
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   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  “ฉุกใจ  ฉอฉล  ชีวิน  ตีวัว

กระทบคราด  ผลุนผลัน  พิพากษา  พิสุทธ์ิ  ยันต  ลูกโซ ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอธิบายความหมาย

ของคําเหลาน้ี   

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให  จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๖๑  ขอ ๓  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตอง  ครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. 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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   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 “กวาแผนดินจะกลบหนา” ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๙๘ – ๑๐๕  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 จุดเริ่มตนของการลมละลายของครอบครัวฟาง  เกิดจากสาเหตุใด 

 เฟยวเปดพบสิ่งใดในกลองภายในกระเชาผลไม 

 ตลาดสดใหมประสบปญหาใดบาง 

 เจากรมกระจายขาวคือใคร 

 เหตุผลที่คณะกรรมการเลือกที่ดินที่ต้ังอยูนอกเมือง เพราะเหตุใด 

 ชีวิตของครอบครัวฟาง  เหมือนตกอยูในเหวดํามืดเน่ืองจากสาเหตุใด 

 นักเรียนไดขอคิดใดบางจากเรื่องน้ี 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖   หนา ๖๐   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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอาน คิด วิเคราะห      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.๖/๔  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 จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

บทที่ ๗  “กวาแผนดินจะกลบหนา” จากหนา ๙๘ ถึงหนา ๑๐๕  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ังคําถามใหกลุม

อื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 คําวา “กวาแผนดินจะกลบหนา” หมายความวาอยางไร 

 “เงินทองของแผนดิน  ใครคดโกงไป ก็ตองกลับคืนสูแผนดินตามเดิม”  ใหนักเรียนอธิบาย

ความหมายขอความน้ีมาตามเขาใจ 

 การกระทําใดที่แสดงวาเดือนไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของพสุ 

 ถานักเรียนเปนฟางกับเฟยว  จะมีความรูสึกอยางไรกับเหตุการณที่เกิดข้ึน 

 สํานวนใดนาจะสอดคลองกับเรื่อง   

 นักเรียนจะนําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “กวาแผนดินจะกลบหนา”  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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   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 “ซื่อไวใจเปนสุข” 
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําขาวจากหนาหนังสือพิมพ  เรื่องตํารวจจับผูกระทําผิดคดโกงเงินแผนดิน ถูกสังคมประณาม   

และขาวผูที่ซื่อสัตยพบขาวของเงินทองของผูอื่นแลวไมนํามาเปนของตนเอง  ทําใหสังคมยกยองสรรเสริญมาให

นักเรียนที่อานคลองอานใหเพื่อนฟง  และรวมกันพิจารณา  วิจารณขาวอยางเปนธรรม   

๓. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “ซื่อไวใจเปนสุข”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหา

สาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 ลักษณะคําประพันธของบทรอยกรองน้ีเปนอะไร 

 ผูแตงตองการสื่อเรื่องใดแกผูอาน 

 จากคําประพันธพอแมจะสอนใหเราเปนอยางไรเมื่อวัยเด็ก 

 สิ่งใดชวยกลอมเกลาจิตใจเยาวชน 

 เมื่อเติบโตมามารที่เขามาผจญ คือสิ่งใด 

 จากคําประพันธใหเราครองชีวิตดวยสิ่งใด 

 “เมื่อยังเยาวซื่อพิสุทธ์ิดุจไมออน”  หมายความวาอยางไร 

 สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  แลวทําใหชีวิตมีความสุขคืออะไร 

๔. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด  นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการเรียนรู

ทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ขาวจากหนาหนังสือพิมพ 

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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพูด        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การพูดเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคนแตละคนสามารถ

พัฒนาการพูดใหดีข้ึนไดถาฝกฝนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ถูกตอง  การพูดที่ดีตองพูดใหเหมาะสมกับบุคคลที่

เราพูดและโอกาสที่พูด  จึงจะทําใหบรรลุจุดประสงคของการสื่อสาร 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                         
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑     พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกประเภทของการพูดได 

๒. นักเรียนบอกหลักการพูดได 

๓. นักเรียนพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําซีดีการพูดในโอกาสตางๆมาเปดใหนักเรียนฟง  และรวมกันแสดงความคิดเห็น 

๓. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการพูด โดยศึกษาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที ช้ัน ป.๖  

หนา  ๑๐๘ – ๑๑๑  โดยการอานในใจ   จากน้ันครูกําหนดเรื่องใหนักเรียนเตรียมตัวพูดตามหลักการที่ไดศึกษามา    

ช่ัวโมงละ  ๓ – ๕  คน เรื่องที่กําหนดใหพูด คือ 

- การพูดอวยพรผูอาวุโส 

- การพูดขอบคุณคณะวิทยากร 

- การพุดเชิญชวน 

- การพูดใหกําลังใจ 

- การพูดแสดงความยินดี 

๔. นักเรียนทําแบบฝกการใชภาษาใน แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะ

ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา  ๖๓ นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนซีดีการพูดในโอกาสตางๆ 

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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   การวิเคราะหสํานวนท่ีเปนคําพังเพย  สุภาษิต   เวลา   ๒   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต  เปนคํากลาวที่มีมาชานาน มีความหมายไมตรงตามขอความหรือมี

ความหมายอื่นแฝงอยูในเชิงเปรียบเทียบ  เปนสํานวนที่กลาวข้ึนเพื่อเปนอุทาหรณสอนใจ  เปนสิ่งเตือนใจจากผูที่มี

ประสบการณมากใหคนรุนหลังไดนําไปเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสม 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                         
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๖     วิเคราะหและเปรียบเทียบสํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกลักษณะของสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิตได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําพังเพยและสุภาษิตได 

