
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ 

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน 

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.  นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามคร ูคําละ ๒ ครั้ง 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๑๘-๑๑๙ 

๓.  นักเรียนและครรูวมกนัสนทนาถึงความหมายของคาํ  พรอมยกตวัอยางประกอบ 

๔.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๙ ขอ ๒ (๑ ) หนา ๘๙ 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คาํสําคัญในบทเรยีน) 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓ หนาที ่๑๑๘-๑๑๙ 

๓.  นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม แลวเขียนบนัทึกลงในสมดุแบบฝกหัด 

๔.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรยีน) 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๙ ขอ ๒ (๒) หนา ๙๐ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานในใจ เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานและการเขียนคําควรรูคูความหมาย  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 

- การสรปุเลาเรื่องยอ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครใูหนักเรยีนอานบัตรคําในกระเปาผนังบนกระดานดํา ดังนี้  ครสิตศักราช  คอมพิวเตอร  คียขอมูล 

เซฟขอมูล  ทาวนเฮาส  พริน้ท  เวบ็ไซต  สลัด  ออทิสติก  อินเทอรเน็ต  อีเมล  แฮนดีไ้ดรฟ  และสนทนาเกียวกับ 

ความหมายของคาํ 

๒.  ครแูละนักเรียนสนทนาเก่ียวกับภาพในเรื่อง  คดิไป รูไป  จากหนังสือภาษาพาท ีชัน้ประถมศึกษาปที่ 

๓ หนา ๑๑๒ – ๑๑๕ 

๓.  นักเรียนอานในใจ เรื่อง คดิไป รูไป  หลังจากนั้น ครแูละนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง 

๔.  นักเรียนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 

๕.  แตละกลุมสงตวัแทนเลาเรื่องยอหนาชัน้เรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอ่ืนตอบ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดท่ี ๙ ขอ ๑ (๑-๖ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะ 

ภาษา) หนา ๘๗-๘๘ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทาํแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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



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

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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป 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 ไดถูกตองคลองแคลว 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได 

๒.  นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓.  นักเรียนตอบคําถามเรื่องท่ีอานได 

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. ทบทวนคําศัพทจากบัตรคํา 

๒.  ครใูหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงทีด ี เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน 

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๓.  ครสูาธติการอานทีด่ใีหนักเรียนฟง หรือใหนักเรยีนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพือเปนแนวทางใน 

การอานของนักเรยีน 

๔.  นักเรียนอานเนือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือชีวิต ภาษาพาท ี ชัน 

ประถมศึกษาปที ่๓  หนา  ๑๑๒ – ๑๑๕   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเนือหาวา ใคร 

ทาํอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ  โดยครูชวยเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง 

๕.  นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสยีงและการตอบคาํถาม  และขอคดิที่ไดจากบทอาน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒.  หนังสือเรียน 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 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป 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 สรุปความรูและขอคดิจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชวีติประจาํวัน 

จุดประสงค 

๑.  น  เรียนตั้งคําถาม – 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 คดิไป รูไป จากหนังสือเรยีนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที ่๓ หนา ๖๔ 

– ๗๘ พรอมกัน 

๓.  นักเรยีนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔.  นักเรยีนชวยกัน ตอบคําถามปากเปลาตามเหตุการณของเนื้อเรื่อง 

- ใครมาบานของแมน 

- ปอกมีลักษณะเปนคนอยางไร 

- เด็ก ๆ มาทาํรายงานเรื่องอะไร 

- นักเรียนไดขอคดิอยางไรจากเรื่องที่อาน 

ฯลฯ 

๕.  นักเรยีนแบงกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง พรอมนําเสนอหนาชัน้เรียน 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานเสริมบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก 

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คอืสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให 

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ 

มีนิสัยรักการอาน 

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  อานออกเสยีงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ 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 “พาราลิมปกเกมส” 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ทบทวนเนื้อหาที่เรยีนในช่ัวโมงทีแ่ลวดวยการเลาเรื่อง คิดไป รูไป 

๒.  นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง คิดไป รูไปจากหนังสือเรียนภาษาพาท ีชันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๑๒ – ๑๑๕ 

๓.  นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “พาราลิมปกเกมส” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ หนา ๑๑๖ – ๑๑๗ พรอมกัน 

๔.  นักเรียนพูดคุย สนทนา เก่ียวกับ “พาราลิมปกเกมส” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังนี ้

