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๑่ ๑่ ,๑๒, ,๒๒
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่ม่มสาระการเรี
าษาต่
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- --ชุ-ดการจั
ชุชุดดชุการจั
ดกิดจดกิกรรมการเรี
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(สํ้ า(สํ้ าหรั
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ครู
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กลุกลุ
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ณาการ
การจั
กิดจจกิกรรมการเรี
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ยยนรูนรู
้ (สํ
้นรู
(สํ้ า(สํ้ าหรั
บบหรัครู
ครู
ผครูู้สผอน)
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กลุกลุ
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่มบูบู่ม่มรบูรณาการ
ชั้นปร
้นประถมศึ
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นรู
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ด ยนรู้ และศึกษาคําชี้แ
ยนรู
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คำคําชี้แจง
จง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ใชวิธีการจัด
กิจัดจกรรมที
่หลากหลาย
โดยนัโดยนั
กเรียกนเรี
นรูยทนรู
ักษะภาษาจากครู
ผูสอนซึ
อธิบ่งายแนวคิ
ดและองค
กิจกรรมที
่หลากหลาย
เรียยนเรี
้ทักษะภาษาจากครู
ผู้ส่งอนซึ
อธิบายแนวคิ
ดและ
โดยการทํางานแบบ
ความรู
ในชว้ใงตนช่นชัว่วงต้โมงนชัจากนั
จึงใหน้นักจึเรีงยให้
นฝนกักปฏิ
ัติแบบร
รวมใจวมใจโดยการท�
องค์ความรู
่วโมง้นจากนั
เรียบนฝ
กปฏิวบมมืัติแอบบร่
างาน
จัแบบจั
บคูหบรือคูเป
้งฝกฝนทั
ษะเพิ
่มเติม่มจากการทํ
ากิจกรรมเดี
่ยว ่ยว
่หรืนอกลุ
เป็มนยกลุอย่มย่รวมทั
อย รวมทั
้งฝกกฝนทั
กษะเพิ
เติมจากการท�
ากิจกรรมเดี
๒. การเตรียมตัวของครู
ครู ผู ส อนจํ าเป น ต องศึ กษาหน ว ยการเรี ย นรู ล ว งหน าก อนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและเตรียมใบงานใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู
แบบทดสอบก่
นเรียยนและหลั
นและหลังงเรีเรียยนน สืสื่อ่อประกอบการจั
ประกอบการจัดกิดจกิกรรม
จกรรมเฉลยกิ
เฉลยกิ
จกรรมและล�
้นตอนการด
แบบทดสอบกออนเรี
จกรรมและลํ
าดับาดัขับ้นขัตอนการจั
จักิดจกิกรรม
จกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิ
ใบกจจกรรม
ิ กรรม สส�าหร
าํ หรับใช
บั ใช้ในการจ
ใ นการจัดการเร
ดั การเรียนรู
ยี นรูก้กจกรรมกล
ิจิ กรรมกลุมย
่มุ ย่ออยย กกิจกรรมจ
จิ กรรมจับค
บั คู่ ู
และกิจกรรมเดีย่ยวว โดยใช
โดยใช้
กษณ์★และสี
และสี
แสดงระดั
ชั้นยเรีน ยน เชนเช่นชั้นประถมศึ
ชั้นประถมศึ
สัญสลััญกลัษณ
แสดงระดั
บชั้นบเรี
กษาปกษาปี
ที่ ๓ที่ เล๓ม
เล่
มเอกสารเป็
เขียวมี
★★★จํานวน
จ�านวน๓ ดวง
๓ ดวง
เอกสารเป
น สีเนขียสีวมี
๓.๒ เกม บั ต รคํ า และบั ต รภาพ ใช ป ระกอบการเรี ย นรู ช ว ยสร า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๓
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาจัดทํา
เป น หน ว ยการเรี ย นรู ที่มีแก น เรื่ อง (Theme) เดี ย วกั น นั กเรี ย นเรี ย นรู แบบบู ร ณาการหลั กภาษาไทยและ
วรรณกรรมผ า นการฝ ก ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย น การคิ ด และการส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
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ทีพ่ งึ ประสงค์
ยนรูยอ้ นรู
นื่ ทีอเ่ ื่นกีย่ทีวข้
ส�ำหรับสํภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที
ประกอบด้
ประสงคตตลอดจนบู
ลอดจนบูรณาการสาระการเรี
รณาการสาระการเรี
่เกีอ่ยงกั
วขบอแก่
งกันบเรืแกอ่ งนเรื(Theme)
่อง (Theme)
าหรับภาคเรี
่ ๑ วย
หน่
วยการเรีว ยนรู
หน่วย ยซึนรู
่งมี แ๘ก่นหนเรืว่อยซึ
งดั่ งมีนีแ้ กนเรื่องดังนี้
ประกอบด
หน้ ๘วยการเรี
หน่
นรู้ที่ ๑ ยนรูทฉัี่ ๑นรักโรงเรี
แก่
 วยการเรี
หนวยยการเรี
ฉันยรันกโรงเรียน
แกนเรื่อง เรื่องควรรูเ้ กี่ยวกับโรงเรียนน//
				
