
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง  อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา  ขอความ  เรือ่งสัน้และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

จุดประสงค 

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 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑.  นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามคร ูคําละ ๒ ครั้ง 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียน ภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๘- ๙ 

๓.  นักเรียนและครรูวมกนัสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๘- ๙ 

๓.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรยีน) 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๒ ( ๑ – ๓ ) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน รายวชิาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที ่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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก 

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได 

๒.  นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓.  นักเรียนตอบคําถามเรื่องท่ีอานได 

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.  นักเรียนอานเนือหาในหนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพือชีวิต ภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓  หนา  ๒–๓ โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนือหาวา ใคร ทําอะไร 

ทีไ่หน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน 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 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได 

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชีวติประจาํวัน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนตั้งคําถาม – 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.  นักเรียนอานออกเสียง เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๒-๖ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรียนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- เหตุการณนี้เกิดข้ึนทีไ่หน 

- เด็กๆ กําลังวางแผนทําอะไร 

- เพราะเหตุใดเด็กๆ จึงทํางานสําเร็จ 

- นักเรียนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรียนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

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



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คอืสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดาํเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว 

จุดประสงค 

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 “เรื่องมดดํา มดแดง” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเนื้อหาที่เรยีนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ปฏบิตัิการสายลับจิว๋จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๒-๖ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องมดดํา มดแดง” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ ๓ หนา ๗ พรอมกัน 

๔.  นักเรียนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่องมดดํา มดแดง” จากความรูทีไ่ดอานโดยต้ังคําถามดังนี ้

- รูปรางลักษณะของมดดาํกับมดแดง 

- ที่อยูอาศยัของมดดาํกับมดแดง 

- มดดาํกับมดแดงมลีักษณะที่เหมือนกันหรือตางกันอยางไร 

๕.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่องมดดํา มดแดง” 

๖.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๑ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน 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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง พยัญชนะไทย เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

พยัญชนะหมายถึงอักษร หรือตัวหนังสือ พยัญชนะที่ใชในภาษาไทยมี ๔๔ ตัว ในฐานะที่เราเปนคนไทย 

เราควรรูจักและออกเสียงพยัญชนะไทยใหถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 
 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะไทยไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนแยกพยัญชนะที่เปนอักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรตําได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- พยัญชนะไทย อักษรสามหมู 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนพยัญชนะ  อักษรสูง  อักษรกลางและอักษรตํา 

๒.  นักเรียน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับพยัญชนะทีช่อบโดยใหเหตุผลประกอบ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาทชีัน้ประถมศึกษาปที ่๓  หนา ๑๐ –๑๑ 

๔.  นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “อาการ” นักเรียนตอบ : อักษรกลาง 

ครชููบัตรคํา  “ธงชาติ” นักเรียนตอบ : อักษรตํา 

ครชููบัตรคํา  “ศึกษา” นักเรยีนตอบ : อักษรสูง 

ฯลฯ 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๓ (๑)  จากนันนําสง 

ครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน 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 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง อานและสังเกตสระ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

สระ  หมายถึง เครื่องหมายที่ใชแทนเสียงท่ีเปลงออกมา  ตามหลักภาษาถือวาพยัญชนะจําเปนตองอาศัย 

สระจึงจะอานออกเสียงได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกรูปสระในภาษาไทยได 

๒.  นักเรียนบอกเสยีงสระในภาษาไทยได 

๓.  นักเรียนใชสระในภาษาไทยไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- สระในภาษาไทย 

- การอานสะกดคาํ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนรูปและเสียงสระในภาษาไทย 

๒.  นักเรียน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับสระที่ชอบโดยใหเหตผุลประกอบ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาทชีัน้ประถมศึกษาปที ่๓  หนา ๑๑-๑๒ 

๔.  นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบสระที่ใชในการประสมคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “โตะ” นักเรียนตอบ : สระเด่ียว 

ครชููบัตรคํา  “เก๊ียะ” นักเรยีนตอบ : สระประสม 

ฯลฯ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๒) จากนั้น 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมทายคํา 

๒.  หนังสือเรียน 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 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง อานและสังเกตวรรณยุกต เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

วรรณยุกต  หมายถึง เครื่องหมายที่ใชกํากับเสียง มี ๔ รูป คือ   (ไมเอก) 

