
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    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  “กระแสจิต  จงกลนี  

ทรามวัย  หลา  นิมิต  นิรันดร  พรรณราย  เว้ิงวาง ฯลฯ ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบายความหมายของ

คําเหลาน้ี   

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๗๐ – ๗๒  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง  

ครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาป

ที่ 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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    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 “ ไมงามในสวนแกว” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  ชุด

ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๑๖ – ๑๑๙  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 ความกังวลของขวัญขาว คืออะไร 

 ใครพาขวัญขาวมาที่สวนแกว 

 ขวัญขาวตกลงจะทํารายงานเรื่องอะไร 

 ดอกไมในสวนแกวมีความพิเศษอยางไร 

 บทเรียนน้ีมุงเนนสื่อสาระใดแกผูอาน 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา   

๖. ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๖๗  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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ บทที่ ๖  “กลอนกานทจากบานไทย” จากหนา ๑๑๖ ถึงหนา ๑๑๙  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ัง

คําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 การมีสมาธิมีประโยชนอยางไร 

 นักเรียนมีวิธีฝกสมาธิวิธีใด 

 หากนักเรียนใชความคิดอยู  แตคิดไมออกจะทําอยางไรเพื่อใหคิดออก 

 นักเรียนเช่ือวานางฟามีจริงหรือไม  ใหบอกเหตุผล   

 ดอกไมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบาง  มีกลิ่นหอมหรือไม 

 นักเรียนปลูกดอกไมอะไรที่บานบาง 

 เรื่องน้ีใหแนวคิดใดแกนักเรียนบาง 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ไมงามในสวนแกว”  ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบาง

จากการอานเรื่องน้ี 

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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    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 “ดอกบัว  ดอกรัก  ดอกไมในแจกัน” 
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําภาพดอกไมไทยที่มีกลิ่นหอม  และไมหอม มาใหนักเรียนดู ใหนักเรียนบอกช่ือของดอกไมแตละ

ชนิดตามประสบการณของนักเรียน  ถาตอบไมไดครูเฉลยใหทราบ  และรวมกันอภิปราย 

๓. ใหนักเรียนบอกช่ือดอกไมประจําชาติอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อเช่ือมโยงความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

๔. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “ดอกบัว  ดอกรัก  ดอกไมในแจกัน”  จากน้ันนักเรียนรวมกัน

อภิปราย  ซักถามเน้ือหาสาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 จงกลนี  หมายความวาอะไร 

 คําประพันธเรื่องดอกบัว  แตงดวยคําประพันธ ประเภทใด 

 คําประพันธเรื่องดอกบัว  เปรียบเทียบดอกบัวกับอะไร 

 คําประพันธเรื่องดอกรัก  แตงดวยคําประพันธประเภทใด  

 คําประพันธเรื่องดอกรัก  ผูประพันธตองการสื่อเรื่องใดแกผูอาน 

 การจัดดอกไมในแจกัน  เปรียบเหมือนกับอะไร 

 การอยูรวมกันในสังคมสิ่งใดที่ทําใหเกิดความสงบสุข 

๕. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๖๘ ขอ ๕ และหนา ๗๒ – ๗๓ ขอ ๒  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพดอกไม 

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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยครวม       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ประโยครวม  คือ ประโยคยอยที่เปนประโยคพื้นฐาน หรือประโยคสามัญต้ังแต ๒ ประโยคข้ึนไปมารวมกัน 

โดยมีคําเช่ือม  เช่ือมประโยค  เพื่อใหไดใจความติดตอกันเปนประโยคเดียวกัน  ถาประธานหรือกริยาของประโยค

เปนคําเดียวกันก็อาจจะละได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนลักษณะและสวนประกอบของประโยครวมได 

๒. นักเรียนแตงประโยคในการสื่อสารได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- องคประกอบของประโยครวม 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ ประโยครวมในหนังสือเรียนหนา ๑๒๒ – ๑๒๓  จากน้ันใหนักเรียน 

๓ – ๕ คนต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ  

๓. ครูอธิบายสรุปความรูเรื่องประโยค ครูใชรูปภาพใหนักเรียนแตละกลุมแขงขันกันแตงประโยคเพื่อ

อธิบายภาพ  กลุมละ ๓  ประโยค  รวมกันตัดสินและชมเชยกลุมที่แตงประโยคไดดี 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ   บอกสวนประกอบของประโยค ที่กําหนดให จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลย

และตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๖๘ ขอ ๕ และหนา ๗๔ – ๗๕ ขอ ๓ – ๔  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. รูปภาพฝกแตงประโยค 

