
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว 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 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๗๐ 

๓. นักเรียนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๒ (๑-๒) หนา ๔๖-๔๗     

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คําสําคัญในบทเรียน) 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๗๐ 

๓. นักเรียนคนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม แลวเขียนบันทึกลงในสมุดแบบฝกหัด 

๔. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรียน) 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๒ (๓)  หนา ๔๗-๔๘   
 

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 ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานในใจ เวลา     ๑    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. 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  ดากน  ตํานาน  พง  ลําเนา  ลูกยา  

วนทา  สึก  อเวจี  และสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพในเรื่อง ทําดีอยาหว่ันไหว จากหนังสือภาษาพาที ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๖๓    

๓. นักเรียนอานในใจ เรื่อง ทําดีอยาหว่ันไหว หลังจากน้ัน ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่อง 

๔. นักเรียนแบงกลุมชวยกันสรุปเรื่องนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๕. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องยอหนาช้ันเรียน ต้ังคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑ (๑-๓)  
 

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 ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว 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 ไดถูกตอง คลองแคลว  
 

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  ๖๔-๖๘   โดยอานตอกันคนละ  ๑ บท  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 ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆของเรื่อง 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 ทําดีอยาหว่ันไหว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๖๔ – ๗๘ พรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุมอานออกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ บท 

๔. นักเรียนชวยกันต้ังและตอบคําถามปากเปลาตามเหตุการณของเน้ือเรื่อง 

- เหตุการณที่ ๑ เศรษฐีพอหมายไปทําอะไรที่วัดซึ่งตนเคยบวช 

- เหตุการณที่ ๒ ทําไมลูกชายจึงสึกจากพระ และพอรับลูกชายอยางไร 

- เหตุการณที่ ๓ ลําดับวิธีการเดินทางกลับบานของพอลูกทั้งสอง 

- นักเรียนรวมกันสรุปเน้ือเรื่องนิทาน โดยนําคําตอบตามเหตุการณใหตอเน่ืองกัน   

- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๑ (๔-๖) หนา ๔๕-๔๖ 
 

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 

- แบบฝกหัด  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว 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 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 “ไตรตรองกอนเช่ือ” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องทําดีอยาหว่ันไหว 

๒. นักเรียนอานออกเสียงพรอมกันเรื่อง ทําดีอยาหว่ันไหว จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๓ หนา ๖๔ – ๖๘  

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “ไตรตรองกอนเช่ือ” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๓ หนา ๖๙ พรอมกัน 

๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “ไตรตรองกอนเช่ือ” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังน้ี 

- พราหมณไดแพะมาอยางไร  

- สาเหตุใดพราหมณจึงทิ้งแพะ 

- ถานักเรียนเปนพรหมณจะทิ้งแพะหรือไม เพราะเหตุใด 

๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “ไตรตรองกอนเช่ือ” 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําคลองจอง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําคลองจองเปนพื้นฐานนําไปสูการแตงคําประพันธประเภทรอยกรอง คําคลองจองหมายถึง คําที่ใชสระ

เสียงเดียวกัน มีตัวสะกดมาตราเดียวกัน ทําใหคําประพันธเกิดความไพเราะ มีจังหวะลีลาที่นาอาน  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๖  แตงคําคลองจองและคําขวัญ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําคลองจองได 

๒. นักเรียนบอกคําที่เปนคําคลองจองได 

๓. นักเรียนเขียนคําคลองจองได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- รักความเปนไทย 

- ใฝเรียนรู 

- มีจิตสาธารณะ 

- มีวินัย 

- อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําคลองจอง 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน 

๒. ครูยกตัวอยางคําคลองจอง ๑ คู “อาหาร การกิน” ใหนักเรียนสังเกต   

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายของคําคลองจองวาคําคลองจองหมายถึง คําที่มีสระตัว

เดียวกัน และใชตัวสะกดมาตราเดียวกัน 

๔. นักเรียนอาน “อธิบายเพิ่ม เติมความรู” จากหนังสือภาษาพาที หนา ๗๑ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๓ (๑-๒) หนา ๔๘-

