แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
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
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
ชั่วโมงที่ ๑
๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง
๒. นัก เรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนัง สือเรียน ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๘- ๙
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
ชั่วโมงที่ ๒
๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๒. นัก เรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๘- ๙
๓. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรียน)
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๒ ( ๑ – ๓ )
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 ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว
จุดประสงค
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
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒–๓ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร
ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
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 ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงค
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. นักเรียนอานออกเสียง เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๒-๖ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ไหน
- เด็กๆ กําลังวางแผนทําอะไร
- เพราะเหตุใดเด็กๆ จึงทํางานสําเร็จ
- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
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 “เรื่องมดดํา มดแดง”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋วจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๒-๖ พรอมกัน
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องมดดํา มดแดง” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ หนา ๗ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องมดดํา มดแดง” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี้
- รูปรางลักษณะของมดดํากับมดแดง
- ที่อยูอาศัยของมดดํากับมดแดง
- มดดํากับมดแดงมีลักษณะที่เหมือนกันหรือตางกันอยางไร
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องมดดํา มดแดง”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑
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 ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง พยัญชนะไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
พยัญชนะหมายถึงอักษร หรือตัวหนังสือ พยัญชนะที่ใชในภาษาไทยมี ๔๔ ตัว ในฐานะที่เราเปนคนไทย
เราควรรูจักและออกเสียงพยัญชนะไทยใหถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะไทยไดถูกตอง
๒. นักเรียนแยกพยัญชนะที่เปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- พยัญชนะไทย อักษรสามหมู

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนพยัญชนะ อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ํา
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๐ –๑๑
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “อาการ”
นักเรียนตอบ : อักษรกลาง
ครูชูบัตรคํา “ธงชาติ”
นักเรียนตอบ : อักษรต่ํา
ครูชูบัตรคํา “ศึกษา”
นักเรียนตอบ : อักษรสูง
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๑) จากนั้นนําสง
ครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
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 ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อานและสังเกตสระ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
สระ หมายถึง เครื่องหมายที่ใชแทนเสียงที่เปลงออกมา ตามหลักภาษาถือวาพยัญชนะจําเปนตองอาศัย
สระจึงจะอานออกเสียงได
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกรูปสระในภาษาไทยได
๒. นักเรียนบอกเสียงสระในภาษาไทยได
๓. นักเรียนใชสระในภาษาไทยไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- สระในภาษาไทย
- การอานสะกดคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนรูปและเสียงสระในภาษาไทย
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับสระที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๑-๑๒
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบสระที่ใชในการประสมคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “โตะ”
นักเรียนตอบ : สระเดี่ยว
ครูชูบัตรคํา “เกี๊ยะ”
นักเรียนตอบ : สระประสม
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๒) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกมทายคํา
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 ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อานและสังเกตวรรณยุกต
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
วรรณยุกต หมายถึง เครื่องหมายที่ใชกํากับเสียง มี ๔ รูป คือ (ไมเอก) (ไมโท) (ไมตรี) (ไมจัตวา)
และ ๕ เสียง คือ สามัญเอกโทตรีจัตวา
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกรูปวรรณยุกตในภาษาไทยได
๒. นักเรียนบอกเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยได
๓. นักเรียนใชวรรณยุกตในภาษาไทยไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย
- การผันวรรณยุกต

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนรูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับวรรณยุกตที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๓
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบรูปและเสียงวรรณยุกตที่ใชใน
๕. การประสมคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “เสื้อ” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมโท) เสียง โท
ครูชูบัตรคํา “จิ๋ว” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมจัตวา) เสียง จัตวา
ฯลฯ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๓) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกมทายคํา
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 ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง พยัญชนะ ฑ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําที่ใชพยัญชนะ “ฑ” ออกเสียงได ๒ แบบคือ เสียง ด และเสียง ท เราตองหมั่นฝกอานและสังเกตคํา
เพื่อใหสามารถนําไปสื่อสารไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานและสะกดคําที่ใชพยัญชนะ ฑ ไดถูกตอง
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่มี ฑ ได
๓. นักเรียนใชคําที่มี ฑ ไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานออกเสียง ฑ ออกเสียง ด
- การอานออกเสียง ฑ ออกเสียง ท

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวน พยัญชนะ สระและวรรณยุกต
๒. นักเรียนอานบทรอยกรองพรอมกัน
บัณฑิตขึ้นมณฑป
เสียงกระทบกลองบัณเฑาะว
บัณฑุเหลืองออนเหมาะ
เสียงไพเราะออกเสียง ดอ
๓. ครูเฉลยการอานที่ถูกตองใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครู
๔. ครูอธิบายวาคําที่ใช ฑ นี้ ไมใชคําไทยแท และออกเสียงได ๒ แบบคือ ๑) ฑ ออกเสียง ด ๒) ฑ
ออกเสียง ท
๕. นักเรียนอานความรู เรื่อง พยัญ ชนะ “ฑ” จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๓
หนาที่ ๑๔
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๔)
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 ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การใชถอยคําสุภาพ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ในการเขียนและการพูด ผูเขียนและผูพูดตองเลือกคํามาใชใหเหมาะสมกับการสื่อสาร ผูที่จะเลือกใชคําให
ถูกตองเหมาะสมไดนั้นจะตองมีความรูเรื่องคํา หนาที่ของคําและความหมายเปนอยางดีเพื่อใหสามารถนําไปใชได
ถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง
มีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป.๓/๕ พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค
ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนเลือกใชถอยคําที่สุภาพ
๒. นักเรียนพูด เขียนถอยคําที่สุภาพไดเหมาะสม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การใชถอยที่สุภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องมารยาทในการพูดและการฟง
๒. นักเรียนแบงกลุมเลือกแสดงบทบาทสมมุติสั้นๆ ในกิจกรรมตอไปนี้
- การทักทาย
- การพูดขอรอง
- การปลอบใจ
- การพูดปฏิเสธ
- การพูดซักถาม
- การชวยเหลือผูที่กําลังเดือดรอนลําบาก
๓. นักเรียนแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามกิจกรรมของกลุมที่ไดรับมอบหมาย
๔. นักเรียนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นในการแสดงบทบาทสมมุติตามกิจกรรมของแตละกลุม
๕. ใหนักเรียนเขียนขอความจากกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติกิจกรรมละ ๑ ขอ ลงในสมุด
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจสมุดแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