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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยคซอน       เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 ประโยคซอน  คือ ประโยคที่มีใจความสําคัญเปนประโยคหลัก  และมีอนุประโยคซึ่งมีคําเช่ือมอยูขางหนา

อนุประโยคน้ัน เชน ที่ ซึ่ง อัน เมื่อ จน เพื่อ ต้ังแต เพราะ ฯลฯ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนลักษณะและสวนประกอบของประโยคซอนได 

๒. นักเรียนแตงประโยคในการสื่อสารได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- องคประกอบของประโยคซอน 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ ประโยครวมในหนังสือเรียนหนา ๑๒๓ – ๑๒๔  จากน้ันใหนักเรียน 

๓ – ๕ คนต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ  

๓. ครูอธิบายสรุปความรูเรื่องประโยค   ครูใชรูปภาพใหนักเรียนแตละกลุมแขงขันกันแตงประโยคเพื่อ

อธิบายภาพ  กลุมละ ๓  ประโยค  รวมกันตัดสินและชมเชยกลุมที่แตงประโยคไดดี 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ   บอกสวนประกอบของประโยค ที่กําหนดให จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลย

และตรวจสอบความถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๖๘ ขอ ๕ และหนา ๗๖  ขอ ๕  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. รูปภาพฝกแตงประโยค 

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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําประพันธประเภทรอยแกวและรอยกรอง    เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนขอความที่สละสลวย ดวยการคัดสรรคําและสํานวนมาใชอยางเหมาะสม  

ทําใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามหรือเกิดจินตนาการตามจุดประสงคของผูเขียน  เรียกวา คําประพันธประเภท

รอยแกว   

 คําประพันธประเภทรอยกรอง    เปนการนําคําคลองจองมารอยเรียงตามลักษณะบังคับของคําประพันธ

รูปแบบตางๆ ซึ่งกําหนดจํานวนคํา วรรคและสัมผัสที่แตกตางกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน                        
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๘  อานหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณคาที่ไดรับ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความแตกตางของคําประพันธประเภทรอยแกวและรอยกรองได 

๒. นักเรียนสามารถเติมบทรอยกรองที่กําหนดไดถูกตองตามฉันทลักษณ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

- คําประพันธประเภทรอยกรอง 

- คําประพันธประเภทรอยแกว 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่องคําประพันธประเภทรอยแกวและรอยกรอง จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีช้ัน ป.๖  

หนา ๑๒๔ – ๑๒๕  ครูอธิบายเพิ่มเติม   เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. เพื่อกระตุนความสนใจ  นักเรียนดูตัวอยางคําประพันธทั้ง ๒ ลักษณะ มาเปนสื่อประกอบ  สนทนา 

แสดงความคิดเห็น ครูถามนํา  เชน  ถามวา 

 คําประพันธทั้ง  ๒  น้ีแตกตางกันอยางไร 

 คําประพันธประเภทรอยแกว เปนอยางไร ยกตัวอยางงานเขียนประเภทรอยแกว 

 คําประพันธประเภทรอยกรองเปนอยางไร  ยกตัวอยางประเภทของบทรอยกรอง 

 คําประพันธใดเปนรอยแกว คําประพันธใดเปนรอยกรอง 

 คําประพันธทั้ง  ๒  มีลักษณะแตกตางกันอยางไร 

 เราสามารถอานคําประพันธประเภทรอยกรองไดกี่แบบ  อะไรบาง 

 นักเรียนคิดวาคําประพันธใดแตงงายกวากัน เพราะเหตุใด 

๔. นักเรียนฟงครูอธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง “บทรอยแกวและรอยกรอง”  ดังน้ี  

บทรอยแกว  บทรอยกรอง คือ การนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนขอความที่สละสลวยดวย

การคัดเลือกคําและสํานวนมาใชอยางเหมาะสม  ทําใหผูอื่นเกิดความรูสึกคลอยตามหรือเกิด

จินตนาการตามจุดประสงคของผูเขียน  เรียกวาคําประพันธประเภทรอยแกว  ซึ่งเราจะพบใน

วรรณคดีมากมาย 

สวนการนําคําคลองจองมารอยเรียงตามลักษณะบังคับของคําประพันธรูปแบบตางๆ ซึ่ง

กําหนดจํานวนคํา วรรค  และการสัมผัสที่แตกตางกันแตละรูปแบบ ไดแกกาพย กลอน  โคลง ฉันท  

ราย  เรียกวา  คําประพันธประเภทรอยกรอง 

๕. ครูนําตัวอยางบางตอนของวรรณคดีเรื่อง “ราชาธิราช”  มาอานใหนักเรียนฟง  ช้ีใหนักเรียนเห็น

