
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

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  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ 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.  นักเรยีนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๖๗- ๑๖๘ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๖๗- ๑๖๘ 

๓.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑๓ 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 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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



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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล 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 ไดถูกตอง คลองแคลว 

จุดประสงค 

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.  ครูใหนักเรยีนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ีเชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน เวน 

วรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครืองบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๖๒–๑๖๓  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

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 ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

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  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดาํเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชีวติประจาํวัน 

จุดประสงค 

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.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรื่อง ปฏบิตัิการสายลับจิว๋จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๖๒-๑๖๕ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- เหตุการณนี้เกิดข้ึนทีไ่หน 

- แมของยิหวามีหนาที่ทําอะไร 

- ดอกไมประดิษฐที่มีขายในรานทํามาจากอะไรบาง 

- นักเรียนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน ๕.  

นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

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 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

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 “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเนื้อหาที่เรยีนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่อง ของดีในตาํบล 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ของดีในตําบลจากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา 

๑๖๒-๑๖๕ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรือง เมืองไทยใหญอุดม” จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๑๖๖ พรอมกัน 

๔.  นักเรียนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังนี้ 

- เมืองไทยมลีักษณะอยางไร 

- นักเรียนเหน็ดวยกับขอความ “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” หรือไม  อยางไร 

๕.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” 

๖.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑๓ 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 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําวิเศษณ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําวิเศษณ หมายถึง คําขยายคํากรยิาใหชดัเจนข้ึน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๒ ระบุชนิด และหนาที่ของคําในประโยค 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนเลือกใชคําในการสื่อสารไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนจาํแนกคาํวิเศษณไดถูกตองตามหนาที่ที่ปรากฏอยูในประโยค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- คําวิเศษณ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนประโยค  สวนประกอบของประโยค(ประธาน  กรยิา กรรม) 

๒.  ใหนักเรียน แตงประโยคปากเปลา 



๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๖๙ 

๔.  นักเรียนเลนเกมทายคําจากแถบประโยคดังนี้ 

ครชูแูถบประโยค  “คุณแมคิดเงนิเร็ว”   นักเรยีนตอบ : เรว็ ขยายคํากรยิา คดิ 

ครชูแูถบประโยค  “หนนูารักจัง” นักเรยีนตอบ : จัง ขยายคํากรยิา นารัก 

ครชูแูถบประโยค  “เรวดอีวนมาก” นักเรียนตอบ : มาก ขยายคํากรยิา อวน 

ฯลฯ 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๓ (๑), (๒)  จากนัน 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. แถบประโยค 

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 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

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



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานทุกครั้ง นักเรียนควรฝกตั้งคาํถาม และตอบคาํถามจากเรื่องท่ีอาน เพื่อใหไดรับความรูสูงสุด และ 

ไดทบทวนความรูดวยในการตั้งคาํถาม ควรต้ังคาํถามใหชัดเจนวาตองการคําตอบอยางไร 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาส 

ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓ ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและดู 

ป.๓/๕ พูดสื่อสารไดชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค 

ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนตั้งคําถามและตอบคาํถามเกี่ยวกับเรื่องทอานได 

๒.  นักเรียนบอกแนวคิดหรือระบุใจความสาํคัญของเรื่องที่อานได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การตั้งคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องทอาน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชัน้ 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๖๒–๑๖๕ โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา 

อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครชูวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๒.  นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๗๐ 

๔.  นักเรียนจับคูผลดักันตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทอาน 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ชันประถมศึกษาปที ่๓  แบบฝกหัดท่ี ๑๓ ขอ ๓ (๓)  จากนัน 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
 
 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การเขียนอวยพร เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนอวยพร หมายถึง การเขียนความแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดต 

มาตรฐานการเรียนรู 

 
อผูอ่ืนในโอกาสตางๆ 

ท๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง 

มีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ 

ป.๓/๕ พูดสื่อสารไดชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค 

ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 

ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 

ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนเขียนความแสดงความยนิดีหรือความปรารถนาดี ตอผูอ่ืนในโอกาสตางๆ ไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนสามารถนาํผลงานที่ไดไปใชใ นโอกาสตางๆ อยางเหมาะสม 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 



คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนคําอวยพร 

- การพูดอวยพร 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑.  นักเรียน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับการอวยพรในโอกาสตางๆ 

๒.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาทชีัน้ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๑๗๑ 

๓.  นักเรียนแบงกลุมเลือกแสดงบทบาทสมมุตสิั้นๆ ในกิจกรรมตอไปนี้โดยมคีรูเปนผูชีแ้นะ 

- การพูดที่ผูใหญใหพรแกผูนอย 

- การพูดที่ผูนอยตองการอวยพรแกผูใหญ 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ชันประถมศึกษาปที ่๓  แบบฝกหัดท่ี ๑๓ ขอ ๓ (๔)  จากนัน 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 
 

๑. ทบทวนเก่ียวกับการอวยพรในโอกาสตางๆ 

๒.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๗๑ 

๓.  นักเรียนเขียนบตัรอวยพรในโอกาสตางๆ ดังกิจกรรมตอไปนี้ 

- บัตรอวยพรเพื่อน 

- บัตรอวยพรแกผูใหญ 

จากนัน้นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๔.  คร ูและนักเรยีนรวมกันอภปิรายสรุปวาการเขียนอวยพรคอืการเขียนความแสดงความยนิดีหรือความ 

ปรารถนาดตีอผูอ่ืนในโอกาสตางๆ 

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 

- ทาํแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรู  ๕ บทที่ ๑๓  เรื่อง ของดีในตําบล เวลา ๑๐  ชั่วโมง 

เรื่อง การอานขอมูลจากแผนที่ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ผูอานตองมีความรูความเขา ใจจึงจะบอกตําแหนงทีต่ั้งและอธิบายความหมายของขอมูลจากการอานนันๆ 

ไดอยางถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๖ อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที ่ และแผนภูมิ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกที่ตั้งของจังหวดัตนเองได 

๒.  นักเรียนอานขอมูลจากแผนที่ได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานขอมูลจากแผนที่ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครนํูาแผนที่ประเทศไทยมาใหนักเรียนดแูละสังเกต 

๒. รวมกันบอกตําแหนงท่ีตั้งของจังหวัดตนเองในแผนที่ 

๓.  นักเรียนอานและดแูผนที่ประเทศไทยจากหนังสือเรยีนภาษาพาท ีหนา ๑๗๒ 

๔.  ครใูหขอมลูเพิ่มเติมในการอานแผนที่ประเทศไทย เชน การดูทิศ 

๕.  นักเรียนแบงกลุมเปน ๒ ฝาย ผลัดการหาตาํแหนงที่อยูของจังหวดัตางๆ 

๖.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๓ ขอ ๓ (๕) หนา ๑๔๒ 

๗.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๓ ขอ ๔ หนา ๑๔๓ 

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 

 
 


