แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
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
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง
๒. นัก เรี ยนอ านออกเสียงคําศั พท อา นเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนัง สื อเรี ยนภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๐๙
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ ขอ ๒ (๑) หนา ๑๗๐
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๒. นัก เรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๐๙
๓. นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม แลวเขียนบันทึกลงในสมุดแบบฝกหัด
๔. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๕. นัก เรียนทํา แบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ ขอ ๒ (๓) หนา
๑๗๑-๑๗๒
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
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขา ใจไดงาย 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. 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 ดังนี้ คร่ําครา ตามรอย ตกรถ ทะนุถนอม
เพนียด มรดก หวุดหวิด อุทยาน และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา
๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพในเรื่อง บันทึกความหลัง จากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ หนา ๒๐๒-๒๐๖
๓. นักเรียนอานในใจ เรื่อง บันทึกความหลัง หลังจากนั้น ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อเรื่อง
๔. นักเรียนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๕. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องยอหนาชั้นเรียน ตั้งคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๖ ขอ ๑ (๑-๕) หนา ๑๖๘-๑๖๙
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
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. ทบทวนคําศัพทจากบัตรคํา
๒. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๓. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๔. นัก เรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิ ต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๐๒-๒๐๖ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร
ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๕. 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 ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง 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
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. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง บันทึกความหลัง จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๒๐๒- ๒๐๖ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตั้งและตอบคําถามปากเปลาตามเหตุการณของเนื้อเรื่อง
- กะทิพบสมุดบันทึกของพอที่ไหน และพบไดอยางไร
- เพราะเหตุใดกะทิจึงไมกลาเปดอานสมุดบันทึกของพอ
- การปฏิบัติในเรื่องใดบางที่ทําใหกะทิเห็นวาพอเปนลูกที่ดี
- นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่อง โดยนําคําตอบตามเหตุการณ ใหตอเนื่องกัน
- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนแบงกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง พรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการตรวจผลงาน
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
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
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 “เที่ยวกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา)”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องบันทึกความหลัง
๒. นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง บันทึกความหลังจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ หนา ๒๐๒-๒๐๖
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เที่ยวกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา)” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๐๗-๒๐๘ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เที่ยวกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา)” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถาม
ดังนี้
- กรุงศรีอยุธยามีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาอยางไร
- คําขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวาอยางไร
- นักเรียนเห็นดวยหรือไม กับการประกาศให “อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” เปน
มรดกทางวัฒนธรรมของโลก เพราะเหตุใด
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เที่ยวกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา)”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๖ ขอ ๑ (๖-๗) หนา ๑๖๙
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 ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง เครื่องหมายตางๆ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
เครื่องหมายวรรคตอน เปนสิ่งที่ชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น ชวยใหขอเขียนนั้นสวยงาม นาอาน
และสื่อความหมายกับผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรียนบอกชื่อเครื่องหมายตาง ๆไดถูกตอง
