
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว 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 อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๗๐ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดท่ี ๕ ขอ ๒ (๑-๒) หนา ๔๖-๔๗ 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.   นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๗๐ 

๓.  นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม แลวเขียนบนัทึกลงในสมดุแบบฝกหัด 

๔.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรยีน) 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดท่ี ๕ ขอ ๒ (๓) หนา ๔๗-๔๘ 

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  

 

 
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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานในใจ เวลา ๑ 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.  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.  ครูใหนักเรียนอานบัตรคําในกระเปาผนังบนกระดานดํา ดังนี้  ดากน  ตํานาน  พง  ลําเนา  ลูกยา 

วนทา  สึก  อเวจี  และสนทนาเก่ียวกับความหมายของคํา 

๒.  ครูและนักเรียนสนทนาเกียวกับภาพในเรือง ทําดีอยาหวันไหว จากหนังสือภาษาพาท ี ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๖๓ 

๓.  นักเรยีนอานในใจ เรื่อง ทําดีอยาหวัน่ไหว หลังจากนั้น ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อเรื่อง 

๔.  นักเรยีนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 

๕.  แตละกลุมสงตวัแทนเลาเรื่องยอหนาชัน้เรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอ่ืนตอบ 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๕ ขอ ๑ (๑-๓) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
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 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว 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. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๖๔-๖๘   โดยอานตอกันคนละ  ๑ บท  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร 

ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๕.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  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 ๖ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคาํ ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได 

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

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 ทําดีอยาหวันไหว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๖๔ – ๗๘ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ บท 

๔.  นักเรยีนชวยกันต้ังและตอบคาํถามปากเปลาตามเหตุการณของเนื้อเรื่อง 

- เหตุการณที ่๑ เศรษฐีพอหมายไปทาํอะไรที่วดัซึ่งตนเคยบวช 

- เหตุการณที ่๒ ทําไมลูกชายจึงสึกจากพระ และพอรับลูกชายอยางไร 

- เหตุการณที ่๓ ลาํดับวธิีการเดินทางกลับบานของพอลูกทั้งสอง 

- นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่องนิทาน โดยนําคําตอบตามเหตุการณใหตอเนื่องกัน 

- นักเรียนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๕ ขอ ๑ (๔-๖) หนา ๔๕-๔๖ 

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 ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว 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 “ไตรตรองกอนเชื่อ” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องทําดีอยาหวัน่ไหว 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง ทําดีอยาหวั่นไหว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ ๓ หนา ๖๔ – ๖๘ 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “ไตรตรองกอนเชื่อ” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนา ๖๙ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “ไตรตรองกอนเช่ือ” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังนี ้

- พราหมณไดแพะมาอยางไร 

- สาเหตุใดพราหมณจึงทิ้งแพะ 

- ถานักเรยีนเปนพรหมณจะทิ้งแพะหรือไม เพราะเหตุใด 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “ไตรตรองกอนเช่ือ” 

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 ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําคลองจอง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําคลองจองเปนพ้ืนฐานนําไปสูการแตงคําประพันธประเภทรอยกรอง คําคลองจองหมายถึง คําที่ใชสระ 

เสียงเดียวกัน มีตัวสะกดมาตราเดียวกัน ทําใหคําประพันธเกิดความไพเราะ มีจังหวะลีลาที่นาอาน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๖  แตงคําคลองจองและคาํขวญั 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกความหมายของคําคลองจองได 

๒.  นักเรียนบอกคาํที่เปนคําคลองจองได 

๓.  นักเรียนเขียนคําคลองจองได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

- รักความเปนไทย 

- ใฝเรียนรู 

- มีจิตสาธารณะ 

- มีวินัย 

- อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- คําคลองจอง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนบทเรยีนโดยการแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน 

๒.  ครูยกตัวอยางคําคลองจอง ๑ คู “อาหาร การกิน” ใหนักเรยีนสังเกต 

๓.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายของคําคลองจองวาคําคลองจองหมายถึง คําที่มีสระตัว 

เดียวกัน และใชตัวสะกดมาตราเดียวกัน 

๔.  นักเรยีนอาน “อธิบายเพ่ิม เติมความร” จากหนังสือภาษาพาท ีหนา ๗๑ 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๕ ขอ ๓ (๑-๒) หนา ๔๘- 

