
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที ่1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว 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  เรือ่งสัน้และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรยีนได 

๓.  นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคาํ 

- การใชคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑.  นักเรยีนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๕- ๒๖ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๕- ๒๖ 

๓.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๒ ขอ ๒ (๑– ๓) 

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 

-  ทาํแบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

-  นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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



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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก 

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง 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.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครืองบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๘–๒๒  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา 

อะไร 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 

-  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

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 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว 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  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคดิเพ่ือนําไปตด 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

สินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

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.  นักเรียนอานออกเสียงเรือง แตเด็กซือไว จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา 

๑๘-๒๒ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- เหตุการณนี้เกิดข้ึนทีไ่หน 

- ชามามีหนาที่ทําอะไร 

- เพราะเหตุใดชามาจึงคดิขโมยเงินคาขายขยะ 

- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน  

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

๒) เครื่องมือประเมิน 

-  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

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 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดาํเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวช
ว 

ัด 

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 “เรื่องเทพารักษกับคนตัดไม” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเนื้อหาที่เรยีนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องแตเด็กซื่อไว 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงเรือง แตเด็กซือไว จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาป ที ่๓ หนา 

๑๘-๒๒ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรืองเทพารักษกับคนตัดไม” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๒๓-๒๔ พรอมกัน 

๔.  นักเรียนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่องเทพารักษกับคนตัดไม” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังนี้ 

- จากเรื่องที่อานนักเรียนชอบคนตดัไมคนที่ ๑หรือ คนท่ี ๒ 

- เทพารักษมอนอะไรแกคนตัดไมคนแรก 

- ถานักเรยีนเปนเทพารักษจะทําอยางน้ันหรือไม 

๕.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่องเทพารักษกับคนตัดไม” 

๖.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๑ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

-   ตรวจแบบฝกหัด 

๒) เครื่องมือประเมิน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  ทาํแบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

-  นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง ทบทวนตัวสะกด เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ตัวสะกด เปนพยัญชนะที่ใชบังคับเสียงทายคํา หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยูทายสระ และมีเสียงประสม 

เขากับสระ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกคาํที่ไมมตีวัสะกดไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนบอกคาํที่มตีวัสะกดได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานคําที่มีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนตวัสะกด 

๒.  นักเรียน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับคาํที่มตีวัสะกดและไมมีตวัสะกดโดยครูเปนผูชีแ้นะ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา ๒๗ 

๔.  นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “บัว” นักเรยีนตอบ : ไมมตีวัสะกด 

ครชููบัตรคํา  “ทอง” นักเรยีนตอบ : มตัีวสะกด 

ครชููบัตรคํา  “เรือ” นักเรยีนตอบ : ไมมตีวัสะกด 

ฯลฯ 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที ่๒ ขอ ๓ (๑)  จากนนั้ 

ครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

-   ตรวจแบบฝกหัด 

๒) เครื่องมือประเมิน 

-  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

-  ทาํแบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

-  นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง อานและสังเกตมาตราตัวสะกด เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

มาตราตัวสะกดมีอยู 8 แม ไดแก แมกง แมกน แมกม แมกก แมกด แมกบ แมเกย และแมเกอว 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกรูปสระในภาษาไทยได 

๒.  นักเรียนบอกเสยีงสระในภาษาไทยได 

๓.  นักเรียนใชสระในภาษาไทยไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง การสะกดคํา และบอกความหมายของคําที่อยูในมาตราตัวสะกดตางๆ ไดถูกตอง 

จะทําใหสามารถอานบทรอยแกว บทรอยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชวีติประจําวนัได 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครแูละนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเรื่อง มาตราตัวสะกด 

๒.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดในสมุดแบบฝกหัด โดยเขียนคําตามมาตราตัวสะกดที่กําหนด และเติมตวัสะกด 

ในมาตราตางๆ ลงในชองวางใหเปนคําที่มคีวามหมาย เสร็จแลวครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบของกิจกรรม 

๓.  ครใูหนักเรยีนทาํกิจกรรมรวบยอด ในสมุดแบบฝกหัด โดยคิดแลวเขียนสะกดคําตามหัวขอทีกําหนด 

อยางละ ๒ คํา จากนั้นเขียนแยกสวนประกอบของคําลงในตาราง 

๔.  ครแูละนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบของกิจกรรม 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  สมุดแบบฝกหัด 

๒.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

-   ตรวจแบบฝกหัด 

๒) เครื่องมือประเมิน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  แบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