หน้
หนาที่ของนักเรียน
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๒ ยนรูทอ่ี่ ๒านเขียนเรี
ยนภาษา
นและการช่วยเหลือกัน
หนวยยการเรี
อานเขี
ยนเรียนภาษา แก่
แกนเรื่อง เพื่อนและการช
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๓ ยนรูทวาจานั
ำคัญนั้นกสําคัญนัก
แก่
หนวยยการเรี
ี่ ๓ ้นส�วาจานั
แกนเรื่อง บทสักวามารยาทในการพูด
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๔ ยนรูทกล่
ด้วอยรัมลูก กดวยรัก
แก่
เพลงกล่อมเด็ก ครอบครัว
หนวยยการเรี
ี่ ๔อมลูกกล
แกนเรื่อง เพลงกล
				
ความรัก ความกตัญูญู
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๕ ยนรูทรูี่ ้จ๕ักอาขยาน
แก่
หนวยยการเรี
รูจักอาขยาน
แกนเรื่อง บทอาขยาน ความไพเราะ
				
ของภาษาไทย ความมีน�้ำําใจ
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๖ ยนรูทสัี่ ๖ญลักษณ์สัญ
น่าลัรูก้ ษณนารู
แก่
ษณ์
หนวยยการเรี
แกนเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ
		
และการสืและการสื
่อความ		
ในชี
่อความหมาย
ในชีววิติตประจ�
ประจํำาวัวันน การใฝ่
การใฝรรู้ ู
				
ใฝ่ใฝเรีเรียยนนน�นํำาสิสิ่ง่งทีที่เรี่เรียยนรูนรู้ไปใช้
ไปใช
				
ให้ใหเกิเกิดดประโยชน์
ประโยชน
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๗ ยนรูทเครื
หนวยยการเรี
ี่ ๗ ่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน แก่
แกนเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
หน่วยการเรี
นรู้ที่ ๘ ยนรูทค�ี่ ๘ำคล้องจองร้
ความสามัคัคคีคีของ
หนวยยการเรี
คําคลออยกรองไทย
งจองรอยกรองไทยแก่แกนนเรืเรื่อ่องง ความรักความสาม
				
คนในชาติ
คนในชาต ิ
นินิททาน
าน บทอ
บทอ่าานน วรรณกรรม
วรรณกรรม บทอาขยาน
บทอาขยาน บทร
บทร้ออยกรองต
ยกรองต่าางงๆๆทีที่น่นํามาใช
�ำมาใช้ในการจั
ในการจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู ้
ของแตลละหน่
ะหนววยย จะสอดคล
ของแต่
จะสอดคล้อองไปในทิ
งไปในทิศศทางเดี
ทางเดียยวกั
วกันนกักับบแก
แก่นนเรื
เรื่่อองง ครู
ครูผผูสู้สอนสามารถเลื
อนสามารถเลืออกเรื
กเรื่อ่องที
งที่จ่จะนํ
ะน�าำมาให
มาให้
นันักกเรี
ย
นเรี
ย
นรู

ห
รื
อ
อ
า
นเพิ
่
ม
เติ
ม
ได
โดยเฉพาะอย
า
งยิ
่
ง
นิ
ท
าน
บทกล
อ
มเด็
ก
บทร
อ
ยกรองที
่
เ
ป
น
ภาษาถิ
่
น
เรียนเรียนรูห้ รืออ่านเพิม่ เติมได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นิทาน บทกล่อมเด็ก บทร้อยกรองทีเ่ ป็นภาษาถิน่ หรื
หรืออ
เรื่อ่องเล
บใจ
นสิน่งทีสิ่น่งทีัก่นเรีักยเรีนรูยจนรู
ักและพบ
เรื
งเล่าาทท้อองถิ
งถิ่น่น จะทํ
จะท�าำใหให้นนักักเรีเรียยนเกิ
นเกิดดความเข
ความเข้าใจลึ
าใจลึกซึก้งซึและประทั
้งและประทั
บใจเนื่อเนืงจากเป
่องจากเป็
้จักและ
เห็
น
ในชี
ว
ต
ิ
ประจํ
า
วั
น
พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน


๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดทํ าแผนการจั ดการเรี ย นรู กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาป ท่ี ๓
กําหนดใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ใน ๑ หนวยการเรียนรูจะประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู
๕ แผน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมเปน ๑๐ ชั่วโมง องคประกอบของแผนในสวนของขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู เขียนขึ้นสําหรับใชในการสอน ๒ ชั่วโมง แบงเปนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูสื่อ / แหลงเรียนรู และการประเมิน แยกเปนครั้งละ ๑ ชั่วโมง เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการสอน
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สัญลักษณ์
ษณที่ใช้ช
		
