
กำหนดการสอน 
สาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สัปดาห์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

จำนวน
ชั่วโมง 

วันท่ีสอน 

หน่วยท่ี ๔ โลกสวยด้วยมือเรา  Green World   ( ๒๕ ชัว่โมง) 

๑ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๓.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๓.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๓.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๓.๑ ป.๓/๕ 

- ปฐมนิเทศ 
-  การอ่านจับใจความสำคัญจากภาษา 
พาที บทท่ี ๙ เรื่อง “คิดไป  รู้ไป”  
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “พาราลิมปิกเกมส์” 
- หลักภาษาคำที่มทีัณฑฆาต (การันต์) 
- การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน 
- การอ่านจับใจความสำคัญจาก วรรณคดี
ลำนำบทท่ี ๔ เรื่อง “ลูกแกะของซาฟี
ยะห์”   
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด  

๕ ๑ - ๕ 
พ.ย. ๖๔ 

๒ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๖ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๔ 

 

- การอ่านจับใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๐ เรื่อง  “นอกเมืองในกรุง”   
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “ความสขุอยู่ท่ีไหน” 
- หลักภาษา “คำนาม” 
- การพูดและเขียนบรรยาย 
- การเขียนบันทึกเหตกุารณ์ประจำวัน 
- มารยาทในการเขียน 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 

๕ ๘ - ๑๒ 
พ.ย. ๖๔ 

๓ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๑  
ท. ๒.๑ ป.๓/๔  
ท. ๔.๑ ป.๓/๑  

- การอ่านจับใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๑ เรื่อง  “ส่งข่าวเลา่เรื่อง”   
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “กิริยาวาจาดี” 
- ท่องอาขยานจากบทอ่านเสรมิ “กิริยา
วาจาดี” 

๕ ๑๕ - ๑๙ 
พ.ย. ๖๔ 



สัปดาห์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

จำนวน
ชั่วโมง 

วันท่ีสอน 

ท. ๔.๑ ป.๓/๒  - หลักภาษา “คำสรรพนาม” 
- การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 

๔ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๔  

 

- การเขียนจดหมาย 
   คำข้ึนต้น คำลงท้าย  รูปแบบจดหมาย 
   เขียนจดหมายลาป่วย ลากจิ  
   การจ่าหน้าซอง  
   เขียนจดหมายถึงเพื่อน 
- ทดสอบการอ่านรูเ้รื่อง 
- ทดสอบการอ่านจบัใจความ 

๕ ๒๒ - ๒๖ 
 พ.ย. ๖๔ 

๕ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๕  
ท. ๒.๑ ป.๓/๖  

  
 

- บูรณาการหน่วยท่ี ๔ โลกสวยด้วยมือ
เรา  Green World  
- เรียนรู้ความหมายของสิง่แวดล้อม 
- เล่ารายละเอียดการดูแลรักษา 
  สิ่งแวดล้อมที่ได้ดูจากคลิป  
- ตั้งคำถามและตอบคำถามจากสิ่งที่ด ู
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  
  อย่างชัดเจน 
- เขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ 
- มีมารยาทในการฟงั การดู และการพูด 
- วัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน หน่วยที่ ๔ 

๕ ๒๙ - ๓ 
ธ.ค. ๖๔ 

หน่วยท่ี ๕  สุขใจในบ้านเรา   Cozy Home  (๔๐ ชั่วโมง) 

๖ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๔ 

- การอ่านจับใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๒ เรื่อง  “ประชาธิปไตยใบเล็ก”   
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “ประชาธิปไตยอะไรหนอ” 
- หลักภาษา “คำกริยา” 
- คำที่ใช้ _ำ และ _ัม 
- คำที่ใช้ ใ_  ไ_  ไ_ย และ _ัย 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 

๕ ๖ - ๑๐ 
ธ.ค. ๖๔ 

 



สัปดาห์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

จำนวน
ชั่วโมง 

วันท่ีสอน 

๗ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๔ 

การอ่านและตอบคำถาม  
วรรณคดีลำนำบทท่ี ๕  
เรื่อง“กาเหว่าท่ีกลางกรุง” 
- อ่านบทร้อยกรอง 
- รู้จกัเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก 
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัวรรณคดีที่
อ่าน 
- มารยาทในการอ่าน 

๕ ๑๓ - ๑๗ 
ธ.ค. ๖๔ 

๘ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๑  
ท. ๔.๑ ป.๓/๒ 

- การอ่านจับใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๓ เรื่อง  “ของดีในตำบล”   
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “เมืองไทยใหญ่อุดม” 
- หลักภาษา “คำวิเศษณ์” 

๕ ๒๐ - ๒๔ 
ธ.ค. ๖๔ 

๙ ท. ๑.๑ ป.๓/๘ 
ท. ๒.๑  ป.๓/๑ 
ท. ๒.๑  ป.๓/๕ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๑ 

 

- การเขียนการ์ดอวยพร 
- การอ่านข้อมูลจากแผนที ่
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 
- ทดสอบการเขียนคำ 
- ทดสอบการเขียนเรื่องจากภาพตาม
จินตนาการ 

๕ ๒๗ - ๓๑ 
ธ.ค.๖๔ 

๑๐ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒  
ท. ๑.๑ ป.๓/๓  
ท. ๑.๑ ป.๓/๔  
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๔  

- การอ่านจับใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๔ เรื่อง  “ธรรมชาตเิจ้าเอย”   
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข” 
- ฝึกท่องอาขยานจากบทอ่านเสรมิ “โลก
แสนสวย ชีวิตแสนสขุ” 