และ ๕ เสียง คือ สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา 

มาตรฐานการเรียนรู 

 
  (ไมโท) (ไมตรี) 

 
(ไมจัตวา) 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกรูปวรรณยุกตในภาษาไทยได 

๒.  นักเรียนบอกเสยีงวรรณยุกตในภาษาไทยได 

๓.  นักเรียนใชวรรณยุกตในภาษาไทยไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

- การผนัวรรณยุกต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนรูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

๒.  นักเรียน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับวรรณยกุตทีช่อบโดยใหเหตุผลประกอบ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา ๑๓ 

๔.  นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบรูปและเสียงวรรณยุกตทีใ่ชใน 

๕. การประสมคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “เสื้อ” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมโท)  เสยีง โท 

ครชููบัตรคํา  “จิ๋ว” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมจัตวา) เสยีง จัตวา 

ฯลฯ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๓) จากนั้น 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมทายคํา 

๒.  หนังสือเรียน 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 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง พยัญชนะ ฑ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําที่ใชพยัญชนะ “ฑ” ออกเสียงได ๒ แบบคือ เสียง ด และเสียง ท เราตองหมั่นฝกอานและสังเกตคํา 

เพ่ือใหสามารถนําไปสื่อสารไดถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานและสะกดคําทีใ่ชพยัญชนะ ฑ ไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนบอกความหมายของคําที่ม ีฑ ได 

๓.  นักเรียนใชคําที่ม ีฑ ไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง  ฑ ออกเสียง ด 

- การอานออกเสียง  ฑ ออกเสียง ท 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวน พยัญชนะ สระและวรรณยกุต 

๒.  นักเรียนอานบทรอยกรองพรอมกัน 

บัณฑิตข้ึนมณฑป 

เสียงกระทบกลองบัณเฑาะว 

บัณฑุเหลืองออนเหมาะ 

เสียงไพเราะออกเสียง ดอ 

๓.  ครูเฉลยการอานทีถู่กตองใหนักเรียนฟง  แลวใหนักเรยีนอานออกเสยีงตามครู 

๔. ครูอธิบายวาคําที่ใช ฑ นี้ ไมใชคําไทยแท และออกเสียงได ๒ แบบคือ ๑) ฑ ออกเสียง ด ๒) ฑ 

ออกเสียง ท 

๕.  นักเรียนอานความรู  เรือง พยัญชนะ “ฑ”  จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนาที ่ ๑๔ 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๓ (๔) 

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 ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทที่ 1  เรื่อง ปฏบัิตกิารสายลับจิ๋ว เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การใชถอยคําสุภาพ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ในการเขียนและการพูด ผูเขียนและผูพูดตองเลือกคํามาใชใหเหมาะสมกับการสื่อสาร  ผูที่จะเลือกใชคําให 

ถูกตองเหมาะสมไดนั้นจะตองมีความรูเรื่องคํา หนาทีข่องคาํและความหมายเปนอยางดีเพือใหสามารถนําไปใชได 

ถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง 

มีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๕  พูดสื่อสารไดชดัเจนตรงตามวัตถุประสงค 

ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนเลือกใชถอยคําที่สภุาพ 

๒.  นักเรียนพูด  เขียนถอยคําทีสุ่ภาพไดเหมาะสม 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การใชถอยที่สุภาพ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องมารยาทในการพูดและการฟง 

๒.  นักเรยีนแบงกลุมเลือกแสดงบทบาทสมมุตสิั้นๆ ในกิจกรรมตอไปนี้ 

- การทักทาย 

- การพูดขอรอง 

- การปลอบใจ 

- การพูดปฏิเสธ 

- การพูดซักถาม 

- การชวยเหลือผูที่กําลังเดือดรอนลาํบาก 

๓.  นักเรยีนแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมุตติามกิจกรรมของกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  นักเรยีนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นในการแสดงบทบาทสมมุตติามกิจกรรมของแตละกลุม 

๕.  ใหนักเรียนเขียนขอความจากกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติกิจกรรมละ  ๑  ขอ ลงในสมุด 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

-   ตรวจสมุดแบบฝกหัด 

๒) เครื่องมือประเมิน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  ทาํแบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



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

 