๓. นักเรียนใชคําพังเพยและสุภาษิตได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- สํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต 
 

 



ระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําภาพสํานวนไทยมาใหนักเรียนแขงขันกันทาย  สมาชิกกลุมใดทายไดมากที่สุด  เปนฝายชนะ  

นักเรียนรวมกันชมเชยกลุมที่ชนะ 

๒. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต จากหนังสือเรียน ภาษาพาที  ช้ัน ป.๖  

หนา  ๑๑๒  ครูอธิบายเพิ่มเติม และใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคําพังเพย และสุภาษิต    

เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย 

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมรวบรวมสํานวนไทย พรอมกับบอกความหมายและยกตัวอยางการใชสํานวนไทย

ที่เปนคําพังเพย  สุภาษิต  กลุมละ  ๕  สํานวน  จากน้ันใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความรูที่หนาช้ัน และติด

แสดงผลงานที่ปายนิเทศ 

๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง  การใชสํานวนใหตรงตามความหมาย  ดังน้ี 

 การใชสํานวนใหตรงตามความหมาย  ตองศึกษาและพิจารณาใหแจมแจง  แลวนําไปใชให

ถูกตองเหมาะสมใหเขากับเรื่อง 

 การนําสํานวนมาใชในขอความหรือเรื่องราว  จะทําใหขอความหรือเรื่องราวน้ันมีคุณคามาก

ข้ึนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง  มีความไพเราะสละสลวย 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๖๔ – ๖๖  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา หาสํานวนตามหัวขอที่กําหนดใหพรอมทั้งบอกความหมาย  วาด

ภาพประกอบตกแตงใหสวยงาม  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง  ครูอธิบายสรุปเรื่องสํานวนที่เปนคํา

พังเพยและสุภาษิตในภาษาไทย 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ภาพสํานวนไทย 

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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเขียนคําคม       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 สํานวน และคําคม เปนศิลปะการสื่อสารดวยภาษาอีกอยางหน่ึงที่ทําใหผูรับสารเกิดความประทับใจ  

ซาบซึ้งในความงดงามของภาษา สรางทัศนคติที่ดีตอผูรับสาร   
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒  เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม    
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนตีความหมายของสํานวน  คําคมได 

๒. นักเรียนเขียนคําคมได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนคําคม 
 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนนําแบบฝกทักษะ  มารวมกันตรวจสอบและ

เฉลยอีกครั้ง จากน้ันครูสุมใหนักเรียน  ๒ – ๓  คนออกมาพูดตามหัวขอที่ครูกําหนดใหในช่ัวโมงกอน  รวมกัน

ชมเชยผูที่พูดไดดี 

๒. ครูเขียนประโยค    

 ความดีงามไมมีในคนพาล 

 คนที่ไมมีจุดหมายในชีวิต  เปรียบเสมือนเรือไมมีหางเสือ 

 มหาสมุทรที่วาลึก  ยังลึกไมเทาจิตใจคน 

 ความรักเปรียบเหมือนยาขม 

 งานหนัก คือดอกไมแหงชีวิต 

 ความดีคนดีทําไดงาย 

 ใหแตละกลุมชวยกันตีความของ ๖  ประโยคน้ี  แลวสงตัวแทนพูดอธิบายความหมาย  จากน้ันครู

รวมสรุปความหมายของทั้ง  ๕  ประโยค  

๓. ใหนักเรียนแบงกลุมแตละกลุมชวยกันเขียนคําคม  กลุมละ ๕  คําคม  แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ัน

เรียน  พรอมทั้งอธิบายความหมายประกอบ 

๔. นักเรียนทําใบแบบฝกหัด ทักษะภาษา เขียนคําคมตามหัวขอที่กําหนดให  เชน 

 คําคมเกี่ยวกับความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

 คําคมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 คําคมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต 

 คําคมเกี่ยวกับความสามัคคี 

 คําคมเกี่ยวกับความรู 

เสร็จแลวรวมกันเฉลยและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางคําคม 

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 ๗  เรื่อง กวาแผนดินจะกลบหนา   เวลา   ๙   ชั่วโมง 

เรื่อง   การพูด        เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การพูดเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคนแตละคนสามารถ

พัฒนาการพูดใหดีข้ึนไดถาฝกฝนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ถูกตอง    การพูดที่ดีตองพูดใหเหมาะสมกับบุคคลที่

เราพูดและโอกาสที่พูด  จึงจะทําใหบรรลุจุดประสงคของการสื่อสาร 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                         
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑     พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกประเภทของการพูดได 

๒. นักเรียนบอกหลักการพูดได 

๓. นักเรียนพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําซีดีการพูดในโอกาสตางๆ มาเปดใหนักเรียนฟง  และรวมกันแสดงความคิดเห็น 

๓. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพูด โดยศึกษาจากหนังสือเรียน ภาษาพาที  ชั้น ป.๖  หนา  

๑๐๘ – ๑๑๑  โดยการอานในใจ  จากน้ันครูกําหนดเรื่องใหนักเรียนเตรียมตัวพูดตามหลักการที่ไดศึกษามา  

ช่ัวโมงละ  ๓ – ๕  คน เรื่องที่กําหนดใหพูด คือ 

- การพูดอวยพรผูอาวุโส 

- การพูดขอบคุณคณะวิทยากร 

- การพูดเชิญชวน 

- การพูดใหกําลังใจ 

- การพูดแสดงความยินดี 

๔. นักเรียนทําแบบฝกการใชภาษาใน  แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะ

ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา  ๖๓ นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนซีดีการพูดในโอกาสตางๆ 

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 

 

 


