
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

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 “แก เคล็ด  โฆษก  

ฉวัดเฉวียน  ฉันทลักษณ  นักขัตฤกษ  ปฏิพากย  ปฏิภาณ  พิมาน  มะโหด  ไมโครโฟน ฯลฯ”  ใหนักเรียนแตละ

กลุมชวยกันอธิบายความหมายของคําเหลาน้ี 

๒. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง เขียนความหมายของคําที่กําหนดให จากคําที่กําหนดให  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖  บอกความหมาย อธิบายและฝกใชคํา หนา ๑๓๐ – ๑๓๕  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความ

ถูกตองครูเนนใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย  และตรงตอเวลา 

๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖เขียนคําอานและนําคํามาแตงประโยค  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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได 

๒. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคําถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “ครื้นเครงเพลงพื้นบาน”  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  

ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  หนา  ๑๓๐ – ๑๓๕  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  ครู

แนะนําแกไขวิธีการอานออกเสียงแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาใจความของเรื่อง ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแขงขันกัน

ตอบดังน้ี 

 การจัดงานแสดงเพลงพื้นบานจัดข้ึนที่ใด 

 “มะโหด” คืออะไร  มีลักษณะอยางไร  นักเรียนเคยเห็นหรือไม 

 เพลงปฏิพากย มีลักษณะอยางไร 

 การแสดงอะไรที่มีรวงขาวเปนอุปกรณการแสดง 

 เหตุใดเพลงพื้นบานจึงทําใหคนเพลิดเพลิน 

 การแสดงเพลงขอทาน  แตเดิมเปนการแสดงของใคร 

 นักเรียนรูจักเพลงพื้นบานอะไรบาง 

 ขอคิดที่ไดจากเรื่องน้ีคืออะไร 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖  หนา ๘๐  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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด 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 จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ บทที่ ๖  “กลอนกานทจากบานไทย” จากหนา ๑๓๐ ถึงหนา ๑๓๕  อีกครั้ง  จากน้ันใหแตละกลุมต้ัง

คําถามใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๒  คําถาม 

๔. ครูต้ังคําถามตอไปน้ีใหนักเรียนแตละกลุมตอบ 

 การแสดงชุดใดที่ทําใหนึกถึงบุญคุณของชาวนาที่มีตอผูกินขาวทั่วแผนดิน 

 เพลงพื้นบานมีลักษณะแตกตางจากเพลงทั่วไปอยางไร 

 ในทองถ่ินของนักเรียนมีการเลนเพลงพื้นบานอะไรบาง 

 นักเรียนจะชวยอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถ่ินของนักเรียนไดอยางไร   

 นักเรียนคิดวา ทุกคนสามารถเลนเพลงพื้นบานไดหรือไม  เพราะเหตุใด 

 เพลงขอทานในบทอานแสดงใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทยอยางไรบาง 

 เรื่องน้ีใหขอคิดใดแกนักเรียน 

๕. ใหแตละกลุมชวยกันเขียนคําตอบลงในแผนกระดาษ จากน้ันสงตัวแทนออกมาอานคําตอบที่หนาช้ัน

เรียน  ครูชมเชยกลุมที่ตอบไดดี 

๖. รวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง “ครื้นเครงเพลงพื้นบาน” ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนไดอะไรบาง

จากการอานเรื่องน้ี 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ 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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของบทรอยกรองได 

๒. นักเรียนคิด  วิเคราะหสรุปบทรอยกรองที่อาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานบทอานเสริม เรื่อง “เพลงพื้นบาน” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูเปดซีดีเพลงพื้นบานใหนักเรียนฟง  และอภิปรายซักถามวานักเรียนเคยไดยินเพลงพื้นบานเหลาน้ี

หรือไม   

๓. นักเรียนอานในใจบทอานเสริม “เพลงพื้นบาน”  จากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปราย  ซักถามเน้ือหา

สาระการเรียนรู  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  ตัวอยางเชน 

 บทนําของเพลงพวงมาลัยเรียกวาอะไร 

 เพลงพวงมาลัยวรรคแรกมักข้ึนตนอยางไร 

 เพลงพวงมาลัยเกิดข้ึนที่จังหวัดใด 

 เพลงพื้นบานภาคเหนือ มีเพลงอะไรบาง  

 เพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพลงอะไรบาง  

 เพลงพื้นบานภาคใต มีเพลงอะไรบาง 

 เพลงพื้นบานภาคกลาง มีเพลงอะไรบาง 

 เราจะมีวิธีการใดที่จะอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถ่ิน 

๔. นักเรียนทุกคนเขียนคําถามและคําตอบลงในสมุด   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๖ หนา ๘๑  และหนา ๘๓ – ๘๔ ขอ   เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แผนซีดีเพลงพื้นบาน 