- กฬีาพาราลิมปกเกมส เปนการแขงขันกีฬาของบุคคลประเภทใด 

- การแขงขันกีฬาโอลิมปก ครั้งลาสุด เปนครั้งที่เทาไร จัดข้ึนที่ประเทศใด 

- การแขงขันโอลิมปกครั้งลาสุด นักกีฬาไทยไดรับเหรยีญรางวลัอะไรบาง 

๕.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคดิที่ไดจากการอาน “พาราลิมปกเกมส” 

๖.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๙ ขอ ๓ (๔)  หนาที ่๙๕ – ๙๖ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  หนังสือ รายวชิาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต แบบฝกทักษะภาษา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทาํแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง เครื่องหมายทัณฑฆาต เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําที่มีเครื่องหมาย     กํากับพยัญชนะ จะไมออกเสียงพยัญชนะตัวนัน ถามีพยัญชนะซึงไมใชพยัญชนะ 

สะกด อยูขางหนาพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย     กํากับก็ไมออกเสียงพยัญชนะทีอยูขางหนานันดวย ถามีสระอยูท 

พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย    กํากับ ก็ไมออกเสียงพยัญชนะและสระนั้นดวย 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกคาํที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาตได 

๒.  นักเรียนอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนบทเรยีนโดยการแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน 

๒.  ครูยกตัวอยางคําทีมีเครืองหมายทัณฑฆาตใหนักเรียนสังเกตวามีสิงใดทีเหมือนกันบาง  เชน  วัน 

อาทิตย  วันจันทร  วันศุกร 

๓.  นักเรียนและครูรวมกนัสรุปการอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต  และใหความรูเพ่ิมเติม 

๔.  นักเรียนอาน “อธิบายเพ่ิม เติมความร” จากหนังสือภาษาพาที หนา ๑๒๐ 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓  แบบฝกหัดที ่๙ ขอ ๓ (๑-๓)หนา ๙๓ – 

๙๕  จากนั้นนําสงครู  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 

- 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 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง เครื่องหมายทัณฑฆาต เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําที่มีเครื่องหมาย      กํากับพยัญชนะ จะไมออกเสยีงพยัญชนะตวัน้ัน ถามีพยัญชนะซึงไมใชพยัญชนะสะกด อยู 

ขางหนาพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย    กํากับก็ไมออกเสยีงพยัญชนะที่อยูขางหนานั้นดวย ถามสีระอยูที่พยัญชนะที่ม 

เครื่องหมาย    กํากับ ก็ไมออกเสียงพยัญชนะและสระนั้นดวย 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกคาํที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาตได 

๒.  นักเรียนอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

 
สาระการเรียนรู 

- คําที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนบทเรยีนโดยการแขงขันเขียนคําที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาตบนกระดานดํา 

๒. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม คนหาคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตจากหองสมุดตามท 

กําหนดให โดยแบงดังนี้ 
 

 สัตว จันทร พชืพันธุ 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๓.  ตวัแทนกลุมออกมานําเสนอ ครแูละนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมชีแ้นะแกไขขอบกพรอง 

๔.  นักเรียนและครูรวมกนัสรุปการอานและการเขียนคําทีใ่ชเครื่องหมายทัณฑฆาตทีถู่กตอง 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   



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



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4  บทที่ 9  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

เรื่อง เครื่องหมายทัณฑฆาต เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําที่มีเครื่องหมาย       กํากับพยัญชนะ จะไมออกเสียงพยัญชนะตัวนัน ถามีพยัญชนะซึงไมใชพยัญชนะ 

สะกด อยูขางหนาพยัญชนะที่มีเครืองหมาย    กํากับก็ไมออกเสียงพยัญชนะทีอยูขางหนานันดวย ถามีสระอยูที่ 

พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย    กํากับ ก็ไมออกเสียงพยัญชนะและสระนั้นดวย 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตวัชีวั้ด 

ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ 

จุดประสงค 

๑.  นักเรียนบอกคาํที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาตได 

๒.  นักเรียนอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

๓. ความสามารถในการแกปญหา 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทบทวนบทเรยีนโดยการแขงขันเขียนคําที่มีเครื่องหมายทณัฑฆาตบนกระดานดํา 

๒. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม ชวนกันนําภาพสิ่งของ เครื่องใช อาหาร ยานพาหนะ 

สื่อ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ทําเปนสมุดภาพ แสดงคําศัพทที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 

๓.  ตวัแทนกลุมออกมานําเสนอ ครแูละนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมชีแ้นะแกไขขอบกพรอง 

๔.  นักเรียนและครูรวมกนัสรุปการอานและการเขียนคําทีใ่ชเครื่องหมายทัณฑฆาตทีถู่กตอง 

๕.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที ่๙ ขอ ๔ 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการหาคํา รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 



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

 
 


