
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (ภาษาพาที) ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง 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 ่๒๐๙ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๑๖ ขอ ๒ (๑) หนา ๑๗๐ 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๒๐๙ 

๓.  นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม แลวเขียนบนัทึกลงในสมดุแบบฝกหัด 

๔.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ ขอ ๒ (๓) หนา 

๑๗๑-๑๗๒ 

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 

- ทําแบบฝกหัด 

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 

หนวยการเรียนรูที่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานในใจ เวลา ๑ 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.  นักเรียนสรุปเรื่องยอจากเรื่องที่อานได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

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.  ครูใหนักเรยีนอานบัตรคําในกระเปาผนังบนกระดานดํา ดังนี้  ครําครา ตามรอย ตกรถ ทะนุถนอม 

เพนียด มรดก หวดุหวิด อุทยาน  และสนทนาเก่ียวกับความหมายของคาํ 

๒.  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับภาพในเรื่อง บันทึกความหลัง จากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ ๓ หนา ๒๐๒-๒๐๖ 

๓.  นักเรยีนอานในใจ เรื่อง บนัทึกความหลัง หลังจากนั้น ครแูละนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง 

๔.  นักเรยีนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 

๕.  แตละกลุมสงตวัแทนเลาเรื่องยอหนาชัน้เรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอ่ืนตอบ 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๖ ขอ ๑ (๑-๕) หนา ๑๖๘-๑๖๙ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทาํแบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

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 

หนวยการเรียนรูที ่๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง 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 ภาษาพาที ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓  หนา  ๒๐๒-๒๐๖   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนือหาวา ใคร 

ทาํอะไร 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 

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

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได 

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวช
ว 

ัด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคดิจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชวีติประจาํวัน 
 

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 บันทึกความหลัง จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีช้ันประถมศึกษาปที ่๓ หนา 

๒๐๒- ๒๐๖ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันต้ังและตอบคาํถามปากเปลาตามเหตุการณของเนื้อเรื่อง 

- กะทิพบสมุดบันทึกของพอที่ไหน และพบไดอยางไร 

- เพราะเหตุใดกะทิจึงไมกลาเปดอานสมุดบันทึกของพอ 

- การปฏิบติัในเรื่องใดบางที่ทาํใหกะทิเหน็วาพอเปนลูกทีด่ี 

- นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่อง  โดยนําคําตอบตามเหตุการณ  ใหตอเนื่องกัน 

- นักเรียนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนแบงกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง พรอมนําเสนอหนาชัน้เรียน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการตรวจผลงาน 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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



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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

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 “เทีย่วกรุงเกา (กรุงศรีอยธุยา)” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องบันทึกความหลัง 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง บันทึกความหลังจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนา ๒๐๒-๒๐๖ 

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีง อานเสริม “เทียวกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา)” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๒๐๗-๒๐๘ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เทีย่วกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา)” จากความรูทีไดอานโดยตังคําถาม 

ดังนี้  
- กรุงศรีอยธุยามีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวาอยางไร 

- คาํขวญัของจังหวดัพระนครศรีอยธุยามีวาอยางไร 

- นักเรียนเหน็ดวยหรือไม กับการประกาศให “อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยธุยา” เปน 

มรดกทางวัฒนธรรมของโลก เพราะเหตุใด 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เทีย่วกรุงเกา (กรุงศรีอยธุยา)” 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๑๖ ขอ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑ (๖-๗) หนา ๑๖๙ 

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 ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง เครื่องหมายตางๆ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

เครื่องหมายวรรคตอน เปนสิ่งทีช่วยใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึน ชวยใหขอเขียนนันสวยงาม นาอาน 

และสื่อความหมายกับผูอานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกชื่อเครื่องหมายตาง ๆไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนอานประโยคโดยใชเครื่องหมายตาง ๆ ไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนเขียนประโยคโดยใชเครื่องหมายตาง ๆ ไดถูกตอง 

๔.  นักเรียนเขียนคําคลองจองได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- เครื่องหมายตางๆ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนความรูเดิมเรืองเครืองหมายตางๆ  โดยครูแสดงบัตรคําหรือแถบประโยคทีใช 

เครื่องหมายวรรคตอนใหนักเรยีนอาน 

๒.  นักเรยีนอานอธิบายเพ่ิมเติมความรูเรื่องเครื่องหมายตางๆ จากหนังสือภาษาพาทีหนา ๒๑๐ – ๒๑๒ 

๓. นักเรียนแบงกลุม ครูแจกบัตรเครื่องหมายตางๆ ใหแตละกลุมเมื่อครูขานชื่อเครื่องหมายใดให 

นักเรียนนําบัตรเครื่องหมายนั้นออกมาหนาชั้นเรียน ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ขอ ๓ (๑-๒) หนา 

