยานี  ๑๑  เพื่อรักษาและสืบสานลักษณะคําประพันธของไทยเอาไว 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายและรูปแบบของกาพยยานี ๑๑  ได 

๒. นักเรียนอานและเขียนกาพยยานี ๑๑  ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานและเขียนกาพยยานี ๑๑ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําแผนภูมิกาพยยานี  ๑๑  ตอไปน้ีมาติดบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนอานพรอมกันเปนทํานอง

เสนาะ  โดยแบงวรรคตอนใหถูกตองตามลักษณะคําประพันธ  ดังน้ี 

   

   เขาเถ่ือนอยาลืมพรา  ฝนสั่งฟาปลาสั่งหนอง 

  ไมมีปมีกลอง    ย้ิมดวยปากถากดวยตา 

   ฝากเน้ือไวกับเสือ นํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งปา 

  ลางเน้ือชอบลางยา   บานเคยอยูอูเคยนอน 

   ชักใยไลลูกฆอง   ทําเปนทองไมรูรอน 

  ไกแกแมปลาชอน  ปากไมสิ้นกลิ่นนํ้านม 

       ชมพร   เพชรอนันตกูล....ประพันธ 

 

    

 

   เขาเถ่ือน   อยาลืมพรา  ฝนสั่งฟา   ปลาสั่งหนอง 

  ไมมี   ปมีกลอง    ย้ิมดวยปาก   ถากดวยตา 

   ฝากเน้ือ   ไวกับเสือ  นํ้าพึ่งเรือ   เสือพึ่งปา 

  ลางเน้ือ   ชอบลางยา   บานเคยอยู   อูเคยนอน 

   ชักใย   ไลลูกฆอง  ทําเปนทอง   ไมรูรอน 

  ไกแก   แมปลาชอน   ปากไมสิ้น   กลิ่นนํ้านม 

       ชมพร   เพชรอนันตกูล....ประพันธ 

 

๒. นักเรียนแตละกลุมศึกษาความรูเรื่องการอานกาพยยานี ๑๑ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย 

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๙๕ เพื่อใหนักเรียนตอบสรุปความ  ดังน้ี 

 คําประพันธที่อานเรียกวาอะไร 

 คําประพันธที่อานมีกี่วรรค แตละวรรคมีกี่คํา 

 ลักษณะพิเศษของกาพยยานี  ๑๑  คืออะไร 

 นักเรียนเคยอานคําประพันธลักษณะน้ีไหม 

 นักเรียนเคยแตงคําประพันธลักษณะน้ีไหม 

 เรามาฝกแตงคําประพันธลักษณะน้ีดีไหม 

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการอานและเขียนกาพยยานี ๑๑ 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  แตงตอกาพยยานี ๑๑ หนา ๕๘ ขอ ๘  จากน้ันนําสงครู  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แตงกาพยยานี ๑๑  แนะนําตนเอง  ๒ บท เสร็จแลวนําสงครู 

 



สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนภูมิกาพยยานี ๑๑ 

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 ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานกลอนเสภา      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 กลอนเสภา เปนกลอนที่แตละวรรคมีจํานวนคํา ๖ คํา ๗ คํา หรือ ๘ คําก็ได ใชวิธีขับเสภาในตอนที่

ตองการเนนอารมณเปนพิเศษแทนการอานแบบธรรมดา โดยใชเสียงกรับเปนเครื่องใหจังหวะประกอบ 
  

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง                  
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ    
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของเสภาได 

๒. นักเรียนอานกลอนเสภาได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานกลอนเสภา 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของ “เสภา” และลักษณะคําประพันธ 

๒. ครูเปดแผนซีดีการอานกลอนเสภาใหนักเรียนฟง  จากน้ันครูนําแผนภูมิบทรอยกรองตอไปน้ีให

นักเรียนฝกอานเปนทํานองเสนาะ  โดยอานทีละกลุม 

 

  แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก  คนอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมือน 

 จะกินนอนวอนวาเมตตาเตือน  จะจากเรือนรางแมไปแตตัว 

  แมวันทองของลูกจงกลับบาน เขาจะพาลวาวุนแมทูนหัว 

 จะกมหนาลาไปมิไดกลัว   แมอยามัวหมองนักจงหักใจ 

 

            บทเสภาเรื่องขุนชาง ขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 

      

๓. นักเรียนจับคูกันเปลี่ยนกันอานบทรอยกรองที่กําหนดใหเปนทํานองเสนาะของกลอนเสภา  ครูและ

นักเรียนรวมกันต้ังเกณฑในการประเมินการอาน 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับกลอนเสภา  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนซีดีการอานกลอนเสภา 

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 ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย (การเดินทางของพลายนอย) 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. ครูใชบัตรคําชูใหนักเรียนดูและฝกอานเพื่ออธิบายความหมายของคําวา ขรัว  ขัดเขมร  โจงกระเบน  

