แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
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 เรี ยนอ า นออกเสีย งคํ า ศัพ ท อา นเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๕- ๒๖
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
ชั่วโมงที่ ๒
๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๒. นัก เรี ยนอ า นออกเสีย งคํ า ศัพ ท อา นเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๒๕- ๒๖
๓. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ 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
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง 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. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๘–๒๒ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา
อะไร 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 ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
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. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง แตเด็กซื่อไว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๑๘-๒๒ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ไหน
- ชามามีหนาที่ทําอะไร
- เพราะเหตุใดชามาจึงคิดขโมยเงินคาขายขยะ
- 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 ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชีว้ ัด
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 “เรื่องเทพารักษกับคนตัดไม”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องแตเด็กซื่อไว
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง แตเด็กซื่อไว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป ที่ ๓ หนา
๑๘-๒๒ พรอมกัน
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องเทพารัก ษกับคนตัดไม” จากหนัง สือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๓-๒๔ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องเทพารักษกับคนตัดไม” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี้
- จากเรื่องที่อานนักเรียนชอบคนตัดไมคนที่ ๑หรือ คนที่ ๒
- เทพารักษมอนอะไรแกคนตัดไมคนแรก
- ถานักเรียนเปนเทพารักษจะทําอยางนั้นหรือไม
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องเทพารักษกับคนตัดไม”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ ฐาน 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 ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง ทบทวนตัวสะกด
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ตัวสะกด เปนพยัญชนะที่ใชบังคับเสียงทายคํา หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยูทายสระ และมีเสียงประสม
เขากับสระ
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกคําที่ไมมีตัวสะกดไดถูกตอง
๒. นักเรียนบอกคําที่มีตัวสะกดได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานคําที่มีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนตัวสะกด
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับคําที่มีตัวสะกดและไมมีตัวสะกดโดยครูเปนผูชี้แนะ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๗
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “บัว”
นักเรียนตอบ : ไมมีตัวสะกด
ครูชูบัตรคํา “ทอง”
นักเรียนตอบ : มีตัวสะกด
ครูชูบัตรคํา “เรือ”
นักเรียนตอบ : ไมมีตัวสะกด
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๓ (๑) จากนัน้ นําสง
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
- ทําแบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อานและสังเกตมาตราตัวสะกด
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
มาตราตัวสะกดมีอยู 8 แม ไดแก แมกง แมกน แมกม แมกก แมกด แมกบ แมเกย และแมเกอว
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
- การอานออกเสียง การสะกดคํา และบอกความหมายของคําที่อยูในมาตราตัวสะกดตางๆ ไดถูกตอง
จะทําใหสามารถอานบทรอยแกว บทรอยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจําวันได

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเรื่อง มาตราตัวสะกด
๒. นักเรียนทําแบบฝกหัดในสมุดแบบฝกหัด โดยเขียนคําตามมาตราตัวสะกดที่กําหนด และเติมตัวสะกด
ในมาตราตางๆ ลงในชองวางใหเปนคําที่มีความหมาย เสร็จแลวครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบของกิจกรรม
๓. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมรวบยอด ในสมุดแบบฝกหัด โดยคิดแลวเขียนสะกดคําตามหัวขอที่กําหนด
อยางละ ๒ คํา จากนั้นเขียนแยกสวนประกอบของคําลงในตาราง
๔. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบของกิจกรรม
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. สมุดแบบฝกหัด
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
สระเปลี่ยนรูป คือ สระที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเมื่อประสมอักษร
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยได
๒. นักเรียนเขียนคําสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยได
๓. นักเรียนประสมคําสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การประสมคําสระเปลี่ยนรูป - ะ เ – ะ เ – อ
๒. การอานคําสระเปลี่ยนรูป - ะ เ – ะ เ – อ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนรูปสระในภาษาไทย
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับสระที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๘ – ๒๙
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบการเปลี่ยนรูปของสระที่ใชในการประสมคํา
ดังนี้
ครูชูบัตรคํา “กัน” นักเรียนตอบ : สระ อะ
ครูชูบัตรคํา “เก็บ” นักเรียนตอบ : สระ เอะ
ครูชูบัตรคํา “เกิน” นักเรียนตอบ : สระ เออ
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 ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง สระลดรูป( สระโอะ,สระอัว)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
สระลดรูป คือ สระที่เขียนลดรูปเมื่อประสมอักษร
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําสระลดรูปในภาษาไทยได
๒. นักเรียนเขียนคําสระลดรูปในภาษาไทยได
๓. นักเรียนประสมคําสระลดรูปในภาษาไทยได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การประสมคําสระลดรูป สระโอะ, สระอัว
๒. การอานคําสระลดรูป สระโอะ, สระอัว

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนรูปสระในภาษาไทย
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับสระที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๓๐
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบการเปลี่ยนรูปของสระที่ใชในการประสมคํา
ดังนี้
ครูชูบัตรคํา “บัว” นักเรียนตอบ : สระ อัว
ครูชูบัตรคํา “สวน” นักเรียนตอบ : สระ อัว
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๓), (๔) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกมทายคํา
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
- แบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แตเด็กซื่อไว
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง ประโยคและการแตงประโยค
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ในการเขียนและการพูด ผูเขียนและผูพูดตองเลือกคํามาใชใหเหมาะสมกับการสื่อสาร ผูที่จะเลือกใชคําให
ถูกตองเหมาะสมไดนั้นจะตองมีความรูเรื่องคํา หนาที่ของคําและความหมายเปนอยางดีเพื่อใหสามารถนําไปใชได
ถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ
จุดประสงค
- แตงประโยคใหไดใจความเพื่อสื่อสารได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- ประโยคและการแตงประโยค ดังนี้
 ประโยคบอกเลา
 ประโยคคําถาม
 ประโยคปฏิเสธ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องการอานคํา กลุมคํา จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.๓ หนา ๓๐
๒. เขียนแผนผังโครงสรางประโยคใหนัก เรียนดูบนกระดานดํา แลวอธิบ ายใหนักเรียนฟงวา ประโยค
คือ การนําคํามาเรียบเรียงใหไดใจความ ซึ่งจะตองประกอบดวยประธาน และกริยา อาจมีกรรม หรือไมมีก็ได
๓. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน ใหแตละกลุมรวมกันปฏิบัติกิจกรรม “แตงประโยค” โดย
แตละกลุมชวยกันแตงประโยคลงในกระดาษ ภายในเวลา 3 นาที กลุมใดแตงประโยคไดถูกตองมากที่สุดจะเปน
ฝายชนะ
๔. นักเรียนสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. ใหนักเรียนคัดประโยคที่ชวยกันแตงจากกิจกรรมการแตงประโยคลงในสมุด
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. กระดาษสําหรับทํากิจกรรมกลุม
การวัดผลและประเมินผล
๑) วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจสมุดแบบฝกหัด
๒) เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓) เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

