
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖  บทที่  ๖ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน  เนนเสียงหนักเบาและออก 

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 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 

๑. การอานออกเสียง 

๒. การจับใจความสําคัญ 

๓. การตอบคําถาม 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครใูหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟง หรือใหนักเรยีนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียงบทเรียนเรือง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย  ในหนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลว 

รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทาํอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรืองตอเนืองจนจบ  โดยครูชวย 

เพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนตอบคําถามจากเรื่อง ธนดูอกไมกับเจาชายนอย โดยครูเปนผูตั้งประเดน็คําถาม 

๕.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดท่ี ๑๒ บทที่ ๖ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย ขอ ๒ 

(๑– ๖) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวติ 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 ๖  บทที่  ๖ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

คําศัพทใหมหรือคําศพัทยากในบทเรียน คือ คําศัพทที่มีความหมายเก่ียวโยงกับเนื้อหาสาระในบทเรียนที ่

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําศัพทตลอดจนนําคําศัพทไปใชจริงในสถานการณตางๆ 

ไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

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 

๑.  ความหมายของคํา 

๒. การใชคํา 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงคําศัพท  เรื่อง ธนดูอกไมจากหนังสือเรยีนภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  นักเรยีนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําศัพทและหาและความหมายของคําลงจากพจนานุกรมในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๗.  นักเรยีนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๘.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา วรรณคดีลํานํา  แบบฝกหัดที ่๑๒ ขอ ๒ ( ๓ – ๔ ) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

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 

- น  เรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
 



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



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖  บทที่  ๖ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานทํานองเสนาะ เวลา ๑ ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงคําประพันธประเภทรอยกรองผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน 

ระดับสูงตาํของเสยีงตามบริบทแหงเนื้อหา จึงจะทาํใหเกิดอรรถรสและเพิ่มคุณคาเดนชดัทางดานวรรณศลิป 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑ อานออกเสยีงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
ป.๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคณุคาตามความสนใจ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานทาํนองเสนาะกลอนบทละครได 

๒.  นักเรียนถอดบทรอยกรองเปนรอยแกวได 

๓.  นักเรียนเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  มีความสนใจใฝเรียนรู 

๒.  เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย 

๔. ออกแบบสรางสรรคงาน 

๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ 

สาระการเรียนรู 

๑.  การอานทํานองเสนาะกลอนสุภาพ 

๒.  การถอดบทรอยกรองเปนรอยแกว 

๓. การอานและบอกความหมายคาํยากในบทเรียน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนเลนเกมตอคาํคลองจอง โดยใหนักเรียนทุกคนคิดคําคลองจอง ตอกันจนครบทุกคน 

๒.  นักเรยีนดูแผนผัง กลอนบทละคร  ท่ีครนูํามา แลวชวยกันบอกคําสัมผัส ฉันทลักษณของบทรอยกรอง 

นั้น ครูอธิบายวา แผนผังนี้เปนลักษณะของบทรอยกรองประเภท กลอนบทละคร 

๓. ครูชี้แจงหลักการอานบทรอยกรองและเกณฑการประเมินการอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง กลอน 

บทละคร เรื่องไชยเชษฐ  ครูอานเปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง นักเรียนอานตามเปนทํานองเสนะ และฝกอาน 

เองจนคลอง 

๔.  ครูและนักเรียนชวยกันอภปิรายสรุปเนื้อเรื่อง และความหมายของบทรอยกรอง เพือนําไปใชในชีวิต 

จริงและมอบหมายใหนักเรยีนไปฝกอานเนื้อเรื่อง เปนทาํนองเสนาะในเวลาวางหรือที่บาน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

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 ๖  บทที่  ๖ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง นิทานพื้นบาน เวลา ๑ ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

สาระสําคัญ 

เรื่องไชยเชษฐ เปนนิทานพ้ืนบาน ในสมัยอยุธยามีผูนํานิทานเรื่องนี้ มาเลนเปนละครเพราะมีเนื้อเรื่อง 

สนุกสนาน ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงนํานิทานเรื่อง ไชยเชษฐ มาทรงพระราชนิพนธเปน 

บทละครนอกของหลวง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  ระบุขอคดิทีไ่ดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรม เพ่ือนําไปใชในชวีติประจาํวัน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

๒.  นักเรียนบอกขอคดิจากเรื่องที่อานได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  มีความสนใจใฝเรียนรู 

๒.  เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย 

๔. ออกแบบสรางสรรคงาน 

๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานจับใจความของเรื่อง 

๒.  การบอกขอคดิจากเรื่องที่อาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนและครูสนทนาทบทวนเน้ือเรื่อง ไชยเชษฐ 

๒.  นักเรียนและคร ูรวมสนทนากิจกรรม ชวนคดิ ชวนคุย 

๓.  นักเรียนศึกษาอธบิายเพ่ิม เติมความรู แลวสนทนากับครู ถึงความเปนมาเก่ียวกับนิทานพ้ืนบาน 

๔.  ครแูละนักเรียนชวยกันสรุปความรู และบอกขอคดิจากเรือ่ง ไชยเชษฐ วานักเรียนสามารถนําความรู 

จากเรื่องใดบางไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันได 



สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาท ีชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด/ชิน้งาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

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

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

 