ประจอประแจ  จอมขมังเวทย  มรณา  ทรามสวาท ฯลฯ  แลวรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น  ชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. ใหนักเรียนฝกอานคํา และหาความหมาย โดยใชพจนานุกรม   

๓. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา    โดยใหเพื่อนๆชวยกันประเมินการอาน

จนครบทุกคํา  ครูชวยแนะนํา 

๔. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู  โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน  

ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

๕. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา  นําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา  

๒. พจนานุกรม 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (การเดินทางของพลายนอย)   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. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  เรื่อง การเดินทางของพลายนอย  หนา  ๔๗ – ๖๐   โดยอานตอตามที่ครูกําหนด  เรียงเลขที่  

แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครู

ชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม    

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๕๐ ขอ ๑ – ๒ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 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 ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (การเดินทางของพลายนอย) ครั้งท่ี ๒  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน  เนนเสียงหนักเบา  และ

ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  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. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  เรื่องการเดินทางของพลายนอย  หนา  ๖๑ – ๗๒   โดยอานตอตามที่ครูกําหนด  เรียงเลขที่  

แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครู

ชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม    

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๕๐ ขอ ๓ – ๔ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  

หนา ๕๐ ขอ ๑ – ๒ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)  วิธีประเมิน 

  -   สังเกตพฤติกรรม 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)  เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอาน คิด วิเคราะห (การเดินทางของพลายนอย)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๓  อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลาย  โดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  

  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 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนรวมกันทบทวนหลักการอานในใจ        

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

เรื่อง การเดินทางของพลายนอย อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๓. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 ใครเปนผูแตง ขุนชาง ขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม   

 บทเสภาฉบับที่สมบูรณที่สุด ชําระและแตงข้ึนในสมัยใด 

 นางวันทองสอนพลายงามเรื่องอะไรบาง 

 ขุนชางใชวิธีการใดเพื่อจะฆาพลายงาม 

 ตัวละครอมนุษยตอนกําเนิดพลายงาม คืออะไร 

 นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วา “ตัวละครในวรรณคดีคือตัวแทนของมนุษยปุถุชน

ทั่วไป ที่มีทั้งดานดีงามและอัปลักษณ” จงบอกเหตุผลประกอบ 

     ฯลฯ 

๔. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี   และชวยเพิ่มเติมคําตอบที่บกพรองใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

๕. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “การเดินทางของพลายนอย” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนได

ขอคิดอะไรบางจากการอานเรื่องน้ี 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๕๔ – ๕๖  เสร็จแลวนําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 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 ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง กลอนกานทจากบานไทย   เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานอยางมีวิจารณญาณ  (การเดินทางของพลายนอย)  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การคิดวิเคราะหบทเรียนอยางมีเหตุผล  เปนเครื่องบงช้ีถึงการมีทักษะในการฟง  การฝกคิดและออกมา

พูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง  ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและแสดงออกอยางถูกตอง  สวนการมี

ทักษะในการเขียน ทําใหคัดลายมือไดถูกตอง รวดเร็ว และสวยงาม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสทิธิภาพ 

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด 

ท  ๑.๑  ป.๖/๔  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

ท  ๑.๑  ป.๖/๕  อธิบายการนําความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

ท ๒.๑  ป.๖/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 

ท ๒.๑  ป.๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม 

ท ๕.๑  ป.๖/๑  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน 

ท ๕.๑  ป.๖/๓  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนสามารถพูดวิเคราะหและสรุปเรื่องได   

๒. นักเรียนคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดสวยงาม 

๓. นักเรียนเขียนสื่อสารได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มีจิตสาธารณะ 
 

สาระการเรียนรู 

- การคิดวิเคราะหบทเรียนอยางมีเหตุผล  เปนเครื่องบงช้ีถึงการมีทักษะในการฟง 

- การฝกคิดและออกมาพูดอภิปราย ขอคิดเห็นของเราใหคนอื่นฟง ถือวาเปนคนที่มีความสามารถและ

แสดงออกอยางถูกตอง 

- การมีทักษะในการเขียน ทําใหคัดลายมือไดถูกตอง รวดเร็ว และสวยงาม  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียน การเดินทางของพลายนอย  วาเราไดรับความรูอะไรบาง     

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๒. นักเรียนแตละกลุมชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเน้ือเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๓. นักเรียนรวมกันสรุปขอวิเคราะหที่ไดจากความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมด 

๔. นักเรียนเลือกขอความจากบทเรียนตอนใดตอนหน่ึงที่นักเรียนชอบ  แลวนํามาคัดลายมือ 

๕. ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและรวมกันจรรโลงมรดกวัฒนธรรม

ทางภาษาในเรื่องตัวอักษรและตัวเลขไทย    
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 ๑)  วิธีประเมิน 

  -  สังเกตพฤติกรรม 

  -  ตรวจแบบฝกหัด 

 ๒)  เครื่องมือประเมิน 

  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

  -  ทําแบบฝกหัด 

 ๓)  เกณฑการประเมิน 

  -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

  -  นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด       รอยละ ๗๕ – ๘๐ 