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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยคและขอความท่ีเปนโวหาร     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การใชโวหาร  คือ การใชภาษาไทยที่พลิกแพลงใหแปลกแตกตางออกไปจากที่เคยใชอยู  โดยมีการ

เปรียบเทียบหรือยกตัวอยางในลักษณะตางๆ เพื่อใหเกิดอารมณ และความรูสึก 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยค และขอความที่เปนโวหาร 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกลักษณะของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหารได 

๒. นักเรียนแตงประโยคที่ใชโวหารประกอบได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของประโยคและขอความที่เปนโวหาร 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะและเฉลย

อีกครั้ง  

๒. ครูนําแถบประโยคที่มีโวหารประกอบมาติดบนกระดานดํา  ใหนักเรียนอานพรอมกัน  และให

พิจารณารวมกันวาขอความใดที่เปนโวหาร  ครูอธิบายเพิ่มเติม เชน 

 เด็กสมัยน้ี  พอถูกดุหนอยก็หนางอเปนมาหมากรุก 

 เขาไดช่ือวาเปนคนจิตใจกวางเปนแมนํ้า 

 ในหนาหนาว เด็กๆ มักแกมแดงเปนลูกตําลึงสุก 

 อยาปลอยใหบานรกเปนรังหนู 

 คนอะไรใจดําเหมือนอีกา 

 พอแมประดุจพระพรหมของลูก 

๓. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ ความหมายของประโยคและขอความที่เปนโวหารในหนังสือเรียนหนา 

๑๔๐   จากน้ันใหนักเรียน ๓ – ๕ คนต้ังคําถามใหเพื่อนตอบ  

๔. ครูอธิบายสรุปความรูเรื่อง ความหมายของประโยคและขอความที่เปนโวหาร  ใหนักเรียนแตละกลุม

แขงขันกันแตงประโยค  กลุมละ ๓  ประโยค และ รวมกันตัดสินและชมเชยกลุมที่แตงประโยคไดดี 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๘๓ ขอ ๔ เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางประโยคที่มีโวหาร 

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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานงานเขียนเชิงอธิบาย     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอธิบายสิ่งตางๆ เปนการขยายความหรือช้ีแจงรายละเอียดใหเขาใจ  ซึ่งอาจอธิบายไดหลายแบบ เชน 

ลักษณะ  ทาทาง องคประกอบ กระบวนการ วิธีใช วิธีสังเกต ฯลฯ ดังน้ันจึงตองจับใจความใหไดวากลาวถึงอะไร  

เพื่ออะไร  เพราะเหตุใด  เมื่อใด  อยางไร จึงจะสามารถนําไปใชประโยชนและปฏิบัติตามได  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๖   อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง  ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกลักษณะงานเขียนประเภทอธิบายหรือบรรยายได 

๒. นักเรียนเขียนอธิบายเรื่องงายๆได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานงานเขียนเชิงอธิบาย 
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะ 

๒. ครูนํางานเขียนเชิงอธิบายมาใหนักเรียนที่อานคลองอานใหเพื่อนฟง  โดยครูบอกวาเปนลักษณะงาน

เขียนเชิงอธิบาย 

๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเขียนเชิงอธิบาย  ผูอานตองจับใจความใหไดวากลาวถึงอะไร  เพื่ออะไร  เพราะ

เหตุใด เมื่อใด  อยางไร  จึงจะสามารถนําไปใชประโยชนและปฏิบัติตามได  จากน้ันครูยกตัวอยางงานเขียนเชิง

อธิบาย  โยอานใหนักเรียนฟง 

๔. ครูขออาสาสมัครนักเรียนใหแสดงทาทางอะไรก็ไดอยางอิสระ  แลวใหนักเรียนเขียนอธิบาย 

๕. ครูสุมขอความที่นักเรียนเขียน ๕ – ๖ ขอความ  แลวรวมกันพิจารณาตัดสินวาขอความอธิบายของ

ใครสื่อสารไดดีที่สุด   

๖. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การอานงานเขียนเชิงอธิบาย หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๔๑ ครูอธิบายเพิ่มเติม 

๗. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  เขียนประโยคอธิบายภาพ  เสร็จแลวครูเฉลยและอธิบายเพิ่มเติม  นักเรียน

ตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางงานเขียนเชิงอธิบาย 

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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   การเลือกอานสื่อสารสนเทศ     เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 สารสนเทศ เปนขอมูลขาวสาร  ความรูและเหตุการณตางๆ ซึ่งรวบรวมไว และถายทอดในรูปแบบตาง ๆ 

การศึกษาขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและรวดเร็วเราสามารถสืบคนไดจากระบบสารสนเทศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๘   อานหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณคาที่ไดรับ  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนคิดวิเคราะหสื่อสารสนเทศได 

๒. ๒   นักเรียนนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การวิเคราะหคุณคาของวรรณคดี 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะ 

