
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

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  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๘๓ – ๑๘๔ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๑๔ ขอ ๒ (๑) 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๘๓ – ๑๘๔ 

๓.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๕ ขอ ๒ (๓) 

๔.  นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทในแบบฝกหัดทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๕ 

ขอ ๒ (๓) จากพจนานุกรม แลวเขียนบนัทึกลงในสมดุแบบฝกหัด 

๕.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๔.  หนังสือพจนานุกรม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทาํแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

 
รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 - นักเรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 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 ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานในใจ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา  ขอความ  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆไดถูกตองคลองแคลว 

ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

จุดประสงค 

๑. นักเรยีนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒. นักเรยีนบอกความหมายของคําในบทเรยีนได 

๓. นักเรยีนสรุปเรื่องยอจากเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- อานคําศัพทยาก 

- ความหมายของคาํ 



- การสรุปเลาเรื่องยอ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครใูหนักเรยีนอานบัตรคําในกระเปาผนังบนกระดานดํา ดังนี้  คาคบ ตะขบ ทาก นกเงือก พงไพร 

พรรณนา พรู มะขามปอม ละหาน วบิตั ิสมดุล สะพรั่ง สังวร 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกียวกับภาพในเรือง ธรรมชาติ เจาเอย จากหนังสือภาษาพาที ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๑๗๖ – ๑๘๑ 

๓. นักเรียนอานในใจ เรื่อง ธรรมชาติ เจาเอย  หลังจากนั้น ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง 

๔. นักเรียนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรยีน 

๕. แตละกลุมสงตวัแทนเลาเรื่องยอหนาช้ันเรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอ่ืนตอบ 

๖. นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๔ ขอ ๑  (๑-๔) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทาํแบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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 ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก 

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

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 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคาํถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนคาํศัพทจากบัตรคํา 

๒.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๓.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟง หรือใหนักเรยีนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๔.  นักเรียนอานเนือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือชีวิต ภาษาพาท ี ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓  หนา  ๑๗๖-๑๘๑   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา 

อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๕.  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 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

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



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย 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   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

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 

- การตั้งคาํถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคดิเห็น 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ใหนักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรยีน โดยการอานคําจากบัตรคํา 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงเรือง ธรรมชาติเจาเอย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๗๖-๑๘๑ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันต้ังและตอบคาํถามปากเปลาตามเหตุการณของเนื้อเรื่อง 

- เด็กๆ ไปทําอะไร ที่ไหน 

- กอนเดนิทางศึกษาธรรมชาติ เด็กๆ นาํผามาพันขาเพ่ืออะไร 

- สิ่งสําคัญในการเดินปา ควรปฏิบัติอยางไร 

- นักเรยีนรวมกันสรุปเนื้อเรื่อง โดยนาํคําตอบตามเหตุการณใหตอเนื่องกัน 

- นักเรยีนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๔ ขอ ๑ (๕-๗) 

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 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

 
รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 - นักเรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
   

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………… 
………..……………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คอืสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

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 “โลกแสนสวย ชวีติแสนสขุ” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องธรรมชาติเจาเอย 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง ธรรมชาติเจาเอย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนา ๑๗๖ - ๑๘๑ 

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๘๒ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข ” จากความรูทีไ่ดอานโดยต้ังคําถามดังนี้ 

- ในบทรอยกรองนี้มชีื่อผลไมก่ีชนิด อะไรบาง 

- ในบทรอยกรองนี้มชีื่อสัตวก่ีชนิด อะไรบาง 

- ธรรมชาติใหประโยชนอะไรกับเราบาง 

- นักเรยีนมคีวามคิดเห็นอยางไรกับขอความนี ้“นกขาดปา ปลาขาดนํา” 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “โลกแสนสวย ชวีติแสนสขุ” 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๔ ขอ ๑ (๘-๙) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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 ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนที่ถูกตองชัดเจน จะทําใหอานมีความเขาใจตรงกัน ขอความท่ีมีใจความสมบูรณชัดเจน จะตองมี 

คํานาม คํากริยา ที่บอกใหรูวาใครทําอะไร เปนประโยคบอกเรื่องราว หรือประโยคบอกเลา ประโยคท่ีมีใจความไม 

ยอมรับเรียกวาประโยคปฏิเสธ ประโยคที่ตองการคําตอบเรียกวาประโยคคาํถาม และประโยคที่แสดงความตองการ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดเรียกวาประโยคแสดงความตองการ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกความหมายของประโยคได 

