
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่  4  บทที่ 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมายจะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน 

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   เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที   ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๔๑ – ๑๔๒ 

๓.  นักเรยีนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรยีนแขงขนอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๗. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมายจากหนังสือเรียน ภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๔๑ – ๑๔๒ 

๘.  นักเรยีนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๙.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 
 

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 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบาและออก 

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

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 

- การตอบคาํถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครืองบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๓๖ – ๑๓๘  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่  ๒ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

 
รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 - นกั เรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน 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 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวเิคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง  เชน  ขอเท็จจริงและขอคดิเห็น  สวนดแีละสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง  จุดประสงคของผูแตง  ความเหมาะสมในการใชคํา  ประโยค ขอความ ฯลฯ  สรุปขอคิดท่ี 

ไดจากเรื่อง สามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนในชวิีตประจาํวัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคดิจากเรื่องท่ีอานเพ่ือนาํไปใชในชวีติประจาํวัน 

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 สงขาว  เลาเรื่อง จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๓๖ – ๑๓๙ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- ใครเปนคนเขียนจดหมาย 

- จดหมายฉบับนี้ถึงใคร 

- เรื่องยุงๆทีใ่นจดหมายมี  ๒  เรื่อง คอือะไร 

- ไปเที่ยวทะเลพักคางที่ใด 

- รับประทานอาหารแบบโตะจีนในเรื่องตองนั่งก่ีคน 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

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 “เรื่องกิริยาวาจาดี” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลว 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่อง กิริยาวาจาดี” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ ๓ หนา ๑๔๐ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่อง กิริยาวาจาดี” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังนี ้

- ยามนั่ง  ยนืและนอน  ควรปฏิบตัิอยางไร 

- การพูดควรพูดอยางไรใหเหมาะสม 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่อง กิรยิาวาจาดี” 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๔ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบแบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําสรรพนาม เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําสรรพนามหมายถึง คําทีใ่ชแทนผูพูด  ผูฟง  และผูที่กลาวถึงซึ่งเปน  คน  สัตวและสิ่งของ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนใชคําสรรพนามไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนแยกคาํสรรพนามได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําสรรพนาม 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนและครทูบทวนการใชคํานาม 

๒.  นักเรียนและคร ูพูดคุย สนทนาเก่ียวกับคาํสรรพนามที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ 



๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาที  ชั้นประถมศกึษาปที ่๓ หนา ๑๔๓ 

๔.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “ฉนั”  นักเรยีนตอบ : ผูพูด 

ครชููบัตรคํา  “ทาน” นักเรียนตอบ : ผูที่กลาวถึง 

ครชููบัตรคํา  “มนั” นักเรยีนตอบ : สัตวและสิ่งของท่ีกลาวถึง 

ฯลฯ 

๕.   นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา   ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ แบบฝกหัดท่ี ๓ ขอ ๑ – ๒ จากนั้น 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทาํแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- น  เรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 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 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง การเขียนจดหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

……………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ 

การเขียนจดหมาย เปนการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขียนตองการสื่อสารไปยังผูอาน ทําใหเกิด 

สัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งเกิดประโยชนแกทั้งผูเขียนและผูอาน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๔ เขียนจดหมายลาครู 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกหลักการเขียนจดหมายได 

๒.  นักเรียนบอกสวนประกอบของการเขียนจดหมายได 

๓.  นักเรียนการเขียนจดหมายได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

สาระการเรียนรู 

๑. สวนประกอบของจดหมาย 

๒. การเขียนจกหมาย 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนเลาประสบการณเก่ียวกับเรื่องของการเขียนจดหมายแลวชวยกันสรุป 

๒.  ครูแบงกลุมนักเรียนและใหนักเรียนดูตัวอยางการเขียนจดหมายของรุนพ่ี  ครูซักถามเพ่ือสรางความ 

เขาใจและใหความรูเพ่ิมเติม 

๓.  ครูและนักเรียนอภิปรายถึงเรื่อง  การเขียนจดหมาย  โดยใหนักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียน 

ประโยชนและขั้นตอนของการเขียนจดหมายตามความเขาใจบนกระดาน แลวชวยกันวิเคราะหสวนประกอบของ 

จดหมาย 

๔.  นักเรยีนแตละกลุมอาน  อธิบายเพิมเติมความรูเรืองการเขียนจดหมาย  จากหนังสือเรียน  ๑๔๔ – 

๑๔๙ แลวสรุปใจความสําคัญ สรางเปนแผนภาพความคิด 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที ่๓ หนา ๑๑๘ – ๑๑๙ 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 11  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง กาพยยานี ๑๑ เวลา ๒ ชั่วโมง 

…………………………………………………………… 

สาระสําคัญ 

กาพยยาน ี ๑๑  เปนคําประพันธชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะฉนัทลักษณ    คือการบังคับคําใหมีจํานวน  ๕  คํา 

ในวรรคหนา และ  ๖  คําในวรรคหลัง รวมเปน  ๑๑  คํา จึงเรียกวา กาพยยาน ี ๑๑  นักเรียนควรเรียนรู   และ 

ฝกแตงกาพยยานี  ๑๑  เพ่ือรักษาและสืบสานลักษณะคาํประพันธของไทยเอาไว 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป ๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรยีนทองจาํกาพยยาน ี ๑๑ ได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

สาระการเรียนรู 

- รูปแบบของกาพยยานี ๑๑ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓ – ๕  คนเลนเกมแขงขันพูดตอคาํคลองจอง 

๒.  นักเรยีนอานกาพยยาน ี ๑๑  ในหนังสือ  หนา ๑๓๕  และ ๑๔๐ แลวใหนักเรียนทังหองเรียน   

อาน ทีละกลุม  จากนันครูอธิบายถึงการเขียนบทรอยกรองประเภทกาพยยาน ี  ๑๑    

และการสัมผัสตามแผนภูมิ ประมาณกับวยันักเรียน 

๓.  นักเรียนอานกาพยยาน ี ๑๑   ตามครู  ๑  ครัง  นักเรียนชวยกันอานกาพยยาน ี ๑๑   

อีกครังเพือ ทบทวนจังหวะการอานทีถู่กตอง 

๔.  ครูมอบหมายนักเรียนทาํแบบฝกหัดหนา ๑๒๐ 

๕.  นักเรยีนทองจาํกาพยยาน ี ๑๑  ในหนังสือ  หนา ๑๓๕  และ ๑๔๐  เปนการบาน 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



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

 
 


