
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

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 

สาระการเรียรู 

- ความหมายของคาํ 

- การใชคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑.  นักเรยีนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท   อานเพิม   เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที   ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๙๓- ๙๔ 

๓.  นักเรยีนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมดุแบบฝกหัด 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท   อานเพิม   เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที   ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๙๓- ๙๔ 

๓.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๒ ขอ ๒ (๑) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวิีต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที ่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 

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



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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได 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 เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

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.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครืองบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓.  นักเรียนอานเนือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือชีวิต ภาษาพาท ี ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓  หนา  ๙๐–๙๑  โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนือหาวา ใคร ทํา 

อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากเรื่องอาน 

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 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได 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  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและม 

นิสัยรักการอาน 

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.  นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ความฝนเปนจริงได จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๙๐-๙๑ พรอมกัน 

๓.  นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรียนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- เหตุการณนี้เกิดข้ึนทีไ่หน 

- เวหาฝนวาเกิดอะไรขึ้นกับตน 

- ในความฝนเวหาไดพบใคร 

- นักเรียนไดขอคดิอะไรบางจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรียนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อาน 

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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี 

นิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

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 “เรื่องมนุษยกับการบิน” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเนื้อหาที่เรยีนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่องความฝนเปนจริงได 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ความฝนเปนจริงได จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศกึษาป ที่ ๓ 

หนา ๙๐-๙๑ พรอมกัน 

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องมนุษยกับการบิน” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๙๒ พรอมกัน 

๔.  นักเรียนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่องมนุษยกับการบิน” จากความรูทีไ่ดอานโดยต้ังคําถามดังนี้ 

- จากเรื่องมนษุยกับการบนิใครคอืผูจุดประกายการบิน 

- เครื่องบนิที่บินไดดวยความเร็วเหนือความเร็วเสยีงสรางข้ึนเมื่อใด 

- ถานักเรยีนเปนนักบินอยากเดนิทางไปไหน 

๕.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่องมนุษยกับการบิน” 

๖.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ ขอ ๑ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน 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 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําท่ีมี ฤ  ฤๅ เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานคําทีใ่ช “ฤ” ในภาษาไทยจะอานออกเสียงตัว “ฤ” ได ๓ แบบ คือ จะอานออกเสียง รึ  ริ และเรอ 

สวนคําที่ม ีฤๅ  จะอานออกเสียงเปน รือ 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานคําทีใ่ช “ฤ” ในภาษาไทยไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนเขียนคําทีใ่ช “ฤ” ในภาษาไทยไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานคําที่ใช “ฤ” และ “” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๙๓ 

–๙๔ 

๒. ครูอธิบายวาคําที่ใช ฤ  นี้ อานออกเสียงได 3 แบบคือออกเสียง รึ ริ และเรอ สวนคําที่มี  จะ 

อานออกเสียงเปน รือ 

๓.  นักเรียนเขียนเรื่องโดยเลือกคาํทีใ่ช ฤ  ฤๅ  อยางนอย  ๓ คําลงในสมุด แลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน 

๔.  นักเรียนและครูรวมกนัสรุปความรูเรื่อง คําทีใ่ช ฤ  ฤๅ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๓ (๑) จากนั้น 

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน 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 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

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



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําที่ใช บัน บรร เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

บัน และ บรร อานวา บัน ใชเขียนนําหนาพยางค เพ่ือใหเปนคํา ซึ่งคําที่ใช บัน ในภาษาไทยปจจุบัน มี ๕ 

คํา สวนคําที่ใช บรร ในภาษาไทยมีหลายคํา 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานและเขียนสะกดคําทีใ่ชพยัญชนะ บันและ บรร ไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนใชคําที่เขียนดวย บันและ บรร  ได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การเขียน  คํา บัน  บรร 

- การอานออกเสียง คํา บัน  บรร 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวน พยัญชนะ สระและวรรณยุกต 

๒.  นักเรียนอานบทรอยกรองพรอมกัน 

บันดาลลงบันได 

บันทึกใหจําจงดี 

รื่นเริงบันเทิงมี 

บันลือลั่นสนั่นดัง 

๓.  ครูเฉลยการอานทีถู่กตองใหนักเรียนฟง  แลวใหนักเรียนอานออกเสยีงตามครู 

๔.  นักเรียนสังเกตบทรอยกรองวามคํีาบันก่ีคาํ 

๕.  ครูอธิบายวาคําทีใ่ช  บัน มีหลายคํา ทีใ่ชประจาํม ี๕ คาํ คือ  บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ 

๖. น 

๙๖ 

เรียนอานความรู เรื่อง “คําทีใ่ช บัน บรร”  จากหนังสือภาษาพาที ชันประถมศึกษาปที่ ๓ หนาท 

๗.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑๐ ขอ ๒ (๒), (๓) 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน 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 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐. 

