แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานและการเขียนคําควรรูคูความหมาย จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย และ
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
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 เรี ยนอ านออกเสียงคําศั พท อา นเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนัง สื อเรี ยนภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๒๓ – ๑๒๘
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนทบทวนคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ หนาที่ ๑๒๓ – ๑๒๘
๗. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๐ 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 ๑๔ เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง
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 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
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง นอกเมือง...ในกรุง ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๒๓ – ๑๒๘ 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 ๑๔ เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
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 นอกเมือง ในกรุง จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา หนา ๑๒๓ – ๑๒๘ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๑ ( ๑ – ๗)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๑๔ เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
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 “เรื่องความสุขอยูที่ไหน”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องนอกเมือง...ในกรุง
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง นอกเมือง...ในกรุง จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๑๒๓ – ๑๒๘ พรอมกัน
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “ความสุขอยูที่ไหน” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ หนา ๑๒๙ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “ความสุขอยูที่ไหน” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามใหนักเรียน
ตอบ
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน“ความสุขอยูที่ไหน”
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 ๑๔ เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คํานาม
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การรูจัก ชนิดของคําและหนาที่ของคํา ทําใหส ามารถนําคํามาเรีย บเรียงเปนประโยคไดถูก ตองตาม
หลักเกณฑทางภาษา
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๒ ระบุชนิด และหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงคการเรียนรู
๑. บอกความหมายของคํานามไดถูกตอง
๒. อาน เขียนคํานามที่กําหนดใหไดถูกตอง
๓. นําคํานามที่กําหนดใหไปแตงประโยคเพื่อการสื่อสารไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. คํานาม
๒. การนําคํานามไปใชเพื่อการสื่อสาร

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพที่ครูนํามา แลวบอกชื่อของภาพนั้นๆ เชน ภาพคน ภาพสัตว ภาพพืช ภาพสิ่ง ของ
สถานที่ ทบทวนความรูเกี่ยวกับ เรื่อง คํานาม โดยใหนักเรียนแตละแถวแขงขันกันออกมาเขียนคํานามบนกระดาน
ดํา แถวใดเขียนไดมากที่สุดและถูกตองที่สุดเปนผูชนะ
๒. นักเรียนอานคํานามที่เขียนบนกระดานดําและชวยกันสรุปความหมายของคํานาม
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเรื่องคํานาม ในอธิบายเพิ่มเติมความรู จากหนังสือเรียน
๔. นักเรียนคนหาคํานาม จากเรื่อง นอกเมืองในกรุง นํามาชวยกันแตงประโยค
๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรูและนําเสนอ เรื่องคํานาม
๖. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๓ (๑ – ๓)
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 ๑๔ เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การพูดและการเขียนบรรยาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การพูดและการเขียนบรรยายลักษณะของคน สัตว สถานที่ และสิ่งของ ชวยใหเขาใจความและมองเห็น
ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน
ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขียนบรรยายได
๒. นักเรียนมีมารยาทในการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได
๓. มีความรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย
๔. รูจักประหยัดอดออม
สาระการเรียนรู
๑. การเขียนบรรยาย
๒. มารยาทในการเขียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนเลนเกม แขงขันกันตอเรื่อง โดยใหนักเรียนทุกคนชวยกันตอคําเปนเรื่องราว ครูสนทนาถึงการ
แตงเรื่อง วาตองมีการขยายจึงจะเขาใจเรื่องไดมากขึ้น
๒. นักเรียนดูตัวอยางการเขียนบรรยายที่ดีที่ครูนํามาใหดู ใหตัวแทนนักเรียนอานใหเพื่อนฟง ครูสนทนา
ถึงคําที่ใชในการเขียน นักเรียนมองเห็นภาพชัดเจนหรือไม
๓. นักเรียนอานเรื่อง การพูดและเขียนบรรยายในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนา ๑๓๓ แลวสนทนากับ
ครู ถึงเรื่องการเขียนบรรยาย

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๓ (๔) และขอ ๔
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกม แขงขันกันตอเรื่อง
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