๔๙  จากนั้นนําสงครู  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 

- 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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําคลองจอง (ตอ) เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําคลองจองเปนพ้ืนฐานนําไปสูการแตงคําประพันธประเภทรอยกรอง คําคลองจองหมายถึง คําที่ใชสระ 

เสียงเดียวกัน มีตัวสะกดมาตราเดียวกัน ทําใหคําประพันธเกิดความไพเราะ มีจงั หวะลีลาที่นาอาน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๖  แตงคําคลองจองและคาํขวญั 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกความหมายของคําคลองจองได 

๒.  นักเรียนบอกคาํที่เปนคําคลองจองได 

๓.  นักเรียนเขียนคําคลองจองได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- คําคลองจอง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนบทเรยีนโดยการแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน 

๒.  ครูยกตัวอยางคําคลองจอง ๑ คู “อาหาร การกิน” ใหนักเรยีนสังเกต 

๓.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายของคําคลองจองวาคําคลองจองหมายถึง คําที่มีสระตัว 

เดียวกัน และใชตัวสะกดมาตราเดียวกัน 

๔.  นักเรยีนอาน “อธิบายเพ่ิม เติมความร” จากหนังสือภาษาพาท ีหนา ๗๑ 

๕.  ใหนักเรียนแบงกลุม ชวยกันแตงคําคลองจองกลุมละ ๒ คู 

๖.  ตัวแทนกลุมนาํเสนอผลงาน ครแูละนักเรียนชวยกันแนะนําขอบกพรอง 

๗.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๕ ขอ ๓ (๓-๔) หนา ๔๙- 

๕๑ จากนัน้นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง กลอนสี่ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

กลอนสี่ เปนกลอนสุภาพชนิดหนึ่ง มีวรรคละ ๔ คํา นําเอาแตละคํามาเรียงเขาดวยกันตามกฎเกณฑ 

รูปแบบที่กําหนดให จะทําใหเกิดจังหวะและลีลาที่รื่นไหลชวนอาน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑ ระบุขอคดิที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนาํไปใชในชีวติประจาํวัน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบบอกลักษณะของกลอนสี่ได 

๒.  นักเรียนบอกคาํสัมผัสคลองจองในกลอนสี่ได 

๓.  นักเรียนเขียนแผนผังของกลอนสี่ได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- กลอนสี่ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาคาํคลองจองจากชัว่โมงทีแ่ลวโดยเลนแขงขันตอคาํคลองจอง 

๒.  นักเรยีนอานกลอนสี่พรอมกัน ดังนี้ 

เด็กเอยเด็กไทย ใฝใจเลาเรียน 

หัดอานหัดเขียน รําเรียนวิชา 

เมื่อเจาเติบใหญ ไดมีปญญา 

เจริญกาวหนา พัฒนาไทยเอย 

๓.  ใหนักเรียนสังเกตคาํวาแตละวรรคม ี๔ คาํ  แตละวรรคมีคําใดบางทีส่ัมผัสกัน 

๔.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๗๒ 

๕.  นักเรยีนแบงกลุมหากลอนสี ่จากหนังสือในหองสมดุแลวโยงคําสัมผัสระหวางวรรค 

๖. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดท่ี ๕ ขอ ๓ (๕) หนา ๕๑ 

จากนั้นนําสงครู  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 

- 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 ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 5 เรื่อง ทําดี...อยาหวั่นไหว 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 

- การเขียนบันทึก 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวน  กลอนสี่ และฉันทลักษณ หนังสือภาษาพาที หนา ๗๒ 

๒.  นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม แตละกลุมชวยกันสังเกตพฤติกรรมสมาชิกในกลุมวา 

บุคคลใด ควรไดรับการยกยองในการทําความดี 

๓.  แตละกลุมนาํเสนอบุคคลทีค่วรยกยองในการทาํความดี พรอมบอกเหตุผลประกอบ 

๔.  นักเรยีนแตละกลุมชวนกันอานกิจกรรมจากหนังสือภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที ่
๗๓-๗๔ 

๕.  นักเรยีนเขียนความดีที่เคยทําแลวประทับใจนํามาอานใหเพ่ือนๆ ฟง 

๖.  ครูและนักเรียนรวมกันคัดเลือกนักเรียนทีส่มควรไดรับการยกยองจากการทาํความดี 

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 

 
 