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

 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําที่ใช รร ( ร หัน) เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําทีใ่ช รร เรยีกวา ร หัน ออกเสยีง อัน บรร อานวา บัน (บอ-อัน-บัน) 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

มฐ.ท ๑.๑ ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรองสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

มฐ.ท ๔.๑ ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนสามารถอานคําทีใ่ช รร (ร หนั) เปนตัวสะกดไดอยางถูกตองตามหลักภาษาไทย 

๒.  นักเรียนสามารถเขียนคําทีใ่ช รร (ร หัน) เปนตัวสะกดไดอยางถูกตองตามหลักภาษาไทย 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- การอานคําทประสมดวยตัว รร (ร หัน) 

- การเขียนคําที่ประสมดวยตัว รร (ร หัน) 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ใหนักเรียนอานทบทวน ความรู คําทีใ่ช บัน  บรร จากหนังสือภาษาพาทีชันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา 

๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖-๙๗ 

 
๒.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบวามตีวัสะกดและไมมตีวัสะกดดังนี ้

ครชููบัตรคํา  “กรรไกร” นักเรียนตอบ : ไมมตีวัสะกด 

ครชููบัตรคํา  “พรรคพวก” นักเรยีนตอบ : มตัีวสะกด 

ฯลฯ 

๓.  นักเรยีนสังเกตคําทีใ่ช รร ไมมตีวัสะกดและมตีวัสะกด 

๔. ครูอธิบายเพ่ิมเติมวา 

- คาํที่ใช รร ไมมีตัวสะกด จะอานออกเสียง อัน 

- คาํที่ใช รร มีตัวสะกด จะอานออกเสียง อะ ประสมดวยตัวสะกดนั้นๆ 

๕.  นักเรยีนอานความรู เรื่อง “คําทีใ่ช รร (รหัน)”  จากหนังสือภาษาพาที ชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ หนาท 

 
๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑๐ ขอ ๓  (๒), (๓), (๔) 

 

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 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- ผูเรียนไดคะแนนการทาํแบบฝกหัดผานเกณฑ  รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง ความฝนเปนจริงได เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การเขียนตามจินตนาการ เปนการเขียนเรื่องราวที่มาจากความรูสึกนึก คดิ จินตนาการของผูเขียน ซึ่ง 

จินตนาการนั้นเปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคที่ถายทอดออกมาเปนการเขียนใหผูอ่ืนไดรับรูถึงความคิดของ 

ผูเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ  ยอความ และเขียนเรืองราว ในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธภิาพ 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๕  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการไดอยางสรางสรรค 

๒.  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 



สาระการเรียนรู 

- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

- กระบวนการเขียน 

- เนื้อเรื่อง 

- การใชภาษา 

- ความคิดสรางสรรค 

- ขอคิด 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑.  ครแูบงนักเรยีนออกเปน ๒ ฝาย ใหนักเรยีนแตละฝายเขียนขอความเรยีงตอกันไปคนละประโยค โดย 

ไมปรึกษากันเลย เมื่อแตละคนเขียนเสร็จ ก็สงตอไปใหคนอืน่ๆ ในกลุมผลัดกันเขียนทีละคน ภายในเวลา ๕ นาที 

สําหรับการเขียนนั้นผูเลนแตละคนจะตองดูขอความจากประโยคตอนตนใหเขาใจ และเขียนขอความตอไปให 

ตอเนื่องกับประโยคนั้นๆ 

๒.  นักเรียนทั้ง ๒ ฝายสงตัวแทนออกมาเลาเรืองทีเขียนติดตอกันทีหนาชันเรียน และใหเพือนๆ ฟง ครู 

แนะนําเพ่ิมเติมเรื่องการใชภาษาในการเขียนแกนักเรยีน 

๓.  แบงนักเรยีนเปนกลุมๆ ละ ๔-๕ คนทํากิจกรรม “แตงเรื่องจากบัตรคํา” โดยนําบัตรคํา (คําสําคัญใน 

บทเรียน) มาใหชวยกันแตงเรื่องราวใหนาสนใจ พรอมทั้งตั้งช่ือเรื่องที่เหมาะสม 

๔.  ตวัแทนกลุมนาํเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๕.  นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการทีช่วยกันแตงจากกิจกรรมลงในสมุด 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท   อานเพิม   เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๙๓- ๙๔ 

๓.  นักเรยีนทุกคนเขียนเรื่องตามจินตนาการตามความสนใจลงในสมดุของตนเองอยางอิสระโดยใชคาํ จาก 

คําศัพท อานเพ่ิม เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๙๓- ๙๔ นําสงครู 

ครใูหคําชีแ้นะและตรวจสอบความถูกตอง 

๔.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปวาการเขียนตามจินตนาการ เปนการเขียนเรืองราวทีมาจาก 

ความรูสึกนึกคดิจินตนาการของผูเขียนซึงจินตนาการนันเปนสวนหนึงของความคิดสรางสรรคทีถายทอดออกมา 

เปนการเขียนใหผูอ่ืนไดรับรูถึงความคดิของผูเขียน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 



การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจสมุดแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

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


