แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก
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. นัก เรียนอานออกเสียงคํา ศัพท อานเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนัง สือเรียน ภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๕๖ – ๑๕๗
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนทบทวนคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ หนาที่ ๑๕๖ – ๑๕๗
๗. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๒ (๑ – ๒)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบาและออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง คลองแคลว
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
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 เวน
วรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๕๑ – ๑๕๔ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกัน
สนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติม
สวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชีว้ ัด
ป.๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนตั้งคําถาม – 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
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียน โดยการอานคําจากบัตรคํา
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๑๕๑ – ๑๕๔ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๑ (๑ – ๗)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว
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 “เรื่องประชาธิปไตย อะไรหนอ”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องประชาธิปไตยใบเล็ก
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๑๕๑ – ๑๕๔ พรอมกัน
๓. นัก เรียนอานออกเสียง อานเสริม “ประชาธิปไตย อะไรหนอ” จากหนัง สือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๕๕ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “ประชาธิปไตย อะไรหนอ” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามให
นักเรียนตอบ
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน“ประชาธิปไตย อะไรหนอ”
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คํากริยา
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คํากริยา คือ คําที่ห มายถึง กระทํามีอาการอยูในสภาพ แบง ออกเปนหลายชนิด มีห นาที่และวิธีใช
แตกตางกันการเรียนรูคํากริยา ชวยใหสามารถนําไปใชผูกเปนประโยคไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนพัฒนาการใช
ภาษาใหมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อธิบายความหมายของคํากริยาแตละชนิดได
๒. บอกชนิดตางๆ ของคํากริยาได
๓. ยกตัวอยางกริยาชนิดตางๆ ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. ความหมายของคํากริยาแตละชนิด
๒. การนําคํากริยาไปใชในการสื่อสาร
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพคํากริยาที่ครูนํามา แลวบอกการกระทําของภาพนั้นๆ เชน กิน นอน เดิน เลน กระโดด
ทบทวนความรูเกี่ยวกับ เรื่อง คํากริยา โดยใหนักเรียนแตละแถวแขงขันกันออกมาเขียนคํากริยาบนกระดานดํา
แถวใดเขียนไดมากที่สุดและถูกตองที่สุดเปนผูชนะ
๒. นักเรียนอานคํานามที่เขียนบนกระดานดําและชวยกันสรุปความหมายของคํากริยา
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเรื่องคํากริยา ในอธิบายเพิ่มเติมความรู จากหนังสือเรียน
๔. นักเรียนคนหาคํากริยา จากเรื่อง ประชาธิปไตย นํามาชวยกันแตงประโยค
๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรูและนําเสนอ เรื่องคํากริยา
๖. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๓ (๑ – ๒)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง ประชาธิปไตยใบเล็ก
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําที่ใช _ำ _ัม ใ_ ไ_ ไ_ย _ยั
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ในการใชคําในภาษาไทย ผูเขียนและผูพูดตองเลือกคํามาใชใหเหมาะสมกับการสื่อสาร ผูทจี่ ะเลือกใชคําให
ถูกตองเหมาะสมไดนั้นจะตองมีความรูเรื่องคํา หนาที่ของคําและความหมายเปนอยางดีเพื่อใหสามารถนําไปใชได
ถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนใชคํา _ำ, _ัม, ใ_, ไ_, ไ_ย และ _ัย ไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การใชคํา _ำ, _ัม, ใ_, ไ_, ไ_ย และ _ัย ไดถูกตอง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนเรื่องการใชสระ
๒. นักเรียนอานบัตรคําที่ใช สระ _ำ, _ัม, ใ_, ไ_, ไ_ย และ _ัย
๓. ครูเฉลยการอานที่ถูกตองใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครู
๔. นัก เรียนอานความรู เรื่อง สระ _ำ, _ัม , ใ_, ไ_, ไ_ย และ _ัย จากหนัง สือภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓
๕. นักเรียนอานและทองบทรอยกรอง คําที่ออกเสียง ไ_ และใช ใ_ (ไมมวน ๒๐ คํา) หนาที่ ๑๕๙
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๓ (๓ – ๕)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

