
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย 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 อานออกเสียงคํา 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 

- ความหมายของคาํ 

- การใชคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท   อานเพิม   เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที   ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๙๖ – ๑๙๗ 

๓.  นักเรยีนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๗.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพ่ิม  เติมความหมายจากหนังสือเรียน ภาษาพาที  นักเรียนฝก 

แตงประโยคปากเปลาจากบัตรคาํที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน) 

๘.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๑ – ๓ 

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 

- 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 ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

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 

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.  ครูใหนักเรยีนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน อานคลอง อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครืองบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๙๒ – ๑๙๔  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๓ -๔ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที ่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 ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย 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  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชีวติประจาํวัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

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 เลนคําทาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา 

๑๙๒ – ๑๙๔ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานอกเสยีงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- ใครนั่งตักแม 

- รําไมดีโทษปโทษกลองหมายความวาอยางไร 

- หวานเปนลมขมเปนยาหมายความวาอยางไร 

ฯลฯ 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๒ ขอ ๑ – ๒ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

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 ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คอืสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง คลองแคลว 

จุดประสงคการเรียนรู 

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 นําข้ึนใหรีบตัก” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรือง เลนทายคํา  จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓  หนา 

๑๙๒ – ๑๙๔ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรือง นําขึนใหรีบตัก” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๗ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่อง นําข้ึนใหรีบตัก” จากความรูทีไ่ดอานโดยต้ังคําถามดังนี ้

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่อง นําข้ึนใหรีบตัก” 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๕  และ แบบฝกหัดที ่๒ ขอ ๓ 

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  

 

 
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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เวลา ๒ ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ 

แผนภาพโครงเรื่อง  เปนแผนภาพทีประกอบดวยสวนของคําถามเกียวกับเรืองบอกใหทราบวาใคร  ทํา 

อะไร  ที่ไหน  อยางไร  เพราะเหตุใด  และขอคดิจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยใหสามารถบอกเหตุการณของ 

เรื่องเปนตอนๆ โดยอาศยัการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพและชวยลําดับเรื่องไดอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ 

สรุปเรื่องท้ังหมดได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป ๔/๒  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได 

๒.  นักเรียนสามารถเลาเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได 

๓.  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 



สาระการเรียนรู 

๑.  การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากบทเรียน  เรื่อง เลนคําทาย 

๒.  การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 

๓.  การเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับเรื่องเลนคําทาย 

๒. นักเรียนอาน อธิบายเพิ่มเติมความรูและอานเสริม เพ่ิมความรูในหนังสือเรียน จากนั้นครูและ 

นักเรยีนอภิปรายเก่ียวกับเรื่องเลนคําทาย 

๓.  แบงกลุมนักเรยีนอานเรื่องเทีย่วเลนคําทาย  แลวรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 

เก่ียวกับเรื่องเลนคําทาย 

๔.  นักเรยีนแตละกลุมจัดทาํแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่องเลนคําทาย 

๕.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่องเลนคําทาย 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรยีนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 
 

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

 
 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง สํานวนไทย เวลา ๑ ชั่วโมง 

………………………………………………………...………….. 

สาระสําคัญ 

สํานวนหรือสํานวนโวหาร  เปนถอยคําหรือขอความทีมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ  ใหขอคิด 

เตือนใจและใชสืบตอกันมาชานาน  ชวยทาํใหการใชภาษาในการสือสารไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  และ 

ใหอารมณ ความรูสึกเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการใชภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคาํ ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกความหมายของสํานวนภาษาได 

๒.  นักเรียนใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  มีความรอบคอบในการทํางาน 

๒.  ยอมรับในขอตกลงของกลุมได 

๓.  มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย 

๔.  ใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ 

๕.  รูจักประหยดัอดออม 

สาระการเรียนรู 

- สํานวนไทย 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอภิปรายถึงเรื่องเลนคําทาย 

๒.  นักเรียน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับสาํนวนที่อานในเรื่องเลนทายคํา 

๓.  นักเรียนเลนเกมทายสาํนวนจากบัตรคําโดยนักเรยีนตอบความหมายดังนี้ 

ครูชูบัตรคาํ “รําไมดีโทษปโทษกลอง” 

นักเรยีนตอบ : ตัวเองทาํผิดแตไมยอมรับ 



ครูชูบัตรคาํ “หวานเปนลม ขมเปนยา” 

นักเรียนตอบ : คําพูดไพเราะแตไมไดชวยแกไขอะไร 

ฯลฯ 

๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๒ ขอ ๔  แบบฝกหัดที ่๓ 

ขอ ๑ – ๒  จากนัน้นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

๕.  ครูมอบหมายนักเรียนสอบถามสํานวนจากครอบครวัและบคุคลในชุมชนเปนการบาน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําสํานวน 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชวีิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- 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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การใชพจนานุกรม เวลา ๑ ชั่วโมง 

…………………………………………………………….. 