๕ ๓ - ๗ 
ม.ค. ๖๕ 

๑๑ ท. ๒.๑  ป.๓/๑ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๒   
ท. ๔.๑ ป.๓/๒  
ท. ๔.๑ ป.๓/๔    

- หลักภาษา “ประโยคเพื่อการสือ่สาร” 
- ฝึกแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 
- การเขียนแสดงความรูส้ึกนึกคิด 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 

๕ ๑๐ - ๑๔ 
ม.ค. ๖๕ 



สัปดาห์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

จำนวน
ชั่วโมง 

วันท่ีสอน 

๑๒ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๔ 

- การอ่านจับใจความสำคัญจาก วรรณคดี
ลำนำบทท่ี ๖ เรื่อง “ธนูดอกไม้กับ
เจ้าชายน้อย”   
- อ่านบทร้อยกรอง 
- มารยาทในการอ่าน 

๕ ๑๗ - ๒๑ 
ม.ค. ๖๕ 

๑๓ ท. ๒.๑  ป.๓/๒ 
ท. ๓.๑  ป.๓/๑   
ท. ๓.๑  ป.๓/๒   
ท. ๓.๑  ป.๓/๔  
ท. ๓.๑  ป.๓/๕  
ท. ๔.๑  ป.๓/๑   
ท. ๔.๑  ป.๓/๔   

บูรณาการหน่วยท่ี ๕ สุขใจในบ้านเรา   
Cozy Home   
- ดูคลิปวิดีโอ และนำเสนอกิจกรรมทีท่ำ    
  กับเพื่อสร้างความสุขภายในครอบครัว  
  โดยการถ่ายรูปและบอกเล่าเรือ่งราว 
- เขียนอธิบายและแต่งประโยค 
- วัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน หน่วยที่ ๕ 

๕ ๒๔ - ๒๘ 
ม.ค. ๖๕ 

หน่วยท่ี ๖  รอบรู้จักรวาล  Planet Phenomena  (๓๕ ชั่วโมง) 

๑๔ ท. ๑.๑ ป.๓/๑ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๓ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๑.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๒ 
ท. ๔.๑ ป.๓/๔ 
ท. ๕.๑ ป.๓/๑ 

การอ่านจบัใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๕ เรื่อง  “เล่นคำทาย”   
- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม “นำ้ขึ้นให้รีบตัก” 
- ฝึกท่องอาขยานจากบทอ่านเสรมิ “น้ำ
ขึ้นให้รีบตัก” 
- หลักภาษา “สำนวน” 
- นำเสนอสำนวนทีส่นใจพร้อมบอก
ความหมาย 
- แต่งประโยคจากสำนวน 

๕ ๓๑ - ๔ 
ก.พ. ๖๕ 

๑๕ ท. ๑.๑  ป.๓/๑   
ท. ๑.๑  ป.๓/๒  
ท. ๑.๑  ป.๓/๓  
ท. ๑.๑  ป.๓/๔  
ท. ๑.๑  ป.๓/๕  

- การใช้พจนานุกรม 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 
การอ่านจบัใจความสำคัญจากภาษาพาที  
บทท่ี ๑๖ เรื่อง  “บนัทึกความหลัง”  

๕ ๗ - ๑๑ 
ก.พ. ๖๕ 



สัปดาห์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

จำนวน
ชั่วโมง 

วันท่ีสอน 

ท. ๑.๑  ป.๓/๗  
ท. ๒.๑  ป.๓/๑ 
ท. ๔.๑  ป.๓/๓  

 

- การอ่านการอ่านและตอบคำถามจากบท
อ่านเสริม เท่ียวกรุงเก่า (กรุงศรีอยุธยา) 
- ฝึกท่องอาขยานจากบทอ่านเสรมิ เท่ียว
กรุงเก่า (กรุงศรีอยุธยา) 

๑๖ ท. ๑.๑  ป.๓/๑   
ท. ๑.๑  ป.๓/๒  
ท. ๒.๑  ป.๓/๑   
ท. ๒.๑  ป.๓/๓   
ท. ๓.๑  ป.๓/๑   
ท. ๓.๑  ป.๓/๒   

- หลักภาษา “การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ” 
- ฝึกสังเกตเครื่องหมายต่าง ๆ 
- การเขียนอักษรย่อ 
- การเขียนบันทึกเหตกุารณ์ประจำวัน 
- เล่าเหตุการณ์ที่ได้จดบันทึกมา 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด 

๕ ๑๔ - ๑๘ 
ก.พ. ๖๕ 

๑๗ ท. ๒.๑  ป.๓/๒ 
ท. ๓.๑  ป.๓/๑   
ท. ๓.๑  ป.๓/๒   
ท. ๓.๑  ป.๓/๓  
ท. ๓.๑  ป.๓/๔  
ท. ๓.๑  ป.๓/๕  
ท. ๔.๑  ป.๓/๑   
ท. ๔.๑  ป.๓/๔   

- บูรณาการหน่วยที่ ๖ รอบรู้จักรวาล  
Planet Phenomena   
- ตอบคำถามและตัง้คำถามจากเรื่องที่ฟงั
และด ู
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของ
คำ 
- การแตง่ประโยคง่าย ๆ 
- วัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน หน่วยที่ ๖ 

๕ ๒๑ - ๒๕ 
ก.พ. ๖๕ 

๑๘  - ติวสอบ NT 
- ทบทวนก่อนสอบ 

๕ ๒๘ - ๔ 
ม.ีค. ๖๕ 

๑๙  - วัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน ๕ ๗ - ๑๑ 
ม.ีค. ๖๕ 

๒๐  - สอบซ่อม ๕ ๑๔ - ๑๖ 
ม.ีค. ๖๕ 

 

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอนได้ตามความเหมาะสม 
 
 