๒. นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเรื่อง “สื่อสารสนเทศ”  จากน้ันครใูหแตละกลุมศึกษาประเภทของ

สื่อสารสนเทศ และหลักการในการเลือกใชโดยใหสวนหน่ึง  ศึกษาเรื่อง สื่อตีพิมพ  อีกสวนหน่ึง  ศึกษาเรื่อง สื่อไม

ตีพิมพ จากน้ัน ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานที่หนาช้ัน 

๓. ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม  สงตัวแทนมาเสนอผลการคนควาหนาช้ันเรียน พรอม

คัดลอกสาระน้ันประกอบการรายงาน 

๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง การเลือกอานเรื่องจากสื่อสารสนเทศ ดังน้ี 

 สื่อสารสนเทศ  เปนสื่อที่แสดงขอมูล  ขาวสาร  ขอเท็จจริง  ความรู และเหตุการณตางๆ ซึ่ง

ไดรวบรวมไว และถายทอดเปนรูปแบบตางๆ 

 สื่อสารสนเทศ  แบงออกเปน ๒  ประเภท   คือ สื่อตีพิมพ  และสื่อไมตีพิมพ 

๕. ใหนักเรียนศึกษาเรื่องการดูสื่อตางๆ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต 

ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หนา ๑๔๓ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๕  เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ใบความรูเรื่องสื่อสารสนเทศ 

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 ๙  เรื่อง ครื้นเครงเพลงพ้ืนบาน    เวลา   ๘   ชั่วโมง 

เรื่อง   เพลงพ้ืนบาน       เวลา   ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 เพลงพื้นบาน ถือเปนภูมิปญญาที่บรรพบุรุษของแตละทองถ่ินไดแตงเอาไว  มีการรองเพลงและสืบทอดกัน

มานาน  เราควรอนุรักษเพลงพื้นบานเอาไว  และเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

 ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง           
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๖/๑   แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน 

  ป.๖/๓   อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของเพลงพื้นบานได 

๒. นักเรียนเลนเพลงพื้นบานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของเพลงพื้นบาน 

- การเลนเพลงพื้นบาน 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการใหนักเรียนมารวมกันตรวจสอบแบบฝกทักษะ 

๒. ใหนักเรียนแตละกลุมออกมาเลนเพลงพื้นบานตามที่ครูมอบหมายใหไปเตรียมฝกซอมมา โดยใชเวลา

กลุมละ  ๕  นาที  ครูแจกแบบประเมินการแสดงแตละกลุมใหทุกกลุมประเมินกันเอง แลวรวมกันสรุปกลุมที่แสดง

ไดดีที่สุด  รวมกันชมเชย 

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง เพลงพื้นเมือง ดังน้ี 

๓.๑ การละเลนพื้นเมือง เปนการละเลนเพื่อการรื่นเริงในโอกาสหรือฤดูกาลตางๆ ในแตละทองถ่ิน

เปรียบเสมือนเปนมรดกที่ชาวบานในทองถ่ินน้ันๆ  สั่งสม  สืบทอด  และพัฒนาเพื่อความ

เหมาะสมตามสภาพแวดลอม  เราจึงควรศึกษาเรียนรู  อนุรักษ  และรักษาไวใหคงอยูตอไป 

๓.๒ การละเลนพื้นเมือง  แบงออกเปน  เพลงพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมือง 

๓.๓ เพลงพื้นเมือง  แบงออกเปน  4 ภาค  ดังน้ี 

 ภาคเหนือ  เชน  เพลงคาวซอ คาวธรรม  เพลงกลอมเด็ก  เปนตน 

 ภาคกลาง  เชน  เพลงฉอย  เพลงเรือ  เพลงอีแซว  เพลงเตนกํารําเคียว เปนตน 

 ภาคอีสาน  เชน  หมอลํา  หมอแคน ลิเกโคราช เปนตน 

 ภาคใต  เชน  ลิเกฮูลู  หนังตะลุง  เพลงนา  เพลงบอก  เปนตน 

๓.๔ เพลงพื้นเมือง มีลักษณะเดน  ดังน้ี 

 ใชสํานวนภาษาเรียบงาย 

 มีความสนุกสนาน 

 สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบาน 

 ไมมีรูปแบบการประพันธที่แนนอน 

 ไมมีเครื่องดนตรีมาก สวนใหญมีแตเครื่องประกอบจังหวะ 

 การแตงกาย  ใชเครื่องแตงกายแบบพื้นบานแตละทองถ่ิน 

๓.๕ เพลงพื้นเมือง  เปนวรรณกรรมปากเปลา  หรือวรรณกรรมมุขปาฐะ  ซึ่งเปนวัฒนธรรม

ทางดานความบันเทิงของชาวบานในทองถ่ิน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ หนา ๘๓   เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

 

สื่อ / แหลงเรียน 

 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 
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