
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 10 เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานและการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา  ขอความ  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรยีนได 

๓.  นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคาํ 

- การใชคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๒๓ – ๑๒๘ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรียนทบทวนคําศัพท  อานเพ่ิม  เติมความหมาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนาที่ ๑๒๓ – ๑๒๘ 

๗.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๘.  นักเรยีนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๙.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑๐ ขอ ๒ (๑ – ๒) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
 



  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 
                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 10 เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก 

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง คลองแคลว 

ป.๓/๕  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชีวติประจาํวัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงเนื้อหาในบทเรียนได 

๒.  นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓.  นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 



สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคําถาม 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟง หรือใหนักเรยีนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓.  นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง นอกเมือง...ในกรุง  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา 

เพ่ือชีวิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  หนา ๑๒๓ – ๑๒๘ โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกัน 

สนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติม 

สวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 10 เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได 

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชีวติประจาํวัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคาํถามเรื่องที่อานได 

๒.  นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคดิเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓.  นักเรียนสรุปขอคดิที่ไดจากการอานได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 



สาระการเรียนรู 

- การตั้งคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคดิเห็น 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ใหนักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรยีน โดยการอานคําจากบัตรคํา 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง นอกเมือง ในกรุง  จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา หนา ๑๒๓ – ๑๒๘ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑๐ ขอ ๑ ( ๑ – ๗) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 10 เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คอืสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของเรื่องได 

๒.  นักเรียนสรุปและบอกขอคดิจากเรื่องที่อาน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานเสริม “เรื่องความสุขอยูทีไ่หน” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องนอกเมือง...ในกรุง 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรือง นอกเมือง...ในกรุง จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๒๓ – ๑๒๘ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “ความสุขอยูที่ไหน” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศกึษาป 

ที่ ๓ หนา ๑๒๙ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “ความสขุอยูทีไหน” จากความรูทีไดอานโดยตังคําถามใหนักเรียน 

ตอบ 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน“ความสขุอยูทีไ่หน” 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หวัหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 10 เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คํานาม เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การรูจักชนิดของคําและหนาทีของคํา ทําใหสามารถนําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคไดถูกตองตาม 

หลักเกณฑทางภาษา 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๒ ระบุชนิด และหนาที่ของคําในประโยค 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  บอกความหมายของคํานามไดถูกตอง 

๒.  อาน เขียนคํานามที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓.  นําคํานามที่กําหนดใหไปแตงประโยคเพ่ือการสื่อสารไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คํานาม 

๒.  การนําคํานามไปใชเพ่ือการสื่อสาร 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูภาพที่ครูนํามา แลวบอกชื่อของภาพนั้นๆ เชน ภาพคน ภาพสัตว ภาพพืช ภาพสิ่งของ สถานที่ 

ทบทวนความรูเก่ียวกับ เรื่อง คํานาม โดยใหนักเรียนแตละแถวแขงขันกันออกมาเขียนคํานามบนกระดาน ดํา 

แถวใดเขียนไดมากที่สุดและถูกตองที่สุดเปนผูชนะ 

๒.  นักเรยีนอานคํานามที่เขียนบนกระดานดําและชวยกันสรุปความหมายของคํานาม 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเรื่องคํานาม ในอธบิายเพ่ิมเติมความรู จากหนังสือเรียน 

๔.  นักเรยีนคนหาคาํนาม จากเรื่อง นอกเมืองในกรุง นํามาชวยกันแตงประโยค 

๕.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรูและนาํเสนอ เรื่องคํานาม 

๖.  ทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๐ ขอ ๓ (๑ – ๓) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 



 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 10 เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การพูดและการเขียนบรรยาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การพูดและการเขียนบรรยายลักษณะของคน สัตว สถานที ่และสิงของ ชวยใหเขาใจความและมองเห็น 

ภาพชัดเจนยิ่งข้ึน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรยีงความ  ยอความ  และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๒ เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน 

ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขียนบรรยายได 

๒.  นักเรียนมีมารยาทในการเรยีน 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒. เปนผูนําและผูตามท่ีดีได 

๓.  มคีวามรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย 

๔.  รูจักประหยดัอดออม 

สาระการเรียนรู 

๑. การเขียนบรรยาย 

๒. มารยาทในการเขียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเลนเกม แขงขันกันตอเรื่อง โดยใหนักเรยีนทุกคนชวยกันตอคาํเปนเรื่องราว ครสูนทนาถึงการ 

แตงเรื่อง วาตองมีการขยายจึงจะเขาใจเรื่องไดมากข้ึน 

๒.  นักเรียนดูตวัอยางการเขียนบรรยายทีดี่ที่ครนูํามาใหด ูใหตวัแทนนักเรยีนอานใหเพือนฟง ครูสนทนา 

ถึงคําทีใ่ชในการเขียน นักเรยีนมองเหน็ภาพชดัเจนหรือไม 

๓.  นักเรียนอานเรื่อง การพูดและเขียนบรรยายในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนา ๑๓๓  แลวสนทนากับ 

คร ูถึงเรื่องการเขียนบรรยาย 



๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดที ่๑๐ ขอ ๓ (๔) และขอ ๔ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกม แขงขันกันตอเรื่อง 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

 
รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 - นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
 