๔๙  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 ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําคลองจอง (ตอ) เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

คําคลองจองเปนพื้นฐานนําไปสูการแตงคําประพันธประเภทรอยกรอง คําคลองจองหมายถึง คําที่ใชสระ

เสียงเดียวกัน มีตัวสะกดมาตราเดียวกัน ทําใหคําประพันธเกิดความไพเราะ มีจงัหวะลีลาที่นาอาน  
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๖  แตงคําคลองจองและคําขวัญ 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบอกความหมายของคําคลองจองได 

๒. นักเรียนบอกคําที่เปนคําคลองจองได 

๓. นักเรียนเขียนคําคลองจองได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําคลองจอง 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการแขงขันเขียนคําตามคําบอกบนกระดาน 

๒. ครูยกตัวอยางคําคลองจอง ๑ คู “อาหาร การกิน” ใหนักเรียนสังเกต   

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายของคําคลองจองวาคําคลองจองหมายถึง คําที่มีสระตัว

เดียวกัน และใชตัวสะกดมาตราเดียวกัน 

๔. นักเรียนอาน “อธิบายเพิ่ม เติมความรู” จากหนังสือภาษาพาที หนา ๗๑ 

๕. ใหนักเรียนแบงกลุม ชวยกันแตงคําคลองจองกลุมละ ๒ คู 

๖. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนชวยกันแนะนําขอบกพรอง 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๓ (๓-๔) หนา ๔๙-

๕๑ 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 ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   กลอนสี ่ เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

กลอนสี่ เปนกลอนสุภาพชนิดหน่ึง มีวรรคละ ๔ คํา นําเอาแตละคํามาเรียงเขาดวยกันตามกฎเกณฑ 

รูปแบบที่กําหนดให จะทําใหเกิดจังหวะและลีลาที่รื่นไหลชวนอาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๕.๑   เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑   ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

จุดประสงค 

๑. นักเรียนบบอกลักษณะของกลอนสี่ได 

๒. นักเรียนบอกคําสัมผัสคลองจองในกลอนสี่ได 

๓. นักเรียนเขียนแผนผังของกลอนสี่ได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- กลอนสี่ 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาคําคลองจองจากช่ัวโมงที่แลวโดยเลนแขงขันตอคําคลองจอง 

๒. นักเรียนอานกลอนสี่พรอมกัน ดังน้ี  

   เด็กเอยเด็กไทย  ใฝใจเลาเรียน 

  หัดอานหัดเขียน   ร่ําเรียนวิชา 

   เมื่อเจาเติบใหญ  ไดมีปญญา 

  เจริญกาวหนา   พัฒนาไทยเอย 

๓. ใหนักเรียนสังเกตคําวาแตละวรรคมี ๔ คํา  แตละวรรคมีคําใดบางที่สัมผัสกัน 

๔. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๗๒ 

๕. นักเรียนแบงกลุมหากลอนสี่ จากหนังสือในหองสมุดแลวโยงคําสัมผัสระหวางวรรค 

๖. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  แบบฝกหัดที่ ๕ ขอ ๓ (๕) หนา ๕๑ 

จากน้ันนําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

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 ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  เรื่อง ทําดี...อยาหว่ันไหว 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 

- การเขียนบันทึก 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวน  กลอนสี่ และฉันทลักษณ หนังสือภาษาพาที หนา ๗๒  

๒. นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม แตละกลุมชวยกันสังเกตพฤติกรรมสมาชิกในกลุมวา บุคคลใด

ควรไดรับการยกยองในการทําความดี 

๓. แตละกลุมนําเสนอบุคคลที่ควรยกยองในการทําความดี พรอมบอกเหตุผลประกอบ 

๔. นักเรียนแตละกลุมชวนกันอานกิจกรรมจากหนังสือภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๗๓-๗๔ 

๕. นักเรียนเขียนความดีที่เคยทําแลวประทับใจนํามาอานใหเพื่อนๆ ฟง 

๖. ครูและนักเรียนรวมกันคัดเลือกนักเรียนที่สมควรไดรับการยกยองจากการทําความดี  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
   

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม  

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
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