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สาระการเรียยนรูนรูภ้ภาษาไทยสั
าษาไทย ญสัลั ญกษณ
ลักษณ์
ไว้ในกรอบ
นรู้  กลุกลุม่มสาระการเรี
พิมพพไิมวพ์ในกรอบ
ด้านบนมี
ความหมาย
ดังนีดั้ งนี้
ดานบนมี
ความหมาย



ท ๑/ผ.๑

หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑

ท ๑/ผ.๑๐๑ หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ใบงานที่ ๑

๖. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน ซึ่งกําหนดเกณฑการผานไว ๘๐% กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไมผานการประเมิน
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เมื่อจัดการเรียนรู
ครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผลการประเมินรายหนวย
ซึ่งไดจัดทําแบบบันทึกไวใหสําหรับครูผูสอนบันทึกผล เพื่อใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
รายชั้นของนักเรียนแตละชั้น
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สารบัญญ
สารบั
สารบัญ

หน้า

คาชี้แจง
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หน้า

การจั
กรรมการเรี
ลุ่มสาระการเรี
ดการจัยดนรูกิจ้กกรรมการเรี
ยนรูย้ นรู้ภาษาไทย
คโครงสร้
าชี้แดจงกิาจงของชุ

๑

แนวทางการจั
วยการเรี
ยนรู้
โครงสร้างของชุดหน่
ดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู้

๓

โครงสร้
างรายวิดชหน่
า วยการเรียนรู้
แนวทางการจั

๔

หน่
วยการเรี
ยนรูชา้ทภาษาไทย
ี่ 1 ฉันรักโรงเรียน
โครงสร้
างรายวิ

๕

มาตรฐานการเรี
ละตัยวชีน้วัด
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ 1 ฉันยนรู
รัก้แโรงเรี

๒๙

ลมาตรฐานการเรี
าดับการนาเสนอแนวคิ
ยนรู้และตัดหลั
วชีก้วัด

๓๑

างแผนการจั
ดการเรี
ลโครงสร้
าดับการน
าเสนอแนวคิ
ดหลัยกนรู้

๓๒

ใบสรุปหน้
าหน่วยการเรี
ยนรูย้ นรู้
โครงสร้
างแผนการจั
ดการเรี

๓๓

แผนการจั
ยนรู้ที่ย1นรู้
ใบสรุ
ปหน้ดาการเรี
หน่วยการเรี

๓๔

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๒ โรงเรียนของเรา

๓๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ สวัสดีเพื่อนใหม่

๓๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๓ วันเปิดเรียน

๔๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๔ หน้าที่ของเรา

๔๗

ชุดกิจกรรมการเรี
นรู้ท้ขี่ องนั
เรียน มีน�้าใจ
แผนการจั
ดการเรียยนรู
๕ กมารยาทดี

๕๑

หน่
นรู้ที่ย1นรูฉั้ขนองนั
รักโรงเรี
ชุใบความรู
ดกิวยการเรี
จกรรมการเรี
กเรียยนน
้ - ยเฉลยใบงาน

๕๕

หน่วยการเรี
นรู
้ที่ ๒ย้นนรู
อ่น�าา้ทนเขี
หน่
ี่ 1้นยสรุ
ฉันเรี
นปรัยกนภาษา
โรงเรียน
สื่อกิวยจยการเรี
กรรมขั
/ขั

๑๑๓

มาตรฐานการเรี
นรู้แยละตั
้วัด
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ๒ อ่ายนเขี
นเรีวยชีนภาษา

๑๒๑

ลาดับการนาเสนอแนวคิ
มาตรฐานการเรี
ยนรู้และตัดหลั
วชีก้วัด

๑๒๓

างแผนการจั
ดการเรี
ลโครงสร้
าดับการน
าเสนอแนวคิ
ดหลัยกนรู้

๑๒๔

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

๑๒๕

7/12/18 3:24 PM

สารบั
(ต่ออ))
สารบัญ (ต่
หน้า
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

๑๒๖

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ ก กา พาสนุก

๑๒๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ แม่กงคงอยู่

๑๓๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน

๑๓๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ หนูแจ๋วขายว่าว

๑๓๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ แม่เกยเคยเรียน

๑๔๓

้ - เฉลยใบงาน
ชุใบความรู
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู้ของนักเรียน

๑๔๗

สื่อกิวยการเรี
จกรรมขัย้นนรูน�า้ท/ขั
หน่
ี่ ๒้นสรุ
อ่าปนเขียนเรียนภาษา

๑๙๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก

6102136L01.indd 10

๑๙๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

๑๙๙

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก

๒๐๐

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

๒๐๑

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

๒๐๒

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กิริยาวาจาดี

๒๐๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ แม่ดอกรัก

๒๐๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ แม่กด สดใส

๒๑๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ แม่กบ ครบถ้วน

๒๑๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ สักวาหวานอื่น

๒๑๙

้ - เฉลยใบงาน
ชุใบความรู
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู้ของนักเรียน