นักเรียนอานประโยคโดยใชเครื่องหมายตาง ๆ ไดถูกตอง
นักเรียนเขียนประโยคโดยใชเครื่องหมายตาง ๆ ไดถูกตอง
นักเรียนเขียนคําคลองจองได

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- เครื่องหมายตางๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นัก เรียนทบทวนความรูเ ดิม เรื่องเครื่อ งหมายต างๆ โดยครูแสดงบัตรคําหรือแถบประโยคที่ใ ช
เครื่องหมายวรรคตอนใหนักเรียนอาน
๒. นักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรูเรื่องเครื่องหมายตางๆ จากหนังสือภาษาพาทีหนา ๒๑๐ – ๒๑๒
๓. นัก เรียนแบงกลุม ครูแจกบัตรเครื่องหมายตางๆ ใหแตละกลุมเมื่อครูขานชื่อเครื่องหมายใดให
นักเรียนนําบัตรเครื่องหมายนั้นออกมาหนาชั้นเรียน ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ขอ ๓ (๑-๒) หนา
๑๗๓ – ๑๗๕ จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
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
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง เครื่องหมายตางๆ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
เครื่องหมายวรรคตอน เปนสิ่งที่ชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น ชวยใหขอเขียนนั้นสวยงาม นาอาน
และสื่อความหมายกับผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกชื่อเครื่องหมายตางๆ ไดถูกตอง
๒. นักเรียนอานประโยคโดยใชเครื่องหมายตางๆ ไดถูกตอง
๓. นักเรียนเขียนประโยคโดยใชเครื่องหมายตางๆ ไดถูกตอง
๔. นักเรียนเขียนคําคลองจองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- เครื่องหมายตางๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นัก เรีย นทบทวนความรูเ ดิ ม เรื่องเครื่องหมายต างๆ โดยครูแ สดงบัต รคํ าหรื อแถบประโยคที่ใ ช
เครื่องหมายวรรคตอนใหนักเรียนอาน
๒. นักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรูเรื่องเครื่องหมายตางๆ จากหนังสือภาษาพาทีหนา ๒๑๐ – ๒๑๒
๓. ครูเขียนขอความหรือประโยคที่ตองใชเ ครื่องหมายตางๆ บนกระดานดําทีละประโยค ใหนักเรียน
ชวยกันเติมเครื่องหมายใหถูกตองแลวอานพรอมๆ กัน เชน
- เด็ก เด็ก ชวยกันกวาดหองเรียน
- แมบอกวา รักลูกทุกคน
- บานเลขที่ ๙๐ ทับ ๕ หมู ๖
ฯลฯ
๔. นักเรียนและครูชวยกันสรุปความสําคัญและความจําเปนในการใชเครื่องหมายตางๆ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๖ขอ ๓ (๓-๔) หนา
๑๗๕ – ๑๗๗ จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
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
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การบันทึกเหตุการณประจําวัน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การบันทึกเหตุการณประจําวัน เปนการบันทึกสวนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผานมาถึงเหตุก ารณตางๆ ที่
เกิดขึ้น ดวยภาษาของผูบันทึกซึ่งอาจแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกตอเหตุการณนั้นๆ ดวยก็ได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกลักษณะของการเขียนบันทึกประจําวันได
๒. นักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณประทับใจได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเครื่องหมายตางๆ ที่เรียนไปแลว
๒. ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณประทับใจที่เกิดขึ้นในแตละวัน
๓. นักเรียนแบงกลุมใหสมาชิกของแตละกลุมเลาเหตุการณที่ประทับใจ แลวคัดเลือกตัวแทนแตละกลุม
ออกมานําเสนอเรื่องหรือเหตุการณที่ประทับใจ
๔. นักเรียนเขียนบันทึกเรื่องราวเหตุการณที่ประทับใจของตนเองคนละไมนอยกวา ๕ บรรทัด
๕. ครูและนักเรียนรวมกันคัดเลือกผลงานที่ถูกตอง เรียบรอย แสดงผลงาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
- วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๒ เรื่อง บันทึกความหลัง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนบันทึก
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนบันทึกนอกจากจะใชภาษาเขียนในการสื่อสารแลว ผูบันทึกไดจดจําเรื่องราว เหตุการณที่พบเห็น
หรือกระทําแลวบันทึกไวจะชวยพัฒนาการเขียนและเปนขอมูลไวอางอิงในโอกาสตอไป
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ และรายงานศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๓ เขียนบันทึกประจําวัน
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกความดีที่ควรกระทําได
๒. นักเรียนเขียนบันทึกความดีที่ตนเองทําได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนําขาวจากหนังสือพิมพที่มีเครื่องหมายตางๆ ใหนักเรียนไดฝกอาน พรอมกับนําเสนอเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากขาว
๒. ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ ขาวที่เกิดขึ้นในแตละวัน มีทั้งขาวที่ประทับใจ ไมประทับใจ
และที่มีประโยชนตอนักเรียน
๓. ใหนัก เรียนหาขอความเหตุการณจากสื่อสิ่ง พิมพที่ประทับใจหรือมีประโยชนตอตัวนักเรียน เขียน
บันทึกลงสมุด
๔. นักเรียนแตละกลุมชวนกันอานกิจกรรมจากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๑๓
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝก หัดที่ ๑๖ ขอ ๔ หนา ๑๗๘ หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. สิ่งพิมพ
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
- นักเรียนผานเกณฑการตรวจแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

