
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต 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 
 

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. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๘๑ – ๘๒  

๓. นักเรียนและครรูวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให  

๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด  

๖. นักเรียนทบทวนคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมาย  จากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาป

ที่ ๓ หนาที่ ๘๑ – ๘๒ 

๗. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คําสําคัญในบทเรียน) 

๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรียน) 

๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๒ ( ๑ – ๒ ) 
 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต 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  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

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. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง พลังงานคือชีวิต  ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อ

ชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๗๓ – ๗๙   โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนา

ถึงเน้ือหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่

บกพรอง 

๔. 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 ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต    เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห      เวลา     ๒   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 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

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 พลังงานเพื่อชีวิต จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๗๓ – ๗๙   พรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๑ (๑ – ๖) 
 

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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต 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  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. นักเรียนสรุปและบอกขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- รักความเปนไทย 

- ใฝเรียนรู 

- มีจิตสาธารณะ 

- มีวินัย 

- อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานเสริม “เรื่องใชโทรทัศน ใหประหยัดคาไฟฟา” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องพลังงานคือชีวิต 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง พลังงานคือชีวิต จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา 

๗๓ – ๗๙   พรอมกัน 

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องใชโทรทัศน ใหประหยัดคาไฟฟา” จากหนังสือเรียนภาษาพา

ที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๘๐ พรอมกัน 

๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องใชโทรทัศน ใหประหยัดคาไฟฟา” จากความรูที่ไดอานโดยต้ัง

คําถามใหนักเรียนตอบ 

๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องใชโทรทัศน  ใหประหยัดคาไฟฟา” 
 

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 ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคําท่ีเปนอักษรควบกล้ํา เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ 

 คําควบกล้ําคือคําที่ออกเสียงพยัญชนะตนพรอมกันทั้ง  ๒  คํา  หรือออกเสียงเปนเสียงพยัญชนะตัวอื่น 

ผูเรียนตองเรียนรูเรื่องการออกเสียงและการเขียนคําควบกล้ําที่ถูกตองเพื่อเปนพื้นฐานในการใชภาษาและทาํใหการ

สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑   เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง 

๒. เขียนคําควบกล้ําไดถูกตอง 

๓. นักเรียนใชคําควบกล้ําไดถูกตองตามสถานการณ 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. คําควบแท 

๒. คําควบไมแท 

๓. การอานเขียนคําควบกล้ํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแตละกลุมรับแจกกระดาษเปลาจากครูกลุมละ  ๑  แผน  ครูใหเวลา  ๓  นาที   ใหทุกกลุม

หาคําควบกล้ําทั้งควบแทและคําควบกล้ําไมแท  จาก เรื่อง “พลังงานคือชีวิต”  ใหไดมากที่สุดพอหมดเวลาใหแต

ละกลุมนับดูคําศัพทที่เขียนได  วามีทั้งหมดกี่คํา  สงตัวแทนออกมาอานหนาช้ันเรียน 

๒. ครูแขวนแผนภูม ิ“คําควบกล้ํา” ไวบนกระดาน  นักเรียนอานพรอมกัน  ครูนํานักเรียนฝกอานตาม  

จากน้ันนักเรียนอานกันเอง    

๓. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง คําควบกล้ําจากหนังสือเรียน จากน้ันครูเขียนควบกล้ําบนกระดานใหนักเรียน

อานทีละคน  คนละ  ๕  คํา  โดยมีหัวหนากลุมเปนผูดูแลควบคุมและสมาชิกในกลุมรวมกันประเมินการอานของ

แตละคน  

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๖ ขอ ๓ (๑ – ๒) 
 

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 ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง การอานคําท่ีเปนอักษรนํา   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ  

อักษรนําคือกฎเกณฑทางหลักภาษาอีกประเภทหน่ึง  ที่ทําใหกระบวนการอานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก

รูปลักษณอักษรที่ปรากฏ  ผูเรียนตองเรียนรูกฎเกณฑเหลาน้ีอยางละเอียด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

ป.๓/๔  แตงประโยคงายๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเขียนคําที่มีอักษรนําไดถูกตอง 

๒. นักเรียนบอกกฎเกณฑทางหลักภาษาเกี่ยวกับอักษรนําได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได 

๓. มีความรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย     

๔. รูจักประหยัดอดออม 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานอักษรนํา 

๒. การเขียนอักษรนํา 
  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูบัตร ห นํา  ติดไวบนกระเปาผนังใหนักเรียนอานออกเสียงคํา นักเรียนนําคํามาแตงประโยค

จากคําที่ครูกําหนดให  และเปลี่ยนกันตรวจผลงาน   

๒. นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการอานคําที่เปนอักษรนํา   

๓. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําที่เปนอักษรนําเรื่อง พลังงานคือชีวิต ใหไดมากที่สุด เขียนใส

แผนกระดาษแลวสงตัวแทนรายงานหนาช้ันเรียน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ หนา ๔๔ ขอ ๓ (๒ – ๔)  



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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง พลังงานคือชีวิต เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง การแตงคําขวัญ เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระสําคัญ  

 คําขวัญเปนขอความที่ใชคําสั้น กะทัดรัด มักนิยมใหคลองจองกันเพื่อใหจําไดงาย มีความหมายที่ดี จูงใจ 

ใหขอคิด มีคติเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งนําไปใชประกอบไดทั้งการพูดและการเขียน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

  ป.๓/๕ แตงคําคลองจอง และคําขวัญ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําขวัญไดถูกตอง 

๒. นักเรียนบอกกฎเกณฑทางหลักภาษาเกี่ยวกับการแตงคําขวัญและแตงคําขวัญได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได 

๓. มีความรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย     

๔. รูจักประหยัดอดออม 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานคําขวัญ 

๒. การแตงคําขวัญ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูตัวอยางคําขวัญ บนกระดานดํา แลวสนทนาคําคลองจองในคําขวัญน้ันๆ เชน 

พลังงานคือชีวิต รูจักคิด  รูจักใช  ไดคุณคา 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ  

๒. นักเรียนอานคําขวัญ  พรอมกันและชวยกันขีดเสนใตคําสัมผัสและขีดแบงจังหวะการอาน 

๓. นักเรียนฝกอานคําขวัญ จากหนังสือเรียนภาษาพาที แลวอภิปรายสรุปความหมายจาก พรอมทั้งหาคํา

คลองจองจากคําขวัญ 



๔. นักเรียนฝกการแตงคําขวัญแลวนําเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมทั้งชวยกัน

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

๕. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนการแตงคําขวัญ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๖  ขอ ๓ (๕) และขอ ๔ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางคําขวัญ 

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 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 