ลักษณะคําประพันธประเภทรอยแกว   

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เลือกขอความใหสอดคลองกับลักษณะที่กําหนดให ครูเฉลยและนักเรียน

แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 
   

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางเรื่องราชาธิราช 

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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประเภทของกลอน      เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

กลอนมีหลายชนิด มีช่ือเรียกตางๆ กัน  ถาเรียกช่ือตามจํานวนคําในวรรค  เชน  กลอน ๔  กลอน ๖  

กลอน ๘  ถาเรียกช่ือตามที่ใชขับรอง เชน กลอนบทละคร  กลอนสักวา  กลอนเสภา  กลอนดอกสรอย ฯลฯ  

กลอนสุภาพ น้ัน  เรียกกันทั่วไปวา กลอนตลาด  บางตําราวา กลอนสุภาพ คือเฉพาะกลอน ๘   
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน                        
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๘  อานหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณคาที ่
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกประเภทของกลอนได 

๒. นักเรียนสามารถเติมบทรอยกรองที่กําหนดไดถูกตองตามฉันทลักษณ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ประเภทของกลอน 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่องประเภทของกลอน จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน ป.๖  หนา  ๑๒๖ – ๑๒๗    

ครูอธิบายเพิ่มเติม   เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. เพื่อกระตุนความสนใจ  ครูนําแผนภูมิกลอน ๘  กลอน ๖  มาใหนักเรียนศึกษา   และรวมกันสนทนา

แสดงความคิดเห็น ครูถามนํา  เชน  ถามวา 

 กลอน ๘  จํานวน ๑ บทมีกี่วรรค 

 วรรค ๑ เรียกวาอะไร 

 วรรค ๒ เรียกวาอะไร 

 วรรค ๓ เรียกวาอะไร 

 วรรค ๔ เรียกวาอะไร 

 กลอนสุภาพ เรียกกันทั่วไปวาอะไร 

 กลอนที่แตละวรรคมี ๖ คํา เรียกวาอะไร 

 คําสุดทายของวรรคสดับ  ใชไดทุกเสียง  แตไมนิยมเสียงใด 

๔. นักเรียนฟงครูอธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง “ประเภทของกลอน”  ดังน้ี  

กลอนมีหลายชนิด มีช่ือเรียกตางๆ กัน  ถาเรียกช่ือตามจํานวนคําในวรรค  เชน กลอน ๔ 

กลอน ๖ กลอน ๘  ถาเรียกช่ือตามที่ใชขับรอง เชน กลอนบทละคร  กลอนสักวา  กลอนเสภา  

กลอนดอกสรอย ฯลฯกลอนสุภาพ น้ัน  เรียกกันทั่วไปวา กลอนตลาด  บางตําราวา กลอนสุภาพ คือ

เฉพาะกลอน ๘  

๕. ครูนําตัวอยางกลอน ๘ มาใหนักเรียนอาน เปนการสรุป  ดังน้ี 

    

  พระบุญญามหาราชประกาศกอง  โลกแซซองแผสุขทุกแหงหน 

 สองพระบาทยางผานบันดาลดล   มิ่งมงคลเย็นฉํ่านํ้าพระทัย 

  เอกบดินทรปนไผทดวงใจราษฎร  ธ คือปราชญศาสตรศิลปถ่ินสมัย 

 วารเฉลิมฉลองพระชนมดลเกริกไกร  ถวายไท...จิตผจง...ทรงพระเจริญ 

           ราณี   สระบัว...ประพันธ 

    

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๗๗ – ๗๘   ครูเฉลยและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๗. นักเรียนคัดบทรอยกรอง แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖  หนา ๗๙ ดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

 

 

 



สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนภูมิสุภาพ,  กลอน ๖ 

๒. ตัวอยางกลอน ๘ 

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 ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย (อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี )     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 สุภาษิต  ประจาน  ปราศรัย  

ชิวหา  วาที  อัชฌาสัย   ฯลฯ แลวรวมกันสนทนา แสดงความคิดเห็น   ชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. ใหนักเรียนฝกอานคํา และหาความหมาย โดยใชพจนานุกรม 

๓. ครูสุมนักเรียนใหออกมาอานคําและบอกความหมายของคํา    โดยใหเพื่อนๆชวยกันประเมินการอาน

จนครบทุกคํา  ครูชวยแนะนํา 

๔. นักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู  โดยถามตอบเกี่ยวกับคําศัพทเปนการประเมินตนเองของนักเรียน  

ครสูังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

๕. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะเขียนคําศัพทและความหมายของคํา  นําสงครูสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา  

๒. พจนานุกรม 

๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง (อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี)   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 วรรณคดีลํานํา   

๔. เรื่อง อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๘๗ – ๙๗   โดยอานตอตามที่ครู

กําหนด  เรียงเลขที่  แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่อง

ตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม    

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๖๙ – ๗๐   
 

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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห (อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี)   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. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะมารวมกันเฉลยและ

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๔ – ๕  คน  ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม  รองประธานกลุม 

และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใจเน้ือหาบทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด วรรณคดีลํานํา ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ บทที่ ๔ จากหนา ๘๗ ถึงหนา ๙๗  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุมอื่นตอบ  

กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 คุณครูจันทรฉายอธิบายเรื่องสุภาษิตสอนหญิงวาอยางไร 

 ใครเปนผูทรงสันนิษฐานวา สุภาษิตสอนหญิงเปนบทประพันธของสุนทรภู 

 สุภาษิตสอนหญิงจัดเปนวรรณคดีประเภทใด 

 ชิงสุกกอนหาม เปนสํานวนที่เปรียบเทียบมาจากอะไร 

 วัตถุประสงคในการแตงสุภาษิตสอนหญิง คืออะไร   

 เหตุผลสําคัญที่ทําใหสุภาษิตสอนหญิงยังคงทันสมัยในปจจุบัน คืออะไร 

 เรื่องน้ีใหขอคิดใดแกนักเรียนบาง 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนได

อะไรบางจากการอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  เสร็จแลวครูเฉลยและนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

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 ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานบทรอยกรองทํานองเสนาะ (อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียงและอานบทรอยกรอง  ผูอานตองอานใหถูกตองตามอักขรวิธี  และรูปแบบของคํา

ประพันธ  จึงจะทําใหการสื่อสารดวยการอานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรองไดถูกตองตามหลักการอาน 

๒. นักเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตองตามหลักการอานทํานองเสนาะ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียงบทรอยกรองทํานองเสนาะ 



  กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนความรูเดิมที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการสนทนาซักถามเรื่องอยาชิงสุกกอนหามไมงามดี 

๒. นักเรียนทบทวนหลักการอานออกเสียงทํานองธรรมดา และการอานทํานองเสนาะ  โดยครูทบทวน

ความรู ดังน้ี 

๒.๑ หลักการอานออกเสียง 

- อานถูกตองตามอักขรวิธี 

- การเวนวรรคตอนถูกตอง 

- นํ้าเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 

- ไมอานขาม เพิ่มคํา หรือตูคํา 

- อานเสียงดังเหมาะสม 

๒.๒ หลักการอานทํานองเสนาะ 

- อานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ถูกตอง 

- การเอื้อน การทอดเสียงถูกตองตามลักษณะและประเภทคําประพันธ 

- การเวนวรรคตอนถูกตอง 

- ไมอานขาม เพิ่มคํา หรือตูคํา 

- ความแคลวคลองแมนยําในการอาน 

๓. ครูเปดแผนซีดี การอานทํานองเสนาะที่ดีใหนักเรียนฟง  นักเรียนฝกอานตาม 

๔. นักเรียนแบงกลุม แตละกลุมฝกการอานออกเสียงบทรอยกรอง เรื่องอยาชิงสุกกอนหามไมงามดี  ใน

สวนที่เปนบทรอยกรอง 

๕. แตละกลุมสงตัวแทนออกมาอานบทรอยกรองทํานองเสนาะที่หนาช้ันเรียน  โดยเพื่อนตางกลุมชวยกนั

ประเมิน  ครูชวยแนะนําแกไขสวนที่บกพรอง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

 ๑.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา  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 ๘  เรื่อง ไมงามในสวนแกว    เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานอยางมีวิจารณญาณ (อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี)    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 และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

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. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียน เรื่อง อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี   วาเราไดรับความรู

อะไรบาง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๒. นักเรียนแตละกลุมชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเน้ือเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๓. นักเรียนรวมกันสรุปขอวิเคราะหที่ไดจากความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมด 

๔. นักเรียนเลือกขอความจากบทเรียนตอนใดตอนหน่ึงที่นักเรียนชอบ  แลวนํามาคัดลายมือตัวบรรจง

เต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด  เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและรวมกันจรรโลงมรดกวัฒนธรรมทางภาษาในเรื่อง

ตัวอักษรและตัวเลขไทย    
 

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 


