
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 บทที่ 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต 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  อานออกเสยีงคํา  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  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๘๑ – ๘๒ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรียนทบทวนคําศัพท  อานเพ่ิม  เติมความหมาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนาที่ ๘๑ – ๘๒ 

๗.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๘.  นักเรยีนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรยีน) 

๙.  นักเรยีนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๖ 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  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

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 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 บทที่ 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต 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 เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

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 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟง หรือใหนักเรยีนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓.  นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง พลังงานคือชีวิต  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือ 

ชีวิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๗๓ – ๗๙   โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนา 

ถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่ 

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 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานคิด วิเคราะห เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน 

บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได 

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

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.  นักเรียนอานออกเสียงเรือง พลังงานเพือชีวิต  จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๗๓ – ๗๙ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรปุบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

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

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่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 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

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 ไดถูกตองคลองแคลว 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของเรื่องได 

๒.  นักเรียนสรุปและบอกขอคดิจากเรื่องที่อาน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

- รักความเปนไทย 

- ใฝเรียนรู 

- มีจิตสาธารณะ 

- มีวินัย 

- อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานเสริม “เรื่องใชโทรทัศน ใหประหยดัคาไฟฟา” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องพลังงานคือชวีิต 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงเรื่อง พลังงานคือชีวิต จากหนังสือเรยีนภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ หนา 

๗๓ – ๗๙ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีง อานเสริม “เรื่องใชโทรทัศน ใหประหยดัคาไฟฟา” จากหนังสือเรียนภาษาพา 

ท ีชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ หนา ๘๐ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่องใชโทรทัศน ใหประหยัดคาไฟฟา” จากความรูทีไดอานโดยตัง 

คําถามใหนักเรยีนตอบ 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่องใชโทรทัศน  ใหประหยดัคาไฟฟา” 

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 ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวชิาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 บทที่ 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานคําท่ีเปนอักษรควบกลํา เวลา ๒ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

คําควบกลาํคือคาํที่ออกเสียงพยัญชนะตนพรอมกันทัง  ๒  คํา  หรือออกเสียงเปนเสียงพยัญชนะตัวอืน 

ผูเรียนตองเรยีนรูเรื่องการออกเสยีงและการเขียนคําควบกลาํทีถู่กตองเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการใชภาษาและทาํ ใหการ 

สื่อสารมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําควบกลาํไดถูกตอง 

๒.  เขียนคําควบกลาํไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนใชคําควบกลาํไดถูกตองตามสถานการณ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑. คําควบแท 

๒. คําควบไมแท 



๓.  การอานเขียนคําควบกลํา 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนแตละกลุมรับแจกกระดาษเปลาจากครูกลุมละ  ๑  แผน  ครูใหเวลา  ๓  นาที   ใหทุกกลุม 

หาคําควบกลําทั้งควบแทและคําควบกลําไมแท จาก เรื่อง “พลังงานคือชีวิต” ใหไดมากที่สุดพอหมดเวลาใหแต 

ละกลุมนับดูคําศัพทที่เขียนได  วามีทั้งหมดกี่คํา  สงตัวแทนออกมาอานหนาชั้นเรียน 

๒.  ครแูขวนแผนภูม ิ“คาํควบกลํา” ไวบนกระดาน  นักเรียนอานพรอมกัน  ครูนํานักเรียนฝกอานตาม 

จากนัน้นักเรยีนอานกันเอง 

๓.  ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง คําควบกลําจากหนังสือเรียน จากนั้นครูเขียนควบกลําบนกระดานใหนักเรียน 

อานทีละคน  คนละ  ๕  คํา  โดยมีหัวหนากลุมเปนผูดูแลควบคุมและสมาชิกในกลุมรวมกันประเมินการอานของ 

แตละคน 

๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดที ่๖ ขอ ๓ (๑ – ๒) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 

 
๒. 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

เครื่องมือประเมิน 

 

 

 
๓. 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

เกณฑการประเมิน 

 

 - นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด 

รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานคําท่ีเปนอักษรนํา เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

อักษรนําคือกฎเกณฑทางหลักภาษาอีกประเภทหนึ่ง  ที่ทาํใหกระบวนการอานเกิดการเปลีย่นแปลงไปจาก 

รูปลักษณอักษรที่ปรากฏ  ผูเรียนตองเรยีนรูกฎเกณฑเหลานี้อยางละเอียด  เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการสื่อสาร 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานเขียนคําที่มีอักษรนําไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนบอกกฎเกณฑทางหลักภาษาเก่ียวกับอักษรนําได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒. เปนผูนําและผูตามท่ีดีได 

๓.  มคีวามรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย 

๔.  รูจักประหยดัอดออม 

สาระการเรียนรู 

๑.  การอานอักษรนํา 

๒. การเขียนอักษรนํา 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนดูบัตร ห นํา  ตดิไวบนกระเปาผนังใหนักเรยีนอานออกเสียงคํา นักเรยีนนําคํามาแตงประโยค 

จากคาํทีค่รูกําหนดให  และเปลีย่นกันตรวจผลงาน 

๒.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการอานคําที่เปนอักษรนํา 

๓.  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําที่เปนอักษรนําเรื่อง พลังงานคือชีวิต ใหไดมากที่สุด  เขียนใส 

แผนกระดาษแลวสงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดที ่๔ หนา ๔๔ ขอ ๓ (๒ – ๔) 



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 ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 บทที่ 6 เรือ่ง พลังงานคือชีวิต เวลา ๑๐ ชัว่โมง 

เรื่อง การแตงคําขวัญ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําขวญัเปนขอความทีใ่ชคําสั้น กะทดัรัด มักนิยมใหคลองจองกันเพือใหจําไดงาย มีความหมายทีดี จูงใจ 

ใหขอคดิ มคีติเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งนําไปใชประกอบไดทั้งการพูดและการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๕ แตงคําคลองจอง และคําขวัญ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานคําขวญัไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนบอกกฎเกณฑทางหลักภาษาเก่ียวกับการแตงคําขวญัและแตงคําขวญัได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒. เปนผูนําและผูตามท่ีดีได 

๓.  มคีวามรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย 

๔.  รูจักประหยดัอดออม 

สาระการเรียนรู 

๑.  การอานคําขวญั 

๒.  การแตงคําขวัญ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนดูตวัอยางคําขวญั บนกระดานดํา แลวสนทนาคําคลองจองในคาํขวญันั้นๆ เชน 

พลังงานคือชวีิต รูจักคิด  รูจักใช  ไดคุณคา 

เด็กดีเปนศรแีกชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ 

๒.  นักเรียนอานคําขวญั  พรอมกนัและชวยกันขีดเสนใตคําสัมผัสและขีดแบงจังหวะการอาน 

๓.  นักเรียนฝกอานคําขวญั จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีแลวอภิปรายสรุปความหมายจาก พรอมทั้งหาคํา 

คลองจองจากคาํขวญั 



๔.  นักเรียนฝกการแตงคําขวัญแลวนําเสนอ เพือแลกเปลียนเรียนรูซึงกันและกัน 

พรอมทังชวยกัน ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

๕.  นักเรยีนและครสูรุปบทเรียนการแตงคําขวญั 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดที ่๖  ขอ ๓ (๕) และขอ ๔ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  ตวัอยางคําขวญั 

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 
 