๒๒๓

สื่อกิวจยการเรี
กรรมขัย้นนรูน�า้ท/ขั
ป ้นสาคัญนัก
หน่
ี่ ๓้นสรุ
วาจานั

๒๕๗

7/12/18 3:24 PM

สารบั
ญ (ต่(ต่ออ) )
สารบัญ
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก

๒๖๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

๒๖๙

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก

๒๗๐

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

๒๗๑

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

๒๗๒

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กาเหว่า

๒๗๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ดาวลูกไก่

๒๗๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อักษรสามหมู่

๒๘๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ วรรณยุกต์

๒๘๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ นกเขาเถื่อน

๒๘๙

ใบความรู
้ - เฉลยใบงาน
ชุดกิจกรรมการเรี
ยนรู้ของนักเรียน

๒๙๓

สืหน่่อกิวจยการเรี
กรรมขัย้นนรูน�า้ท/ขัี่ ๔้นสรุกล่ปอมลูกด้วยรัก

๓๒๗

แบบประเมิน
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๓๓๙
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๓
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๓

แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๑
ที่

ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ที่
(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

๑ ฉันรักโรงเรียน

๑๐

๙ สร้างสรรค์งานเขียน

๑๐

๒ อ่านเขียนเรียนภาษา

๑๐

๑๐ คาขวัญคาคม

๑๐

๓ วาจานั้น สาคัญนัก

๑๐

๑๑ รื่นรมย์จินตนาการ

๑๐

๔ กล่อมลูกด้วยรัก

๑๐

๑๒ อ่านคล่องท้องถิ่น

๑๐

๕ รู้จักอาขยาน

๑๐

๑๓ ปริศนาภาษาไทย

๑๐

๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

๑๐

๑๔ ดอกสร้อยแสนรัก

๑๐

๗ เครื่องหมายวรรคตอน

๑๐

๑๕ วรรณกรรมสร้างสรรค์

๑๐

๘ คาคล้องจองร้อยกรองไทย

๑๐

๑๖ นิทานพาเพลิน

๑๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน
รวม

๒๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

๒๐

๑๐๐

รวม

๑๐๐

รวมตลอดปี ๒๐๐ ชั่วโมง

4

6102136L01.indd 4

7/12/18 3:24 PM

๔

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑. ฉันรักโรงเรียน ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และ บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท 2.1 ป.3/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.3/1
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป.3/5
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท 5.1 ป.3/3
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1. การอ่าน เขียนพยางค์ (๑ พยางค์
๒ พยางค์ ฯ) เช่น จะ มะระ
2. การอ่าน เขียนพยางค์ที่
ประกอบด้วย
- พยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์
เช่น น้า
- พยัญชนะ เสียงสระ ตัวสะกด เสียง
วรรณยุกต์ เช่น ค่อย
3. การอ่าน เขียนคา ซึ่งอาจจะมี
พยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ เช่น
มังคุด อัศจรรย์
4. การอ่าน เขียนคาที่ประสมด้วยสระ
เดี่ยว และไม่มีตัวสะกด เช่น นะ ถู
และ เงาะ โป๊ะ เลอะ เธอ
5. การอ่าน เขียนคาที่ประสมด้วยสระ
ประสมไม่มีตัวสะกด เช่น เสีย เรือ
จั่ว เปี๊ยะ
6. การอ่าน เขียนคาที่มี ตัวสะกด เช่น
นก ทอด มะขาม
7. การอ่าน เขียนคาที่มีรูปวรรณยุกต์
เช่น กุ้งแห้ง เสื้อ
8. การอ่าน เขียนคาที่ประสมสระ โ-ะ
อัว เมื่อมีตัวสะกด จะลดรูป เช่น คน
จน บน ชวน จวน
9. การอ่าน เขียนคาที่ประสมสระ อะ
เ-ะ แอะ เออ เมื่อมีตัวสะกดจะ
เปลี่ยนรูป เช่น กัด จับ ตัด เป็ด เจ็ด
แข็ง แกร็น เงิน เดิน

๑๐
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๕

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑. ฉันรักโรงเรียน ตัวชี้วัดที่ควรรู้
(ต่อ)
ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. อ่านเขียน
เรียนภาษา

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

10. การอ่าน เขียนคาที่ประสมสระ
เออ เมื่อมี ย เป็นตัวสะกด เช่น เตย
เคย เงย
11. การอ่าน เขียนเป็นคา หรือพยางค์
ไม่ต้องสะกดคาหรือ แจกลูก เช่น
สับปะรด ปากอ่าว ขนุน ขยะ ฉุกเฉิน

