
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

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 ่๔๐ – ๔๑ 

๓.  นักเรยีนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด 

๖.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๗. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนาที่ ๔๐ – ๔๑ 

๘.  นักเรยีนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๙.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๑-๒ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคญั คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการ 

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป ๓/๕  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคาํถามจากเรื่องที่อาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานในใจและเก็บใจความสาํคัญของเรื่องได 

๒.  นักเรียนถายโอนสาระเรื่องราวท่ีอานไปยังผูอ่ืนได 

๓.  นักเรียนบอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 



สาระการเรียนรู 

๑.  อานในใจเรื่อง “ปาน้ีมีคุณ” 

๒.  ตอบคําถามของเรื่อง  “ปาน้ีมีคุณ” 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนอานบัตรคําใหมดังนี้ 

กระแสพระราชดํารัส   เกสร  ขมีขมัน ทะเลสาบ  ระบบนิเวศ ริบหรี่ เลน วันเฉลิม 

พระชนมพรรษา  อนุรักษ  ออกอุบาย อาว  จากนัน้สนทนาเก่ียวกับความหมายของคํา 

๒.  นักเรยีนแบงกลุม กลุมละ  ๔ – ๕  คน อานคําใหม และอานเพ่ิมเติมในหนังสือหนา  ๓๔ – ๓๖ 

๓.  แตละกลุมสงตวัแทนเลาเรื่องยอหนาชัน้เรียน  และต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอ่ืนตอบ 

๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๓ – ๔ 

๕.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนไปอานหนังสือใหผูปกครองฟงเปนการบาน 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 
 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที ่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 

…………………………………………………………… 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ  การเวนวรรคตอน  ระดับสูงตําของเสียงตาม 

บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทาํใหการสื่อสารมีประสิทธภิาพ   เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการ 

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป ๓/ ๑  อานออกเสยีงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน 

๒.  นักเรียนอานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนบอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 



สาระการเรียนรู 

๑.  อานออกเสยีงเรื่อง “ปานี้มคุีณ” 

๒.  การวิเคราะหเรื่อง  “ปานี้มคุีณ” 

๓. คํายากในบทเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงท่ีถูกตอง เชน อานคลอง อานถูกตอง 

ชดัเจน  เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน แตละกลุมอานออกเสียงเรื่องปานี้มีคุณ  กลุมละ ๑ 

ยอหนาตอกันจนจบเรื่อง 

๓.  หวัหนากลุมแตละกลุม  ดูแลสมาชิกภายในกลุม  ประเมนิผลการอานออกเสียง 

๔. นักเรียนชวยกันหาความหมายของคํา และเขียนแจกลูกสะกดคําและความหมายลงในสมุด แบบฝกหัด 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๕ – ๖ 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 
 

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

 
 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานในใจ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานในใจ  ผูอานตองใชสมาธใินการอานและอานอยางพินิจพิจารณาจะทําใหตอบคําถามตามลําดับ 

เหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคดิจากเรื่องที่อาน  ตอบคาํถาม  แสดงความคิดเห็นและสรุปเรื่องได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการ 

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป ๔/๕  อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคาํถามจากเรื่องที่อาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานในใจและเก็บใจความสาํคัญของเรื่องได 

๒.  นักเรียนถายโอนสาระเรื่องราวท่ีอานไปยังผูอ่ืนได 

๓.  นักเรียนบอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานในใจ “ปาน้ีมีคุณ” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องปาน้ีมีคุณ 

๒.  นักเรยีนอานในใจเรื่อง ปาน้ีมีคุณ จากหนังสือเรยีนภาษาพาที ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ หนา 

๓.  นักเรยีนแตละกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง “ปานี้มคุีณ” มีเนื้อหาสาระเกียวกับสิงใด นักเรียนแต 

ละกลุมตอบคําถามอยางอิสรเสรี  แลวครูรวมสรุปคําตอบที่ถูกตอง 

- ใครประกวดวาดภาพไดที ่1 

- เด็กๆ ไปทัศนศึกษาที่ใด 

- ครอูารีพานักเรยีนไปทัศนศึกษาเพ่ืออะไร 

- ใครฝนเห็นสัตวประหลาด 

- สัตวประหลาดสัญญาอะไรกับแมนก 

๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดขอ ๒ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

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 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การวิเคราะห เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพ่ือคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา  ผูแสดง 