๒.  นักเรียนบอกประเภทของประโยคได 

๓.  นักเรียนแตงประโยคตามที่กําหนดได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ และประโยคคําถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูนําแถบประโยคใหนักเรยีนอานและสังเกตความแตกตางระหวางประโยคแตละประโยค 

๒. ครูใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับประโยคตางๆ 

๓.  นักเรียนอานอธิบายเพิม เติมความรู ประโยคเพือการสือสาร จากหนังสือภาษาพาท ีหนา ๑๘๕ – 

๑๘๖ (ชุดท่ี ๑-๓) 

๔.  นักเรยีนแบงกลุมฝกเขียนประโยคบอกเลา  ประโยคปฏิเสธ และประโยคคําถาม อยางละ ๕ ประโยค 

๕. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมแสดงความคิดเห็น 

แกไขขอบกพรอง 

๖. นักเรียนและครูสรุปบทเรียน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๓ 

(๑-๒) หนา ๑๕๐-๑๕๑ 

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 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- น  เรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 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 ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนที่ถูกตองชัดเจน จะทําใหอานมีความเขาใจตรงกัน ขอความท่ีมีใจความสมบูรณชัดเจน จะตองมี 

คํานาม คํากริยา ที่บอกใหรูวาใครทําอะไร เปนประโยคบอกเรื่องราว หรือประโยคบอกเลา ประโยคท่ีมีใจความไม 

ยอมรับเรียกวาประโยคปฏิเสธ ประโยคที่ตองการคําตอบเรียกวาประโยคคาํถาม และประโยคที่แสดงความตองการ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดเรียกวาประโยคแสดงความตองการ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกความหมายของประโยคได 

๒.  นักเรียนบอกประเภทของประโยคได 

๓.  นักเรียนแตงประโยคตามที่กําหนดได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคแสดงความตองการ ประโยคคําสั่ง และประโยคขอรอง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูนําแถบประโยคใหนักเรยีนอานและสังเกตความแตกตางระหวางประโยคแตละประโยค 

๒. ครูใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับประโยคตางๆ 

๓.  นักเรียนอานอธิบายเพิม เติมความรู ประโยคเพือการสือสาร จากหนังสือภาษาพาท ีหนา ๑๘๖ – 

๑๘๗ (ชุดท่ี ๔ – ๖) 

๔.  นักเรยีนแบงกลุมฝกเขียนประโยคแสดงความตองการ ประโยคคาํสั่ง และประโยคขอรองอยางละ ๕ 

ประโยค 

๕. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมแสดงความคิดเห็น 

แกไขขอบกพรอง 

๖.  นักเรยีนและครสูรุปบทเรียนบทเรยีน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ 

ขอ ๓ (๓) หนา ๑๕๒-๑๕๓ 

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 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๕  บทที่ ๑๔ เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนแสดงความรูสกึนึกคิด เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนใดๆ ผูเขียนยอมมีจุดประสงคในการเขียน แนวการเขียนเพ่ือแสดงอารมณความรูสึกนึกคิดหรือ 

ตามจินตนาการ ผูเขียนสามารถเขียนไดอยางอิสระ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๕  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนเขียนเรื่องแสดงความรูสึกได 

๒.  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑.  ทบทวนบทเรียนเรื่องประโยคประเภทตางๆ 

๒.  นักเรยีนอานอธิบายเพ่ิมเติมความรู เรื่อง การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด จากหนังสือภาษาพาที หนา 

๑๘๗ – ๑๘๙ 

๓.  ครูใหความรูเพิมเติม และแนะนําหลักเกณฑการวางโครงเรืองทีจะเขียนวาควรมีสาระสําคัญและ 

รายละเอียดอะไรบาง รวมทั้งเรื่องเขียนจะใหประโยชนแกผูอานอยางไรบาง 

๔.  นักเรยีนและครสูรุปบทเรียนบทเรยีน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ 

ขอ ๔ หนา ๑๕๓ 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  ครูทบทวนหลักเกณฑการวางโครงเรื่องการเขียนแสดงความรูสึกนึกคดิ 

๒. ใหนักเรียนกําหนดโครงเรื่องในการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด โดยกําหนดและวางโครงเรื่องให 

ถูกตอง  
๓.  นักเรยีนเขียนแสดงความรูสึกนึกคดิของตนเอง 

๔.  ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตองเปนตัวอยางตอไป 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๔ ขอ ๔ หนา ๑๕๔ 



 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน 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 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

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