๑๗๓ – ๑๗๕ จากนั้นนําสงคร ู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง เครื่องหมายตางๆ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

เครื่องหมายวรรคตอน เปนสิ่งทีช่วยใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึน ชวยใหขอเขียนนันสวยงาม นาอาน 

และสื่อความหมายกับผูอานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกชื่อเครื่องหมายตางๆ ไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนอานประโยคโดยใชเครื่องหมายตางๆ ไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนเขียนประโยคโดยใชเครื่องหมายตางๆ ไดถูกตอง 

๔.  นักเรียนเขียนคําคลองจองได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- เครื่องหมายตางๆ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนความรูเดิมเรืองเครืองหมายตางๆ โดยครูแสดงบัตรคําหรือแถบประโยคทีใช 

เครื่องหมายวรรคตอนใหนักเรยีนอาน 

๒.  นักเรยีนอานอธิบายเพ่ิมเติมความรูเรื่องเครื่องหมายตางๆ จากหนังสือภาษาพาทีหนา ๒๑๐ – ๒๑๒ 

๓. ครูเขียนขอความหรือประโยคท่ีตองใชเครื่องหมายตางๆ บนกระดานดําทีละประโยค ใหนักเรียน 

ชวยกันเติมเครื่องหมายใหถูกตองแลวอานพรอมๆ กัน เชน 

- เด็ก เด็ก ชวยกันกวาดหองเรยีน 

- แมบอกวา รักลูกทุกคน 

- บานเลขที่ ๙๐ ทับ ๕ หมู ๖ 

ฯลฯ 

๔.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปความสําคัญและความจําเปนในการใชเครื่องหมายตางๆ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ขอ ๓ (๓-๔) หนา 

๑๗๕ – ๑๗๗ จากน้ันนําสงครู  ครเูฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

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 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- น  เรยีนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 
 

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

 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การบันทึกเหตกุารณประจาํวัน เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การบันทึกเหตุการณประจําวัน เปนการบันทึกสวนตัวเก่ียวกับเรื่องราวที่ผานมาถึงเหตุการณตางๆ ที่ 

เกิดขึ้น ดวยภาษาของผูบันทึกซึ่งอาจแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกตอเหตุการณนั้นๆ ดวยก็ได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกลักษณะของการเขียนบนัทึกประจําวนัได 

๒.  นักเรียนเขียนบนัทึกเหตุการณประทับใจได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนบนัทึกเหตุการณประจําวัน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเครื่องหมายตางๆ ที่เรียนไปแลว 

๒.  ครูพดูคุยกับนักเรยีนเก่ียวกับเหตุการณประทับใจที่เกิดข้ึนในแตละวนั 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมใหสมาชิกของแตละกลุมเลาเหตุการณทีป่ระทับใจ แลวคัดเลือกตัวแทนแตละกลุม 

ออกมานําเสนอเรื่องหรือเหตุการณที่ประทับใจ 

๔.  นักเรยีนเขียนบนัทึกเรื่องราวเหตุการณที่ประทับใจของตนเองคนละไมนอยกวา ๕ บรรทัด 

๕.  ครูและนักเรียนรวมกันคัดเลือกผลงานทีถู่กตอ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

ง เรียบรอย แสดงผลงาน 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

- วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่ ๖  บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การเขียนบันทึก เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนบันทึกนอกจากจะใชภาษาเขียนในการสื่อสารแลว ผูบันทึกไดจดจําเรื่องราว เหตุการณที่พบเห็น 

หรือกระทําแลวบันทึกไวจะชวยพัฒนาการเขียนและเปนขอมูลไวอางอิงในโอกาสตอไป 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ และรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  เขียนบนัทึกประจําวัน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกความดีท่ีควรกระทําได 

๒.  นักเรียนเขียนบนัทึกความดีที่ตนเองทาํได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนบนัทึกเหตุการณประจําวัน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูนําขาวจากหนังสือพิมพที่มีเครื่องหมายตางๆ ใหนักเรียนไดฝกอาน 

พรอมกับนําเสนอเหตุการณ ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากขาว 

๒. ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเก่ียวกับขาวที่เกิดขึ้นในแตละวัน มีทั้งขาวที่ประทับใจ 

ไมประทับใจ และที่มีประโยชนตอนักเรียน 

๓.  ใหนักเรียนหาขอความเหตุการณจากสื่อสิ่งพิมพที่ประทับใจหรือมีประโยชนตอตัวนักเรียน 

เขียน บันทึกลงสมุด 

๔.  นักเรยีนแตละกลุมชวนกันอานกิจกรรมจากหนังสือภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่  
๒๑๓ 

๕.  นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๖ ขอ ๔ หนา ๑๗๘ หนังสือเรียน 

รายวิชา พ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. สิ่งพิมพ 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการตรวจแบบฝกหด   รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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



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

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


