
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา  ขอความ  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

 ป.๓/๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

จุดประสงค 

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 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๘๓ – ๑๘๔ 

๓. นักเรียนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๒ (๑)    

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน) 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๘๓ – ๑๘๔ 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๒ (๓)     

๔. นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทในแบบฝกหัดทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ 

ขอ ๒ (๓) จากพจนานุกรม แลวเขียนบันทึกลงในสมุดแบบฝกหัด 

๕. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน) 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๔. หนังสือพจนานุกรม 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจ เวลา     ๑    ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา  ขอความ  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆไดถูกตองคลองแคลว 

 ป.๓/๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

จุดประสงค 

 ๑.    นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

 ๒.   นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรียนได 

 ๓.   นักเรียนสรุปเรื่องยอจากเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๑.   รักความเปนไทย 

 ๒.  ใฝเรียนรู 

 ๓.  มีจิตสาธารณะ 

 ๔.  มีวินัย 

 ๕.  อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- อานคําศัพทยาก 

- ความหมายของคํา 

- การสรุปเลาเรื่องยอ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูใหนักเรียนอานบัตรคําในกระเปาผนังบนกระดานดํา ดังน้ี  คาคบ ตะขบ ทาก นกเงือก พงไพร 

พรรณนา พรู มะขามปอม ละหาน วิบัติ สมดุล สะพรั่ง สังวร 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพในเรื่อง ธรรมชาติ เจาเอย จากหนังสือภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๗๖ – ๑๘๑     

๓. นักเรียนอานในใจ เรื่อง ธรรมชาติ เจาเอย  หลังจากน้ัน ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง 

๔. นักเรียนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน    

๕. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องยอหนาช้ันเรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ  

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๑  (๑-๔) 
 

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 ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว  
 

จุดประสงค 

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. ทบทวนคําศัพทจากบัตรคํา  

๒. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๓. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๔. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๗๖-๑๘๑   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร ทํา

อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย 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 
 

จุดประสงค 

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 ธรรมชาติเจาเอย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๗๖-๑๘๑ พรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔. นักเรียนชวยกันต้ังและตอบคําถามปากเปลาตามเหตุการณของเน้ือเรื่อง 

- เด็กๆ ไปทําอะไร ที่ไหน 

- กอนเดินทางศึกษาธรรมชาติ เด็กๆ นําผามาพันขาเพื่ออะไร 

- สิ่งสําคัญในการเดินปา ควรปฏิบัติอยางไร  

- นักเรียนรวมกันสรุปเน้ือเรื่อง โดยนําคําตอบตามเหตุการณใหตอเน่ืองกัน   

- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๑ (๕-๗) 
 

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 

- แบบฝกหัด  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย 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 ไดถูกตอง คลองแคลว  
 

จุดประสงค 

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 “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องธรรมชาติเจาเอย 

๒. นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง ธรรมชาติเจาเอย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๓ หนา ๑๗๖ - ๑๘๑ 

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๘๒ พรอมกัน 

๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข ” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังน้ี 

- ในบทรอยกรองน้ีมีช่ือผลไมกี่ชนิด อะไรบาง  

- ในบทรอยกรองน้ีมีช่ือสัตวกี่ชนิด อะไรบาง 

- ธรรมชาติใหประโยชนอะไรกับเราบาง 

- นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับขอความน้ี “นกขาดปา ปลาขาดนํ้า”  

๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข” 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๑ (๘-๙) 
 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

   

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยคเพ่ือการสื่อสาร เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนที่ถูกตองชัดเจน จะทําใหอานมีความเขาใจตรงกัน ขอความที่มีใจความสมบูรณชัดเจน จะตองมี

คํานาม คํากริยา ที่บอกใหรูวาใครทําอะไร เปนประโยคบอกเรื่องราว หรือประโยคบอกเลา ประโยคที่มีใจความไม

ยอมรับเรียกวาประโยคปฏิเสธ ประโยคที่ตองการคําตอบเรียกวาประโยคคําถาม และประโยคที่แสดงความตองการ

สิ่งหน่ึงสิ่งใดเรียกวาประโยคแสดงความตองการ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของประโยคได 