1. มาตรา ก กาประสมด้วยสระ
เสียงสั้นไม่มีตัวสะกด เช่น กะเพรา
ท 1.1 ป.3/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ ใจเสาะ
2. มาตรา ก กา ประสมด้วยสระ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
เสียงยาวไม่มีตัวสะกด เช่น ตอแย คู่หู
คล่องแคล่ว
3. มาตราตัวสะกด กง กม เกย เกอว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความ ที่มีตัวสะกด ตัวเดียว
ที่อ่าน
ท 2.1 ป.3/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.3/๑
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.3/๑
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/4
แต่งประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.3/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๑๐
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๖

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

2. อ่านเขียน
เรียนภาษา (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้

๓. วาจานั้น
สาคัญนัก

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความสั้นๆ และ
บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/5
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
ท 2.1 ป.3/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.3/2
บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1. มาตราตัวสะกด กก กบ กด กน
ที่มีตัวสะกดหลายตัวตรงมาตรา และ
ไม่ตรงมาตรา เช่น กก สะกด (ข ค ฆ )
กบ สะกด ( ป พ ฟ ภ) กด สะกด
(จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส )
กน สะกด ( ญ ณ ร ล ฬ )

๑๐

ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.3/2
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพู ด
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๗

หน่วยการเรียนรู้
๓. วาจานั้น
สาคัญนัก (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1. การอ่าน เขียน ความหมาย รูป
วรรณยุกต์ (๔ รูป) และเสียงวรรณยุกต์
(๕ เสียง )
2. การอ่าน เขียน คาที่วางรูป
วรรณยุกต์ ที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว
เช่น สร้อย

๑๐

ท 3.1 ป.3/4
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จาก เรื่องที่ฟัง และดู
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของ
คา
ท 4.1 ป.3/4
แต่งประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท 5.1 ป.3/3
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

๔. กล่อมลูก
ด้วยรัก

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
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๘

หน่วยการเรียนรู้
๔. กล่อมลูก
ด้วยรัก (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.3/3
ตั้งคาถามและตอบคาถาม เชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/5
สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท 2.1 ป.3/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.3/4
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/4
แต่งประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

3. การอ่าน เขียนอักษร ๓ หมู่
กลาง สูง ต่า
4. การอ่าน เขียนการผัน
อักษรกลาง ๕ เสียง
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า
5. การอ่าน เขียนการผัน
อักษรสูง ๓ เสียง
เอก โท จัตวา
ผ่า ผ้า ผา
6. การอ่าน เขียนการผัน
อักษรต่า ๓ เสียง
สามัญ โท ตรี
แม แม่ แม้

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
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๙

หน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๕. รู้จักอาขยาน ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความเรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรอง ง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคา และ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/3
ตั้งคาถามและตอบคาถาม เชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/5
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท 2.1 ป.3/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.3/2
บอกสาระสาคัญ จากการฟัง การดู
ท 3.1 ป.3/3
ตั้งคาถามและ ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดและบอกความหมายของคา
ท 4.1 ป.3/2
ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ท 4.1 ป.3/4
แต่งประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้
คาควบกล้า อักษรนา

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๐

1. การอ่าน-เขียนคาควบกล้า
2. การอ่าน-เขียนคาควบกล้าแท้ที่มี
พยัญชนะต้นตัวหน้า ควบกับ ร
(กร ขร คร ตร ปร พร)
3. การอ่าน-เขียนคาควบกล้าแท้ที่มี
พยัญชนะต้นตัวหน้า ควบกับ ล
(กล ขล คล ปล ผล พล)
4. การอ่าน-เขียนคาควบกล้าแท้ที่มี
พยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับ ว
(กว ขว คว)
5. การอ่าน-เขียนคาควบกล้าไม้แท้ที่
ออกเสียงเฉพาะ พยัญชนะต้นตัวแรก
(สระน้า สรรเสริญ)
6. การอ่าน-เขียนคาควบกล้าไม่แท้ที่
ออกเสียง ทร เป็น ซ
7. การอ่าน-เขียนคาที่มี ห นา
8. การอ่าน-เขียนคาที่มี อ นา ย
9. การอ่านเขียนอักษรต่าที่มีเสียงคู่กับ
อักษรสูงมี ๑๔ ตัว และอักษรต่าเดี่ยว
(ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ)
10. การอ่าน-เขียนคาที่มีอักษรสูงนา
อักษรต่าเดียว (สนับสนุน)
11. การอ่าน-เขียนคาที่มีอักษรกลาง
นาอักษรต่าเดี่ยว (ตลาด ปลัด)
12. การคัดไทยและเขียนตามคาบอก
คาควบกล้า และคาที่เป็นอักษรนา
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๑๐