สาระสําคัญ 

การใชพจนานกุรมคือการคนหาคําและความหมายของคํา โดยเรยีงจากลําดับพยัญชนะและสระ  ภายใน 

พจนานุกรมแตละเลมจะบอกทั้งความหมายของคํา  ชนดิของคํา  ที่มาของคํา  ผูเรียนตองตองศกึษาหลักการใชให 

ชัดเจน  เพราะพจนานุกรมเปนเครืองมือสําหรับหาความหมายของคําและชวยใหเราสามารถอานและเขียนคํา 

ตางๆ ไดถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูม 

ปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 

ตวัชีวั้ด 

ป. ๓/๓  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนใชพจนานุกรมคนหาความหมายได 

๒.  นักเรียนบอกชนิดของคาํจากพจนานุกรมได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

สาระการเรียนรู 

๑.  การใชพจนานุกรมเพ่ือคนหาความหมาย 

๒. คําราชาศัพท 

๓.  ชนิดของคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนความรูเดิมและนําคําเลนเกมตอคาํ 

๒.  นักเรยีนและครูชวยกันทบทวนการใชพจนานุกรมทีถูกตองและรวดเร็ว  และควรอานคําแนะนําวา 

พจนานุกรมเรยีงลาํดับพยัญชนะและสระอยางไร 

๓.  ครูและนักเรียนสนทนาถึง กิจกรรมอานเพิมเติมความหมาย  โดยนักเรียนแขงขันคนควาคําใหมใน 

กิจกรรม 

๔.  ตัวแทนนักเรยีนออกมาเลาเรื่องเก่ียวกับพระธรณี  พระคงคา พระพาย  พระอาทิตย หรือพระจันทร 

เพ่ือแลกเปลีย่นในช้ันเรียน โดยมคีรคูอยแนะนํา 

๕.  นักเรียนแบงกลุม  เพ่ือไปศึกษาและรวบรวมคําราชาศัพทในหองสมุดตามกิจกรรมชวนกันเขียนใน 

หนังสือเรียน 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกในหนังสือแบบฝกที่ ๓ ขอ ๓ - ๔ 

๗.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปการใชพจนานุกรมที่ถูกตอง 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรยีนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 
 

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

 
 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ บทที่ 15 เลนคําทาย เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง รอยกรองประเภทกลอนแปด เวลา ๑ ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ 

รอยกรองประเภทกลอนแปดเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคํา 

ประพันธอีกประเภทหนึ่งอยางมศิีลปะ  ทีส่ามารถทาํใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณ 

ของภาษาไทยท่ีมีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป ๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

- ทองจํารอยกรองประเภทกลอนแปดได 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกรูปแบบของการเขียนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

๒.  นักเรียนแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 



สาระการเรียนรู 

๑.  ลักษณะกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 

๒.  การแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนความรูเรื่องกลอนสี่สุภาพ  และเลนเกมตอคาํคลองจอง 

๒.  นักเรยีนและครสูนทนาชื่อของบทรอยกรอง 

๓.  นักเรยีนดูแผนภูมิเรืองบทรอยกรองประเภทกลอนแปด  ทีแขวนบนกระดานดํา  

ครูอธิบายถึงการ เขียนบทรอยกรองประเภทกลอนแปดและการสัมผสัตามแผนภูม ิ

๔.  นักเรยีนเปดหนังสือเรยีน เรื่องนําข้ึนใหรีบตัก  เพ่ือศึกษาหัวขอ อธิบาย 

เพ่ิมเติมความรูเกียวกับบท รอยกรองประเภทกลอนแปด 

๕.  นักเรยีนอานบทรอยกรองตามคร ู๑  ครั้ง  และอานกลอนแปดอีกครัง 

เพือทบทวนจังหวะการอานที่ ถูกตองและทองเรื่องนําข้ึนใหรีบตัก  เปนการบาน 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดที ่๔ 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

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

 
 



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

 
 