-  นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

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



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง สระเปลี่ยนรูป เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

สระเปลี่ยนรูป คือ สระที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเมื่อประสมอักษร 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานคําสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยได 

๒.  นักเรียนเขียนคําสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยได 

๓.  นักเรียนประสมคาํสระเปลีย่นรูปในภาษาไทยได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑. การประสมคําสระเปลี่ยนรูป - ะ เ – ะ เ – อ 

๒.  การอานคําสระเปลี่ยนรูป - ะ  เ – ะ  เ – อ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนรูปสระในภาษาไทย 

๒.  นักเรยีน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับสระที่ชอบโดยใหเหตผุลประกอบ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๘ – ๒๙ 

๔.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบการเปลียนรูปของสระทีใชในการประสมคํา 

ดังนี้  
ครชููบัตรคํา  “กนั”     นักเรียนตอบ : สระ อะ 

ครชููบัตรคํา  “เก็บ”    นักเรียนตอบ : สระ เอะ 

ครชููบัตรคํา  “เกิน”    นักเรยีนตอบ : สระ เออ 

ฯลฯ 

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

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมทายคาํ 

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 

-  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

-  แบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

-  นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

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

 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง สระลดรูป( สระโอะ,สระอวั) เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

สระลดรูป คือ สระที่เขียนลดรูปเมื่อประสมอักษร 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานคําสระลดรูปในภาษาไทยได 

๒.  นักเรียนเขียนคําสระลดรูปในภาษาไทยได 

๓.  นักเรียนประสมคาํสระลดรูปในภาษาไทยได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑. การประสมคําสระลดรูป สระโอะ, สระอัว 

๒.  การอานคําสระลดรูป สระโอะ, สระอัว 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนรูปสระในภาษาไทย 

๒.  นักเรยีน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับสระที่ชอบโดยใหเหตผุลประกอบ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๓๐ 

๔.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบการเปลียนรูปของสระทีใชในการประสมคํา 

ดังนี้  
ครชููบัตรคํา  “บัว” นักเรียนตอบ : สระ อัว 

ครชููบัตรคํา  “สวน” นักเรียนตอบ : สระ อัว 

ฯลฯ 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๓ (๓), (๔)  จากนัน 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมทายคาํ 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวติ ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

-   ตรวจแบบฝกหัด 

๒) เครื่องมือประเมิน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  แบบฝกหัด 

๓) เกณฑการประเมิน 

-  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 บทที ่๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง ประโยคและการแตงประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ในการเขียนและการพูด ผูเขียนและผูพูดตองเลือกคาํมาใชใหเหมาะสมกับการสื่อสาร ผูที่จะเลือกใชคําให 

ถูกตองเหมาะสมไดนั้นจะตองมีความรูเรื่องคํา หนาทีข่องคาํและความหมายเปนอยางดีเพือใหสามารถนําไปใชได 

ถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 

จุดประสงค 

- แตงประโยคใหไดใจความเพ่ือสื่อสารได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคและการแตงประโยค ดังนี้ 

 ประโยคบอกเลา 

 ประโยคคาํถาม 

 ประโยคปฏิเสธ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องการอานคํา  กลุมคํา  จากหนังสือเรียนภาษาไทย ช้ัน ป.๓ หนา 
๓๐ 

๒.  เขียนแผนผังโครงสรางประโยคใหนักเรียนดูบนกระดานดํา แลวอธิบายใหนักเรียนฟงวา 

ประโยค คือ การนําคํามาเรียบเรียงใหไดใจความ ซึ่งจะตองประกอบดวยประธาน และกริยา อาจมีกรรม 

หรือไมมีก็ได 

๓.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม  กลุมละ 5-6 คน  ใหแตละกลุมรวมกันปฏิบัติกิจกรรม 

“แตงประโยค” โดย แตละกลุมชวยกันแตงประโยคลงในกระดาษ  ภายในเวลา 3 นาที  

กลุมใดแตงประโยคไดถูกตองมากที่สุดจะเปน ฝายชนะ 

๔.  นักเรยีนสงตวัแทนออกมานําเสนอหนาชัน้เรียน 

๕.  ใหนักเรียนคัดประโยคทีช่วยกันแตงจากกิจกรรมการแตงประโยคลงในสมุด 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  กระดาษสําหรับทํากิจกรรมกลุม 

การวัดผลและประเมินผล 

๑) วิธีประเมิน 

-   สังเกตพฤติกรรม 

-   ตรวจสมุดแบบฝกหัด 

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 

 
 