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ชนิดของคา (คานาม
คาสรรพนาม คากิริยา)
การอ่านจับใจความสัญลักษณ์
1. การจาแนกชนิดของคา
2. การอ่าน-เขียนคาที่มีคานามไม่ชี้
เฉพาะคือคานามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไป
(โรงเรียน นกแก้ว)
3. การอ่าน-เขียนคาที่มีคานามที่ใช้
เรียกชื่อเฉพาะคือคานามที่ใช้เรียกชื่อ
เฉพาะ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
(ดวงจันทร์ สวนสัตว์เชียงใหม่)
4. การอ่าน-เขียนคาที่มีคานามที่ทา
หน้าที่เป็นประธานของประโยค

๑๐

๕. รู้จักอาขยาน ท 5.1 ป.3/4
(ต่อ)
ท่องจาบทอาขยาน ตามที่กาหนด
และ บทร้อยกรองที่ มีคุณค่าตาม
ความสนใจ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.3/2
เขียนบรรยายเกี่ยวกับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

๖. สัญลักษณ์
น่ารู้ และการ
สือ่ ความ

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/7
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
ท 1.1 ป.3/8
อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
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๑๑

หน่วยการเรียนรู้

๖. สัญลักษณ์
น่ารู้ และการ
สือ่ ความ (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ท 2.1 ป.3/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.3/3
เขียนบันทึกประจาวัน
ท 3.1 ป.3/5
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/4
แต่งประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

5. การอ่าน-เขียนคาที่มีคานามที่ทา
หน้าที่เป็นกรรมของประโยค
6. การอ่าน-เขียนคาที่มีคาสรรพนาม
ที่ใช้แทนผู้พูดใช้แทนผู้ฟัง ใช้แทนผู้ที่
กล่าวถึง
7. การอ่าน-เขียนคาที่มีคาสรรพนาม
ที่เป็นประธานของประโยค และกรรม
ของประโยค
8. การอ่าน-เขียนคาที่มีคากริยาที่
แสดงอาการกระทาของประธานใน
ประโยค
9. การอ่าน-เขียนคาที่มีคากริยาที่
ไม่ต้องการกรรม
10. การอ่าน-เขียนคาที่มีคากริยาที่
ต้องการกรรม
11. การเขียนตามคาบอกคานาม
คาสรรพนาม คากริยา และฝึกการแต่ง
ประโยค

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

๗. เครือ่ งหมาย
วรรคตอน

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน

ประโยค และการแต่งประโยค
การอ่านจับใจความ การใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐

1. ความหมายของประโยค และชนิด
ของประโยค เพื่อการสื่อสาร มี ๕ ชนิด
2. การอ่าน-เขียนประโยคบอกเล่า
(ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร)
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๑๒

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๗. เครือ่ งหมาย
วรรคตอน (ต่อ)

ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/2
ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ท 4.1 ป.3/3
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/4
แต่งประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

3. การอ่าน-เขียนประโยคปฏิเสธ
(ไม่ ไม่ได้ ไม่ใช่)
4. การอ่าน-เขียนประโยคคาถาม
(อะไร ที่ไหน ใคร ทาไม อย่างไร)
5. การอ่าน-เขียนประโยคขอร้อง
(กรุณา โปรด ช่วย)
6. การอ่าน-เขียนประโยคคาสั่ง
(อย่า ห้าม จง)
7. การแต่งประโยคต่าง ๆ และการใช้
ประโยค เพื่อ การสื่อสาร
8. การคัดไทยจากประโยคต่าง ๆ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

๘. คำ�คล้องจอง
ร้อยกรองไทย

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคาข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน

คาที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประ
วิสรรชนีย์ คาที่ใช้ รร คาที่ใช้ บัน
บรร การอ่าน จับใจความ
คาคล้องจอง

๑๐

1. การอ่าน-เขียนคาที่ประวิสรรชนีย์
มีรูป –ะ
2. การอ่าน-เขียนคาที่ ประวิสรรชนีย์
ออกเสียง อะ เต็มเสียง
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๑๓

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๘. คำ�คล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(ต่อ)

ท 1.1 ป.3/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 3.1 ป.3/2
บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ท 3.1 ป.3/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ทีฟั่ฟงและดู
ท 3.1 ป.3/4
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/3
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.3/5
แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ
ท 5.1 ป.3/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท 5.1 ป.3/3
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน

3. การอ่าน-เขียนคาที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ไม่มีรูปสระ –ะ
4. การอ่าน-เขียนคาที่ไ ม่ประวิสรรชนีย์
ออกเสียง อะ กึ่งเสียง
5. การอ่าน-เขียนคาที่ใช้ รร ไม่มี
ตัวสะกด (ภรรยา)
6.ัง การอ่าน-เขียนคาที่ใช้ รร มี
ตัวสะกด (พรรคพวก)
การอ่าน-เขียนคาที่ใช้ บัน (บันดาล
บันได บันทึก บันเทิง บันลือ)
8. การอ่าน-เขียนคาที่ใช้ บรร (บรรจง
บรรหาร บรรดา บรรทุก บรรลัย)
9. การคัดไทยและเขียนตามคาบอก
คาที่ประวิสรรชนีย์ คาที่ประวิสรรชนีย์
คาที่ใช้ รร, บัน และ บรร
10. การอ่านคิดวิเคราะห์ จับใจความ
จากเรื่อง
11. คาคล้องจอง 2 คา 3 คา 4 คา

