
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  บทที่ 4  เรื่อง อาหารด ีชวีีมีสุข เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา  ขอความ  เรื่องสัน้และบทรอยกรองงายๆ 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  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๕๕ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๗.  นักเรียนทบทวนคําศัพท  อานเพ่ิม  เติมความหมาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนาที่ ๕๕ 

๘.  นักเรยีนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๙.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๔ ขอ ๒ (๑ – ๒) 

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 

- 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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  บทที่ 4  เรื่อง อาหารด ีชวีีมีสุข เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

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 เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆ 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 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคาํถาม 



กระบวนการจดัการเรียนรู 

๑.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟง หรือใหนักเรยีนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓.  นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข ในหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือ 

ชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓  หนา  ๔๘ – ๕๒   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนา 

ถึงเนื้อหาวา ใคร ทาํอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรืองตอเนืองจนจบ  โดยครูชวยเพิมเติมสวนที่ 

บกพรอง 

๔.  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 ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  บทที่ 4  เรื่อง อาหารด ีชวีีมีสุข เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวเิคราะหเรื่องเปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรือง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดทีได 

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวติประจาํวัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

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 

- การตั้งคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคดิเห็น 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ใหนักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรยีน โดยการอานคําจากบัตรคํา 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรื่อง อาหารดชีีวีมีสุข จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ หนา 

๔๘ – ๕๒ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๔ ขอ ๑ (๑ – ๖) 

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 

- 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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  บทที่ 4  เรื่อง อาหารด ีชวีีมีสุข เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คอืสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว 

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 “เรื่องอาหารเพ่ือสขุภาพ” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องอาหารดีชวีีมีสุข 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรื่อง อาหารดชีีวีมีสุข จากหนังสือเรยีนภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ หนา 

๔๘ – ๕๒ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องมดดํา มดแดง” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศกึษา 

ปที่ ๓ หนา ๗ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี ้

- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาหารเปนก่ีกลุม 

- อาหารในแตละกลุมมีอะไรบาง 

- อาหารในแตละกลุมมีประโยชนอยางไร 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ” 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  บทที่ 4  เรื่อง อาหารด ีชวีีมีสุข เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การผันวรรณยุกต เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

พยัญชนะทีใ่ชในภาษาไทยม ี๔๔ ตัว แบงเปน ๓ หมู เรียกวา อักษร ๓ หมู  ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง 

อักษรตํา ถาเขาใจและจําไดก็จะผันวรรณยุกตไดถูกตอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนแยกพยญัชนะที่เปนอักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรตําได 

๒.  นักเรียนผนัวรรณยุกตไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- อักษรสามหมู การผนัวรรณยุกต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนพยัญชนะ  อักษรสูง  อักษรกลางและอักษรตํา 

๒.  นักเรยีน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับพยัญชนะทีช่อบโดยใหเหตุผลประกอบ 

๓.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา  “อาการ” นักเรียนตอบ : อักษรกลาง 

ครชููบัตรคํา  “ธงชาติ” นักเรียนตอบ : อักษรตํา 

ครชููบัตรคํา  “ศึกษา” นักเรยีนตอบ : อักษรสูง 

ฯลฯ 

๔.  นักเรยีนทบทวนรูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

๕.  นักเรยีน พูดคุย สนทนาเก่ียวกับวรรณยกุตทีช่อบโดยใหเหตุผลประกอบ 

๖.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๕๘ – ๕๙ 

๗.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบรูปและเสียงวรรณยุกตทีใชในการประสมคํา 

ดังนี้  
ครชููบัตรคํา  “เสื้อ” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมโท)  เสยีง โท 

ครชููบัตรคํา  “จิ๋ว” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมจัตวา) เสยีง จัตวา 

ฯลฯ 

๘.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๔ ขอ ๓ (๑ – ๓)  จากน้ัน 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

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 

- 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 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  บทที่ 4  เรื่อง อาหารด ีชวีีมีสุข เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง คําท่ีประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานและเขียนที่ถูกตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารใหสูงขึ้น การอานการเขียนแตง 

ประโยคคาํที่ออกเสียง อะ ที่ประและไมประวิสรรชนียเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการใชภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานคําที่ที่ประและไมประวิสรรชนียได 

๒. เขียนคําที่ที่ประและไมประวิสรรชนียได 

๓. แตงประโยคคําที่ออกเสียง อะ ที่ประและไมประวิสรรชนีย ได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒. เปนผูนําและผูตามท่ีดีได 

๓.  มคีวามรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย 

๔. อานเขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย 

๕.  รูจักประหยดัอดออม 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานและเขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย 

๒. การแตงประโยคดวยคําที่ไมประวิสรรชนีย 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ใหอาสาสมัครนักเรียน ๒ คน  คนที่ ๑ ใสหนากากเสือ  คนที่ ๒ ใสหนากากลิง (เปนฝายเดียวกับ 

เพ่ือนๆ ทุกคนในชั้นเรียน 



? ? 

? 

๒. ฝายเสือติดแผนภูมิบนกระดานดํา 

ธุร 

ม 

ต 

? พร 

? ร ป ท ? 

? 
ป ู กร 

?   
ท 

 

๓. ลิงและเสือสนทนากันดังนี้ 

เสือ :   วันน้ีเรามีปญหามาถาม เพือนลิงทุกๆตัว ทานวา เพือนทราบไหมเอยทุกๆคําทีมี 

เครื่องหมายปรัศนียตองเติมอะไร 

ลิง : สระอะ 

เสือ : เติมสระอะแลวออกเสียงทีละคําซิ 

ลิง : ธุระ มะระ ตะปู พระ ปะทะ กระทะ 

เสือ :  เกงจริงๆ นะจะบอกให  สระ  - ะ  มชีื่อวา วสิรรชนีย 

๔.  นักเรียนอานออกเสียงคําทีประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย  จากหนังสือเรียน แลวชวยกัน 

อภิปรายสรุป 

๕.  แบงนักเรยีนเปน ๒ กลุม แขงขันกันเขียนคําตามบตัรภาพ 
 
 

 

๖.  นักเรียนชวยกันแตงประโยคจากคําในบตัรภาพดวยปากเปลา 

๗.  นักเรียนและครูรวมกันอภปิรายคําทีประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย แลวทําแบบฝกหัด ทักษะ 

ภาษา แบบฝกหัดที ่๔ ขอ ๓ (๔) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนากากเสือ หนากากลิง 

๓.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๔.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๗. ใบหญา 

๘. สมุด 

๙. แมลง 

๑๐. โทรทัศน 

กลุม ๒ 

๖. ขนมเคก 

กลุมท ๑ 

๑. กระโปรง 

๒. ตะกรา 

๓. มะละกอ 

๔.  สะพาน 

๕.  กระเปา 

? 



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 

 
 


