
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓

หนวยการเรียนรูที่  ๑ เรื่อง ราชาธิราช                       ชั้นมัธยมศกึษาปที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๙ จดหมาย                        เวลาเรยีน  ๑๕๐  ชั่วโมง จำนวน ๑-๓ คาบ        

ผูสอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชีวั้ด 

 ท ๑.๑ ม ๑/๒ 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 ตัวช้ีวัดขอ ๒   จับใจความสำคัญจากเรื่องทีอ่าน 

 

เปาหมายการเรียนรู 

 

 ๑. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของจดหมายได 

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนองคประกอบของจดหมายได 

 ๓. นักเรียนมีความเรียบรอยในการทำงาน 

 

สาระสำคญั 

 

 จดหมาย คือ เครื่องมือในการติดตอสื่อสารชนิดหน่ึง ที่เขียนเปนลายลักษณอักษรตามรูปแบบเฉพาะที่

กำหนดไว ใชเขียนติดตอกันเมื่อไมสามารถพูดคุยกันหรือเมื่ออยูไกลกัน เน้ือหาในจดหมายขึ้นอยูกับ 

วัตถุประสงคของผูสงวา ตองการแนะนำตน เลาเรื่อง สอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรูสึก ภาษา

ของจดหมายจะเปนระดับใดขึ้นอยูกับเน้ือหา ความสัมพันธระหวางผูสงกับผูรับและสถานภาพทางสังคม 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู 



 

 ๑. ความหมายของจดหมาย 

 ๒. ความสำคญัของจดหมาย 

 ๓. องคประกอบของจดหมาย 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

   ขั้นนำ (จำนวน ๑๐ นาท)ี 

 

 ๑. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยใชคำถามสำคัญดังน้ี 

     ๑) ในอดีตที่เทคโนโลยียังไมเจริญกาวหนา นักเรียนคิดวามนุษยเราสื่อสารกันอยางไรไดบาง              

     ๒) นักเรียนคิดวา การสื่อสารมีความจำเปนหรือไมในการใชชีวิตประจำวัน 

 ๒. ครูเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง จดหมาย จากการสรุปคำตอบของนักเรียน 

 

  ขั้นสอน (จำนวน ๓๐ นาที) 

 

 ๑. ครูใหนักเรียนอานหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษา และการใชภาษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่๑ เรื่องการเขียนจดหมายสวนตัว และการเขียนจดหมายกิจธุระ 

 ๒. ครูอธิบายความรู เรื่อง ความหมาย ความสำคัญและองคประกอบของจดหมาย 

 ๓. ครูสุมถามนักเรียนจำนวน ๖ คน  โดยใชคำถามชวนคิด ดังน้ี 

              ๑) นักเรียนคิดวาจดหมายมีลักษณะโดดเดนอยางไรบาง มีความสำคัญอยางไร 

     ๒) คำขึ้นตน คำลงทายของจดหมาย 

     ๓) องคประกอบสำคัญของจดหมาย 

  ๔. ครูใหนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแลว ใหนักเรียน เขียนความความสำคัญของจดหมาย มาคนละ ๓-๕ 

บรรทัด และเขียนองคประกอบของ จดหมายมาใหครบถวน 

  

  ขั้นสรุป (จำนวน ๑๐ นาที) 

 

๑. ครูและนักเรียนรวมกัน สรุปอภิปรายความรูเรื่อง ความหมาย ความสำคัญและองคประกอบของ

จดหมาย  

 

 

 

สื่อการเรียนรู 



 

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). ๒๕๕๘. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทย                 

หลักภาษา และการใชภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

 

การวัดและการประเมินผล 

 

 การวัดประเมินผล 

        ๑. ประเมินการทำงานในสมุดเรื่อง  จดหมาย 

        ๒. ความเรียบรอยในการทำงาน 

 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

          ๑. แบบประเมินการทำงานในสมุดเรื่อง จดหมาย  

     

แหลงการเรียนรู 

 

 เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (ท๒๑๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

 หองสมุด 

 อินเตอรเนต 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 



 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

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

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

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

 ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

 ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

ปญหา และอุปสรรค   

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

 

      ลงช่ือ..........................................................อาจารยผูสอน 

                      (นางสาวไปรยา  สุชัยรัตน) 

ความคิดเหน็ของอาจารยพี่เลี้ยง

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

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

      ลงช่ือ..........................................................อาจารยพ่ีเลี้ยง 

                   (อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง) 

 

 

 

 



แบบประเมินการทำงานในสมุดเรื่อง  “จดหมาย” 

การประเมิน ดีมาก 

( ๓ ) 

พอใช 

( ๒ ) 

ปรับปรุง 

( ๑ ) 

คา

น้ำหนัก 

คะแนน 

ความสำคัญ

ของจดหมาย  

นักเรียน บอก

ความสำคัญของ

จดหมายไดอยางถูกตอง

ครบถวน และมีความ

ยาวตามที่ครูกำหนด ใช

ภาษาในการเขียน

สื่อสารไดอยาง

สละสลวย ชัดเจน 

สะกดถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ   

นักเรียน บอกความสำคัญ

ของจดหมายไดอยาง

ถูกตองแตไมครบถวน 

และมีความยาว ไมตรง

ตามที่ครูกำหนด ใชภาษา

ในการเขียนสื่อสารได

อยางสละสลวย สะกด

ถูกตอง  

นักเรียน บอก

ความสำคัญของ

จดหมายไมถูกตอง

และไมครบถวน 

๓ (   ) 

องคประกอบ

ของจดหมาย  

นักเรียนเขียน

องคประกอบของ

จดหมายไดถูกตองและ

ครบถวน เขียนสื่อสาร 

ใชภาษาสละสลวย 

สะกดถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ  

นักเรียนเขียน

องคประกอบของ

จดหมายถูกตองแตไม

ครบถวน โดยขาดไป๑-๒ 

องคประกอบ 

 

นักเรียนเขียน

องคประกอบของ

จดหมายไมถูกตอง

และไมครบถวน ขาด

ไป ต้ังแต ๓ 

องคประกอบขึ้นไป 

๒ (   ) 

ความ

เรียบรอย                  

ในการทำงาน  

สมุดมีความสะอาด

เรียบรอย ไมมรีอย ขูด 

ลบ ขีดฆา 

สมุดมีความสะอาด

เรียบรอย แตมรีอย ขูด 

ลบ ขีด ฆา ๑-๓ ตำแหนง 

สมุดมีรอย ขูด ลบ 

ขีด ฆา มากกวา ๓ 

ตำแหนงขึ้นไป 

๒  (   ) 

รวม  

 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 


