
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

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 อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 

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 หนาที่  ๑๐๔ –  ๑๐๕ 

๓.  นักเรยีนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรยีนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคาํทีค่รูกําหนดให 

๕.  นักเรยีนเขียนคําและความหมายของคาํลงในสมดุแบบฝกหัด 

๖.  นักเรยีนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๗.  นักเรยีนทบทวนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพ่ิม  เติมความหมายจากหนังสือเรยีนภาษาพาทีอีกครั้ง 

๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรียน) 

๙. นักเรียนทาํแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่๑ 

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 

- 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 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา 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 เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง 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 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒.  ครูสาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครืองบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๐๐ – ๑๐๒  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๔.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดขอ ๒ 

๕.  นักเรยีนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

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 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา 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  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 ภมูใิจภาษาไทยของเรา  จากหนังสือเรยีนภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที่ 

๓ หนา ๑๐๐ – ๑๐๒ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกันตอบคาํถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- เหตุการณนี้เกิดข้ึนทีไ่หน 
- เด็กๆ กําลังวางแผนทําอะไร 
- เพราะเหตุใดเด็กๆ จึงทํางานสําเร็จ 
- นักเรียนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน 

๕.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปบทเรยีนจากเรื่องที่อานและทําแบบฝกหัดที ่๓ ขอ ๑ – ๒ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 
 

๑. วิธีประเมิน  

 - สังเกตพฤติกรรม 

 - ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

 - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 - แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

 - นกั  เรยีนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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



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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา 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 ไดถูกตองคลองแคลว 

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 “ในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงทีแ่ลว 

๒.  นกัเรยีนอานออกเสยีงเรือ่ง ภมูิใจภาษาไทยของเรา จากหนังสือเรยีนภาษาพาท ีช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีง อานเสริม “เรื่องในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท” จากหนังสือเรียนภาษาพาท ีช้ัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๑๐๓ พรอมกัน 

๔.  นักเรยีนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “เรื่องในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท” จากความรูที่ไดอาน 

๕.  นักเรยีนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “เรื่องในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท” 

๖.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที ่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 

 - 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 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง คําพอง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําพอง  มี  ๒  แบบ  คือ  คําพองเสียง  คําทีมีการออกเสียงเหมือนกันแตเขียนไมเหมือนกัน  และ 

คําพองรูป คําที่เขียนเหมือนกันแตออกเสียงไมเหมือนกัน 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนใชคําพองไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนแยกคาํคําพองได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- คําพอง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนและครูทบทวนการใชคําที่ม ีฤ ฤๅ 

๒.  นักเรยีนและคร ูพูดคุย สนทนาเก่ียวกับคาํพอง  ที่มีทั้งคาํพองรูปและคาํพองเสียง 

๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพ่ิม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ หนา 

๑๐๗ – ๑๐๘ 

๔.  นักเรยีนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้ 

ครชููบัตรคํา “ทุก – ทุกข” นักเรยีนตอบ : คําพองเสยีง 

ครชููบัตรคํา  “กร ี– กรี” นักเรยีนตอบ : คําพองรูป 

ฯลฯ 

๕.  นักเรยีนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที ่๓ ขอ   ๑   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 

 
๒. 

- ตรวจแบบฝกหัด 
เครื่องมือประเมิน 

 - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
๓. 

- ทาํแบบฝกหัด 
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 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง รอยกรองประเภทกลอนแปด เวลา ๒ ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ 

รอยกรองประเภทกลอนแปดเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคํา 

ประพันธอีกประเภทหนึ่งอยางมศิีลปะ  ทีส่ามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณ 

ของภาษาไทยท่ีมีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 

ตวัชีวั้ด 

ป ๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคณุคาตามความสนใจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรยีนทองจาํรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกรูปแบบของการเขียนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

๒.  นักเรียนแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 



สาระการเรียนรู 

๑.  ลักษณะกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 

๒.  การแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรยีนทบทวนความรูเรื่องกลอนสี่สุภาพ  และเลนเกมตอคาํคลองจอง 

๒.  นักเรยีนและครสูรุป เกมที่เลน และสนทนาชื่อของบทรอยกรอง 

๓.  นักเรยีนดูแผนภูมิเรืองบทรอยกรองประเภทกลอนแปด  ทีแขวนบนกระดานดํา  ครูอธิบายถึงการ 

เขียนบทรอยกรองประเภทกลอนแปดและการสัมผัสตามแผนภูมิ 

๔.  นักเรยีนเปดหนังสือเรยีน เรื่องในโลกนี้มีอะไรเปนไทยแท  เพ่ือศกึษาหัวขอ อธิบาย เพิมเติมความรู 