๒. นักเรียนบอกประเภทของประโยคได 

๓. นักเรียนแตงประโยคตามที่กําหนดได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ และประโยคคําถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําแถบประโยคใหนักเรียนอานและสังเกตความแตกตางระหวางประโยคแตละประโยค 

๒. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคตางๆ    

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู ประโยคเพื่อการสื่อสาร จากหนังสือภาษาพาที หนา ๑๘๕ –

๑๘๖ (ชุดที่ ๑-๓) 

๔. นักเรียนแบงกลุมฝกเขียนประโยคบอกเลา  ประโยคปฏิเสธ และประโยคคําถาม อยางละ ๕ ประโยค 

๕. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมแสดงความคิดเห็น 

แกไขขอบกพรอง 

๖. นักเรียนและครูสรุปบทเรียน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๓ 

(๑-๒) หนา ๑๕๐-๑๕๑ 
 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   ประโยคเพ่ือการสื่อสาร เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การเขียนที่ถูกตองชัดเจน จะทําใหอานมีความเขาใจตรงกัน ขอความที่มีใจความสมบูรณชัดเจน จะตองมี

คํานาม คํากริยา ที่บอกใหรูวาใครทําอะไร เปนประโยคบอกเรื่องราว หรือประโยคบอกเลา ประโยคที่มีใจความไม

ยอมรับเรียกวาประโยคปฏิเสธ ประโยคที่ตองการคําตอบเรียกวาประโยคคําถาม และประโยคที่แสดงความตองการ

สิ่งหน่ึงสิ่งใดเรียกวาประโยคแสดงความตองการ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของประโยคได 

๒. นักเรียนบอกประเภทของประโยคได 

๓. นักเรียนแตงประโยคตามที่กําหนดได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ประโยคแสดงความตองการ ประโยคคําสั่ง และประโยคขอรอง 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูนําแถบประโยคใหนักเรียนอานและสังเกตความแตกตางระหวางประโยคแตละประโยค 

๒. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคตางๆ    

๓. นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู ประโยคเพื่อการสื่อสาร จากหนังสือภาษาพาที หนา ๑๘๖ –

๑๘๗ (ชุดที่ ๔ – ๖) 

๔. นักเรียนแบงกลุมฝกเขียนประโยคแสดงความตองการ ประโยคคําสั่ง และประโยคขอรองอยางละ ๕ 

ประโยค 

๕. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมแสดงความคิดเห็น 

แกไขขอบกพรอง 

๖. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนบทเรียน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ 

ขอ ๓ (๓) หนา ๑๕๒-๑๕๓ 
 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒๐  เรื่อง ธรรมชาติเจาเอย เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด   เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

  การเขียนใดๆ ผูเขียนยอมมีจุดประสงคในการเขียน แนวการเขียนเพื่อแสดงอารมณความรูสึกนึกคิดหรือ

ตามจินตนาการ ผูเขียนสามารถเขียนไดอยางอิสระ  
  

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๕  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 ป.๓/๖  มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนเขียนเรื่องแสดงความรูสึกได 

๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑. ทบทวนบทเรียนเรื่องประโยคประเภทตางๆ  

๒. นักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่อง การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด จากหนังสือภาษาพาที หนา 

๑๘๗ – ๑๘๙  

๓. ครูใหความรูเพิ่มเติม และแนะนําหลักเกณฑการวางโครงเรื่องที่จะเขียนวาควรมีสาระสําคัญและ

รายละเอียดอะไรบาง รวมทั้งเรื่องเขียนจะใหประโยชนแกผูอานอยางไรบาง 

๔. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนบทเรียน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ 

ขอ ๔   หนา  ๑๕๓ 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑. ครูทบทวนหลักเกณฑการวางโครงเรื่องการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 

๒. ใหนักเรียนกําหนดโครงเรื่องในการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด โดยกําหนดและวางโครงเรื่องให

ถูกตอง  

๓. นักเรียนเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเอง  

๔. ครูคัดเลือกผลงานที่ถูกตองเปนตัวอยางตอไป 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๔ ขอ ๔ หนา ๑๕๔ 
 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
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