ความคิดเห็นควรใชภาษาท่ีสุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอ่ืนและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ 

สรางสรรคสังคมใหดีงาม  ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพ่ือใหใชไดถูกตองตามบริบท 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคดิจากเรื่องท่ีอานเพ่ือนาํไปใชในชวีติประจาํวัน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได 

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.  นักเรยีนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๔ – ๕  คน 

๒.  นักเรยีนแตละกลุมรวมกันสมมตุตินเองวาเปนตัวละครในเรื่อง “ปานี้มคุีณ”  คนใดคนหนึ่งนักเรียนจะ 

ปฏิบัตตินอยางไร  พรอมทั้งชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนทีไ่ดจากเนื้อเรื่องในบทเรยีนเพ่ือนาํมาใชในชีวติประจาํวัน 

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีง อานเสริม “ปาชายเลน” จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๓๙ – ๔๑ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ“ปาชายเลน”จากความรูทีไ่ดอานโดยต้ังคําถามดังนี ้

- ปาชายเลนหมายถึงอะไร 

- ปาชายเลนมีประโยชนอยางไร 

- พันธไมอะไรที่สําคญัในปาชายเลน 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “ปาชายเลน” 

๖.  นักเรยีนและครูรวมกันสนทนาสรุปเรื่องราวสาระในบทเรยีน  เชน  ปาชายเลน 

๗.  นักเรยีนทุกคนไปทําแบบฝกหัดที ่๒ ขอ  ๒ – ๓ 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 
 
 

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



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

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง มาตราตัวสะกด เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

ตัวสะกดหรือพยัญชนะในภาษาไทย  มี  ๘  แม  ไดแก   แมกง  กน กม เกย เกอว และ กก กด 

กบ สวนคําที่ไมมีตัวสะกด เปนคําแม ก กา 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกตวัสะกดในภาษาไทยได 

๒.  นักเรียนออกเสียงตวัสะกดในภาษาไทยได 

๓.  นักเรียนใชตัวสะกดในภาษาไทยไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- ตัวสะกดในภาษาไทย 

- การอานสะกดคาํ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนตวัสะกดในภาษาไทย 

๒.  นักเรยีน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับตัวสะกดทีช่อบโดยใหเหตุผลประกอบ 

๓.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา ๔๒ – ๔๓ 

๔.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคํา  โดยนักเรียนตอบตัวสะกดทีใ่ชในการประสมคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “ชมรม” นักเรยีนตอบ : แมกม 

ครชููบัตรคํา  “เลข”  นักเรียนตอบ : แมกก 

ฯลฯ 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ชันประถมศึกษาปที ่๓  แบบฝกหัดท่ี ๓  ขอ ๑  - ๓  จากนัน 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมทายคาํ 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทที่ 3  เรื่อง ปาน้ีมคุีณ เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง กลอนสี่สุภาพ เวลา ๒ ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ 

การแตงกลอนสีสุภาพเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคําประพันธอี 

ประเภทหนึ่งอยางมศิีลปะ  ทีส่ามารถทาํใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณของภาษาไทย 

ที่มคุีณคาสมควรแกการอนุรักษไวใ หคงอยูคูความเปนไทยสืบไป 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป ๓/๕  แตงบทรอยกรองและคาํขวญั 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกรูปแบบของการเขียนกลอนสี่สุภาพได 

๒.  นักเรียนแตงกลอนสี่สุภาพได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

สาระการเรียนรู 

๑.  ลกัษณะของกลอนสีสุ่ภาพ 

๒. การบอกความหมายกลอนสี่สุภาพ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนและครสูนทนาเก่ียวกับคาํคลองจอง 

๒.  นักเรียนแบงกลุมอานกลอนสีสุภาพ  “ปาชายเลน”  หนา  ๓๓,  ๓๗ และหนา๔๕ 

ในหนังสือเรียน โดยครูสาธติการอานใหฟงจากนัน้ใหนักเรยีนฝกอานใหถูกตอง  

ครแูละนักเรียนชวยกันอภิปรายความหมายของบท กลอน และขอคิดที่ได 

๓.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทองบทกลอนนี้ 

๔.  ทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดท่ี ๓ ขอ ๔  และ แบบฝกหัดที ่๔ 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปเนื้อหาจากบทเรียนทั้งหมดอีกครั้ง 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 



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