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.3/9
มีมารยาทในการอ่าน
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๑๔

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

-

-

๒๐

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๔
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป.๓/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๗
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือข้อแนะนา
ท ๒.๑ ป.๓/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

การคัดลายมือ
๑.หลักการคัดลายมือ
๒.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.การอ่านเขียนอักษรไทยได้ถูกต้อง
และเขียนสวยงาม
การเขียนบรรยาย
๔.ความหมายการเขียนบรรยาย
๕.ขั้นตอนการเขียนบรรยายภาพ
- การสังเกตภาพ, การเชื่อมโยง
เรื่องราว, การตั้งชื่อ
๖.การอ่านเขียนบรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้ชัดเจน
การเขียนบันทึกประจาวัน
๗.ความหมายการเขียนบันทึก
ประจาวัน
๘.หลักการเขียนบันทึกประจาวัน
๙.การอ่านเขียนบันทึกเหตุการณ์
ประจาวัน
การเขียนจดหมายลาครู
๑๐.ข้อปฏิบัติการเขียนจดหมายลาครู
๑๑.ส่วนประกอบของจดหมายลาครู

๑๐

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๘. คำ�คล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(ต่อ)

ท 2.1 ป.3/2
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อ
อย่างชัดเจน
ท 2.1 ป.3/6
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน
๙. สร้างสรรค์
งานเขียน
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๑๕

หน่วยการเรียนรู้

๙. สร้างสรรค์
งานเขียน (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๓/๓
เขียนบันทึกประจาวัน
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๓/๑
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๓/๔
แต่งประโยคง่ายๆ
ท ๕.๑ ป.๓/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๒.รูปแบบของจดหมายลาครูและ
ประเภทของจดหมายลาครู
๑๓.การอ่านเขียนจดหมายลาครู
ประเภทลาป่วย, ลากิจ

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท ๒.๑ ป.๓/๔
เขียนจดหมายลาครู
ท ๒.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท ๔.๑ ป.๓/๖
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
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๑๖

หน่วยการเรียนรู้

๑๐. คำ�ขวัญ
คำ�คม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๕
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๒.๑ ป.๓/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๓/๔
แต่งประโยคง่ายๆ
ท ๔.๑ ป.๓/๕
แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ
ท ๕.๑ ป.๓/๓
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน

๑.การอ่านเขียนคาคล้องจองที่มี ๑
พยางค์ (ปู ดู)
๒.การอ่านเขียนคาคล้องจองที่มี ๒
พยางค์ (สองมือ ถือของ)
๓.การอ่านเขียนคาคล้องจอง
ที่มี ๓ พยางค์ (ผ้าสีสวย ด้วยการย้อม)
๔.การอ่านเขียนคาขวัญ
๕.การอ่านเขียนคาที่มี ตัวการันต์
ที่เป็นพยัญชนะตัวเดียว (อาจารย์
บริบูรณ์)
6.การอ่านเขียนคาที่มีตัวการันต์ ที่เป็น
พยัญชนะสองตัวหรือหลายตัว
(ภาพยนตร์ พระจันทร์ พระลักษมณ์)
7.การอ่านเขียนคาที่มีตัวการันต์ ที่เป็น
พยัญชนะและสระ (ศักดิ์ พันธุ์)
8.การคัดลายมือ

๑๐

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๒.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการเขียน
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๑๗

หน่วยการเรียนรู้

๑๑. รืน่ รมย์
จินตนาการ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๔
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป.๓/๕
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๒.๑ ป.๓/๕
เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๓/๑
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๓/๔
แต่งประโยคง่ายๆ

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๑.ความหมายจินตนาการ
๒.ข้อควรปฏิบัติการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
๓.การอ่านเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จากคา
๔.การอ่านเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จากภาพ
๕.การอ่านเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จากหัวข้อที่กาหนดให้
มารยาทในการเขียน
๖.ข้อควรปฏิบัติมารยาทในการเขียน
๗.การสร้างนิสัยในการเขียน
คาที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ
การอ่านเขียนคาที่ใช้ ฑ
๘.การอ่านเขียนออกเสียงเป็น ท
๙.การอ่านเขียนออกเสียงเป็น ด
การอ่านเขียนคาที่ใช้ ฤ
๑๐.การอ่านเขียนออกเสียงเป็น รึ
๑๑.การอ่านเขียนออกเสียงเป็น ริ
๑๒.การอ่านเขียนออกเสียงเป็น เรอ
การอ่านเขียนคาที่ใช้ ฤๅ
๑๓.การอ่านเขียนออกเสียงเป็น รือ

