
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน  เขียน  คําควรรูคูความหมาย เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑   อานออกเสียงคํา ขอความ  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

 ป.๓/๒   อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรียนได 

๓. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
    

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคํา 

- การใชคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่  ๑๐๔ –  ๑๐๕ 

๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให 

๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด 

๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คําสําคัญในบทเรียน) 

๗. นักเรียนทบทวนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาทีอีกครั้ง 

๘.  นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรียน) 

๙.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๑  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง คลองแคลว 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได 

๒. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
    

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคําถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๐๐ – ๑๐๒  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดขอ ๒ 

๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

 ป.๓/๕  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดจากการอานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนทบทวนเน้ือหาบทเรียน โดยการอานคําจากบัตรคํา 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา  จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๓ หนา ๑๐๐ – ๑๐๒ พรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- เหตุการณน้ีเกิดข้ึนที่ไหน 

- เด็กๆ กําลังวางแผนทําอะไร 

- เพราะเหตุใดเด็กๆ จึงทํางานสําเร็จ 

- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน 

๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อานและทําแบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑ – ๒ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. นักเรียนสรุปและบอกขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
   

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานเสริม “ในโลกน้ีมรอะไรเปนไทยแท” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องในโลกน้ีมรอะไรเปนไทยแท” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๐๓ พรอมกัน 

๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องในโลกน้ีมรอะไรเปนไทยแท” จากความรูที่ไดอาน 

๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องในโลกน้ีมรอะไรเปนไทยแท” 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๔ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําพอง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําพอง  มี  ๒  แบบ  คือ  คําพองเสียง  คําที่มีการออกเสียงเหมือนกันแตเขียนไมเหมือนกัน  และ

คําพองรูป  คําที่เขียนเหมือนกันแตออกเสียงไมเหมือนกัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนใชคําพองไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแยกคําคําพองได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําพอง   
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครูทบทวนการใชคําที่มี ฤ ฤๅ 

๒. นักเรียนและครู พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับคําพอง  ที่มีทั้งคําพองรูปและคําพองเสียง 

๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓  หนา 

๑๐๗ – ๑๐๘  

๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังน้ี 

ครูชูบัตรคํา   “ทุก – ทุกข”  นักเรียนตอบ : คําพองเสียง 

ครูชูบัตรคํา     “กรี – กรี”  นักเรียนตอบ : คําพองรูป 

     ฯลฯ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ   ๑   จากน้ันนําสงครู  

ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   รอยกรองประเภทกลอนแปด เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ  

                รอยกรองประเภทกลอนแปดเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคํา

ประพันธอีกประเภทหน่ึงอยางมีศิลปะ  ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณ

ของภาษาไทยที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด     

ป ๓/๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรียนทองจํารอยกรองประเภทกลอนแปดได 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกรูปแบบของการเขียนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 

๒. นักเรียนแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปดได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

๑. ลักษณะกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 

๒. การแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนความรูเรื่องกลอนสี่สุภาพ  และเลนเกมตอคําคลองจอง  

๒. นักเรียนและครูสรุป เกมที่เลน   และสนทนาช่ือของบทรอยกรอง    

๓. นักเรียนดูแผนภูมิเรื่องบทรอยกรองประเภทกลอนแปด  ที่แขวนบนกระดานดํา  ครูอธิบายถึงการ

เขียนบทรอยกรองประเภทกลอนแปดและการสัมผัสตามแผนภูมิ 

๔. นักเรียนเปดหนังสือเรียน เรื่องในโลกน้ีมีอะไรเปนไทยแท  เพื่อศึกษาหัวขอ   อธิบาย เพิ่มเติมความรู 

เกี่ยวกับบทรอยกรองประเภทกลอนแปด 

๕. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครู ๑  ครั้ง  และอานกลอนแปดอีกครั้ง เพื่อทบทวนจังหวะการอานที่

ถูกตอง 

๖. นักเรียนคัดลายมือในแบบฝกหัดที่ ๔ 
 

สื่อ /  แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง ภาษาไทยถ่ิน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………… 

สาระสําคัญ  

ภาษาถ่ินภาษาเหนือ  ภาษาอีสาน  ภาษากลางและภาษาใต เพราะฉะน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่เราควรศึกษา

ไว เพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารไดในขอบเขตที่กวางขวางและถูกตองตามบริบทแหงความหมาย 
 

มาตรฐาน  

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด    

ป.๓/๖  เลือกใชภาษาไทย ภาษามาตรฐานและภาษาถ่ินไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนฟง  พูด  ภาษาเหนือ  ภาษาอีสาน  ภาษากลางและภาษาใตได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่เปนภาษาเหนือ  ภาษาอีสาน  ภาษากลางและภาษาใตได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน   
 

สาระการเรียนรู 

๑. คําที่เปนภาษาไทยถ่ิน 

๒. ความหมายของคําในภาษาไทยถ่ิน 
 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูแสดงบัตรคําภาษาไทยถ่ิน   เชน 

 

               ลําแตๆ                   เบิ่ง                  บักนัด 

 

           นักเรียนอานออกเสียงตาม  ครูและนักเรียนอภิปรายความหมาย 

๒. นักเรียนชวยเสนอคําภาษาที่เคยไดยิน  ไดฟง   ครูเขียนคําบนกระดานดํา 

๓. แบงกลุมนักเรียนใหศึกษาเพิ่มเติมจากการอธิบายเพิ่มเติมความรู  เรื่องภาษา ไทยถ่ิน ในหนังสือหนา 

๑๐๙  แลวชวยกันสรุป 

๔. ครูมอบหมายนักเรียนแตละกลุมจัดทําสมุดสะสมคําภาษาไทยถ่ิน  นําสงเปนช้ินงานกลุมทํา

แบบฝกหัดทักษะภาษาแบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๓ 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องภาษาไทยถ่ิน 
 

สื่อ /  แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เวลา     ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตประโยคตามจินตนาการ เวลา       ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………….…...…… 

สาระสําคัญ  

ประโยคคือการนําคํานาม  คํากริยา  และคําขยายมาเรียงกันแลวไดใจความสมบูรณวาใครทําอะไร 

อยางไร ที่ไหน  ซึ่งในชีวิตประจําวันเราจะใชประโยคเพื่อสื่อสารมากมาย การเรียนรูใหเขาใจและนําไปใชใหถูกตอง

ก็จะทําใหเกิดประโยชนเปนอยางมาก 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทย ไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด   

          ท ๒.๑  ป.๓/ ๔   แตงประโยคงายๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกสวนประกอบของประโยคได 

๒. นําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคตามที่กําหนดได 

๓. แตงประโยคชนิดตางๆ ได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีความสนใจใฝเรียนรู   

๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได 

๓. มีความภาคภูมิในภาษาไทยไทย  

๔. ใชภาษาไทยไดเหมาะสมกับสถานการณ 

๕. รูจักประหยัดอดออม 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การเรียบเรียงประโยคตามที่กําหนด 

๒. การแตงประโยค 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลนเกม การใบคําโดยใหเพื่อนออกมาแสดงทาทางแลวบอกวากําลังทําอะไร  แลวสนทนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ครูใหความรูเพิ่มเติม  

๒. นักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่อง  ประโยค  รวมอภิปรายเน้ือหาการอานและสังเกตประโยค

ในหนังสือหนา ๑๐๖ 



๓. นักเรียนกําหนดคําและฝกแตงประโยคปากเปลาตามรูปแบบการแตงประโยคและตามจินตนาการ 

๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่  ๓  ขอ ๔   
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แถบประโยค 
 

การวัดและผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด/ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
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