
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา     ๒   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย  จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 
 

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 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๑๘-๑๑๙ 

๓. นักเรียนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๒ (๑ ) หนา ๘๙    

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน) 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๑๘-๑๑๙ 

๓. นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม แลวเขียนบันทึกลงในสมุดแบบฝกหัด 

๔. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน) 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๒ (๒) หนา ๙๐     
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจ เวลา     ๑    ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การอานและการเขียนคําควรรูคูความหมาย  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. 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 ดังน้ี  คริสตศักราช  คอมพิวเตอร  คียขอมูล  

เซฟขอมูล  ทาวนเฮาส  พริ้นท  เว็บไซต  สลัด  ออทิสติก  อินเทอรเน็ต  อีเมล  แฮนด้ีไดรฟ  และสนทนาเกี่ยวกับ

ความหมายของคํา 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพในเรื่อง  คิดไป รูไป  จากหนังสือภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 

๓ หนา ๑๑๒ – ๑๑๕     

๓. นักเรียนอานในใจ เรื่อง คิดไป รูไป  หลังจากน้ัน ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง 

๔. นักเรียนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน   

๕. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องยอหนาช้ันเรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙  ขอ ๑ (๑-๖ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะ

ภาษา)  หนา ๘๗-๘๘   
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา  และออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว  
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได 

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  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๓. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๔. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๑๒ – ๑๑๕   โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- -  นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได

จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

 ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนต้ังคําถาม – 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 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนทบทวนเน้ือหาบทเรียน โดยการอานคําจากบัตรคํา 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง คิดไป รูไป จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๖๔ 

– ๗๘ พรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔. นักเรียนชวยกัน ตอบคําถามปากเปลาตามเหตุการณของเน้ือเรื่อง 

- ใครมาบานของแมน 

- ปอกมีลักษณะเปนคนอยางไร 

- เด็ก ๆ มาทํารายงานเรื่องอะไร 

- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน  

    ฯลฯ 

๕. นักเรียนแบงกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง พรอมนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง  คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ

มีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว  
 

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 “พาราลิมปกเกมส” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการเลาเรื่อง คิดไป รูไป 

๒. นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง คิดไป รูไปจากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๑๒ – ๑๑๕  

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “พาราลิมปกเกมส” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๓ หนา ๑๑๖ – ๑๑๗ พรอมกัน 

๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “พาราลิมปกเกมส” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังน้ี 

- กีฬาพาราลิมปกเกมส เปนการแขงขันกีฬาของบุคคลประเภทใด  

- การแขงขันกีฬาโอลิมปก ครั้งลาสุด เปนครั้งที่เทาไร จัดข้ึนที่ประเทศใด 

- การแขงขันโอลิมปกครั้งลาสุด นักกีฬาไทยไดรับเหรียญรางวัลอะไรบาง 

๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “พาราลิมปกเกมส” 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๓ (๔)  หนาที่ ๙๕ – ๙๖ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๒. หนังสือ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต แบบฝกทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   เครื่องหมายทัณฑฆาต เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 คําที่มีเครื่องหมาย      กํากับพยัญชนะ จะไมออกเสียงพยัญชนะตัวน้ัน ถามีพยัญชนะซึ่งไมใชพยัญชนะ

สะกด อยูขางหนาพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย      กํากับก็ไมออกเสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาน้ันดวย ถามีสระอยูที่

พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย     กํากับ ก็ไมออกเสียงพยัญชนะและสระน้ันดวย 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตได 

๒. นักเรียนอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

๓. นักเรียนเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน 

๒. ครูยกตัวอยางคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตใหนักเรียนสังเกตวามีสิ่งใดที่เหมือนกันบาง  เชน  วัน

อาทิตย  วันจันทร  วันศุกร   

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปการอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต  และใหความรูเพิ่มเติม 

๔. นักเรียนอาน “อธิบายเพิ่ม เติมความรู” จากหนังสือภาษาพาที หนา ๑๒๐ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๓ (๑-๓)หนา ๙๓ – 

๙๕  จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง    เครื่องหมายทัณฑฆาต เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

คําที่มีเครื่องหมาย       กํากับพยัญชนะ จะไมออกเสียงพยัญชนะตัวน้ัน ถามีพยัญชนะซึ่งไมใชพยัญชนะสะกด อยู

ขางหนาพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย     กํากับก็ไมออกเสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาน้ันดวย ถามีสระอยูที่พยัญชนะที่มี

เครื่องหมาย     กํากับ ก็ไมออกเสียงพยัญชนะและสระน้ันดวย 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตได 

๒. นักเรียนอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

๓. นักเรียนเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 

สาระการเรียนรู 

- คําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการแขงขันเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตบนกระดานดํา 

๒. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม คนหาคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตจากหองสมุดตามที่

กําหนดให โดยแบงดังน้ี 
    

 สัตว จันทร พืชพันธุ 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    
 

๓. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมช้ีแนะแกไขขอบกพรอง 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปการอานและการเขียนคําที่ใชเครื่องหมายทัณฑฆาตที่ถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการหาคํา   รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๓  เรื่อง คิดไป รูไป เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง    เครื่องหมายทัณฑฆาต เวลา     ๒   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 คําที่มีเครื่องหมาย        กํากับพยัญชนะ จะไมออกเสียงพยัญชนะตัวน้ัน ถามีพยัญชนะซึ่งไมใชพยัญชนะ

สะกด อยูขางหนาพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย     กํากับก็ไมออกเสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาน้ันดวย ถามีสระอยูที่

พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย     กํากับ ก็ไมออกเสียงพยัญชนะและสระน้ันดวย 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตได 

๒. นักเรียนอานคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 

๓. นักเรียนเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตไดถูกตอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการแขงขันเขียนคําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตบนกระดานดํา 

๒. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม ชวนกันนําภาพสิ่งของ เครื่องใช อาหาร ยานพาหนะ สื่อ

เทคโนโลยี และอื่นๆ ทําเปนสมุดภาพ แสดงคําศัพทที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต  

๓. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน พรอมช้ีแนะแกไขขอบกพรอง 

๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปการอานและการเขียนคําที่ใชเครื่องหมายทัณฑฆาตที่ถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๙ ขอ ๔  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการหาคํา     รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด   รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
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