เก่ียวกับบทรอยกรองประเภทกลอนแปด 

๕.  นักเรยีนอานบทรอยกรองตามคร ู๑  ครั้ง  และอานกลอนแปดอีกครัง เพือทบทวนจังหวะการอานที่ 

ถูกตอง 

๖.  นักเรยีนคัดลายมือในแบบฝกหัดที ่๔ 
 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบประเมนิการสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  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 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง ภาษาไทยถิ่น เวลา ๑ ชัว่โมง 

……………………………………………………………… 

สาระสําคัญ 

ภาษาถ่ินภาษาเหนือ  ภาษาอีสาน  ภาษากลางและภาษาใต เพราะฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราควรศึกษา 

ไว เพ่ือที่เราจะสามารถสื่อสารไดในขอบเขตที่กวางขวางและถูกตองตามบริบทแหงความหมาย 

มาตรฐาน 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทย ภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนฟง  พูด  ภาษาเหนือ  ภาษาอีสาน  ภาษากลางและภาษาใตได 

๒.  นักเรียนบอกความหมายของคําที่เปนภาษาเหนือ  ภาษาอสีาน  ภาษากลางและภาษาใตได 

สมรรถนะสําคัญ 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒.  ซื่อสตัยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

สาระการเรียนรู 

๑.  คําที่เปนภาษาไทยถ่ิน 

๒.  ความหมายของคําในภาษาไทยถ่ิน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครูแสดงบัตรคําภาษาไทยถ่ิน เชน 
 

 

นักเรยีนอานออกเสยีงตาม  ครูและนักเรียนอภิปรายความหมาย 

๒.  นักเรยีนชวยเสนอคาํภาษาที่เคยไดยิน  ไดฟง ครเูขียนคําบนกระดานดํา 

๓.  แบงกลุมนักเรยีนใหศึกษาเพ่ิมเติมจากการอธบิายเพ่ิมเติมความรู  เรื่องภาษา ไทยถิน ในหนังสือหนา 

๑๐๙ แลวชวยกันสรุป 

๔. ครูมอบหมายนักเรียนแตละกลุมจัดทําสมุดสะสมคําภาษาไทยถ่ิน นําสงเปนชิ้นงานกลุมทํา 

แบบฝกหัดทักษะภาษาแบฝกหัดที ่๓ ขอ ๓ 

๕.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องภาษาไทยถ่ิน 

สื่อ /  แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําศัพท 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที ่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 ) 

ลําแตๆ เบิ่ง บักนัด 



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 8 เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การแตประโยคตามจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง 

……………………………………………………………….…...…… 

สาระสําคัญ 

ประโยคคือการนําคํานาม คาํกริยา และคําขยายมาเรียงกันแลวไดใจความสมบูรณวาใครทําอะไร 

อยางไร ที่ไหน  ซึ่งในชีวิตประจาํวนัเราจะใชประโยคเพ่ือสื่อสารมากมาย การเรยีนรูใหเขาใจและนาํไปใชใ หถูกตอง 

ก็จะทําใหเกิดประโยชนเปนอยางมาก 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทย ไวเปนสมบัติของชาติ 

ตวัชีวั้ด 

ท ๒.๑ ป.๓/ ๔ แตงประโยคงายๆ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกสวนประกอบของประโยคได 

๒. นําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคตามที่กําหนดได 

๓. แตงประโยคชนิดตางๆ ได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑. มีความสนใจใฝเรียนรู 

๒. เปนผูนําและผูตามท่ีดีได 

๓. มีความภาคภูมิในภาษาไทยไทย 

๔. ใชภาษาไทยไดเหมาะสมกับสถานการณ 

๕.  รูจักประหยดัอดออม 

สาระการเรียนรู 

๑. การเรียบเรียงประโยคตามที่กําหนด 

๒. การแตงประโยค 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเลนเกม การใบคําโดยใหเพือนออกมาแสดงทาทางแลวบอกวากําลังทําอะไร  แลวสนทนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ครูใหความรูเพ่ิมเติม 

๒.  นักเรียนอานอธิบายเพ่ิมเติมความรู เรื่อง  ประโยค  รวมอภิปรายเนื้อหาการอานและสังเกตประโยค 

ในหนังสือหนา ๑๐๖ 



๓.  
นักเรยีนกําหนดคําและฝกแตงประโยคปากเปลาตามรูปแบบการแตงประโยคและตามจินตนาการ 

๔.  ทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดท่ี  ๓  ขอ ๔ 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แถบประโยค 

การวัดและผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

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

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



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

 
 