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๐
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๑๘

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

๑.การอ่านเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
๒.การอ่านเขียนภาษาถิ่น
๓.การอ่านเขียนคาพ้องรูป (สระผม
รูปสระ)
๔.การอ่านเขียนคาพ้องเสียง (เหรียญ
บาท บาดแผล)
๕.การอ่านเขียนข้อเขียนเชิงอธิบาย
(การอ่านคาแนะนา)
๖.การอ่านเขียนข้อเขียนเชิงอธิบาย
(การอ่านป้ายโฆษณา)
๗.การอ่านเขียนข้อเขียนเชิงอธิบาย
(การอ่านคาขวัญ)

๑๐

ท ๔.๑ ป.๓/๖
๑๑. รืน่ รมย์
จินตนาการ (ต่อ) เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ท ๕.๑ ป.๓/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๕.๑ ป.๓/๒
รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท ๒.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการเขียน

๑๒. อ่านคล่อง
ท้องถิน่

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้นๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

19

6102136L01.indd 19

7/12/18 3:24 PM

๑๙

หน่วยการเรียนรู้

๑๒. อ่านคล่อง
ท้องถิน่ (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ท ๑.๑ ป.๓/๕
๕. มารยาทในการอ่าน
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๑.๑ ป.๓/๗
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
ท ๒.๑ ป.๓/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๕.๑ ป.๓/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๕.๑ ป.๓/๓
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๙
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท ๒.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการเขียน

๑๓. ปริศนา
ภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว

การอ่านแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ
๑.การอ่านเขียนแผนภาพหลักการ
ปฏิบัติ
๒.การอ่านเขียนแผนภาพแบบ
ใยแมงมุม

๑๐
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๒๐

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๑๓. ปริศนา
ภาษาไทย (ต่อ)

ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๔
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป.๓/๕
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๒.๑ ป.๓/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๓/๒
บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ท ๓.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู

๓.การอ่านเขียนแผนภาพแบบ
โครงสร้าง
๔.การอ่านเขียนความหมายแผนที่
๕.การอ่านเขียนสัญลักษณ์ในแผนที่
๖.การอ่านเขียนความหมายแผนภูมิ
๗.การอ่านเขียนแผนภูมิรูปภาพ
๘.การอ่านเขียนแผนภูมิแท่ง
ปริศนาภาษาไทย
๙.การอ่านเขียนปริศนาชวนคิด
๑๐.การอ่านเขียนปริศนาคากลอน
๑๑.การอ่านเขียนปริศนาฝึกเชาว์
๑๒. การอ่านเขียนปริศนาซ่อนคา
การใช้พจนานุกรม
๑๓.การอ่านเขียนเรียงคาตามลาดับ
พยัญชนะ
๑๔.การอ่านเขียนเรียงคาตามรูปสระ
๑๕.การอ่านเขียนคาที่ไม่มีรูปสระจะ
มาก่อนคาที่มีรูปสระ
๑๖.การอ่านเขียนหลักการใช้
พจนานุกรม
- การเรียงลาดับคา
- อักษรย่อบอกชนิดของคา
การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน
๑๗.การอ่านเขียนความหมายการพูด
๑๘.การอ่านเขียนการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
- การพูดแนะนาตัวเอง
- การพูดทักทาย

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๘
อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

เวลา
(ชั่วโมง)
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๒๑

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๑๓. ปริศนา
ภาษาไทย (ต่อ)

ท ๑.๑ ป.๓/๙
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน

- การพูดสนทนาโต้ตอบ
- การเล่าประสบการณ์ในชีวิต
ประจาวัน
มารยาทในการพูด
๑๙.ข้อควรปฏิบัติมารยาทในการพูด

๑๔. ดอกสร้อย
แสนรัก

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้นๆ
และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ท ป.๓/๔
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุ
เหตุผลประกอบ
๑.๑ ป.๓/๕
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๑.๑ ป.๓/๗
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือข้อแนะนา

๑. การอ่านเขียนบทอาขยาน
(เด็กน้อย วิชาหนาเจ้า)
๒. การอ่านเขียนบทดอกสร้อย
๓. การอ่านเขียนคาที่มีพยัญชนะและ
สระไม่ออกเสียง คาที่มีพยัญชนะไม่
ออกเสียง (กิจวัตร ตักบาตร)
๔. การอ่านเขียนคาที่มีพยัญชนะและ
สระไม่ออกเสียง คาที่มีสระไม่ออก
เสียง (ประสูติ ภาคภูมิ)
๕. การอ่านเขียนคาเป็นคาตาย

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐
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๒๒

หน่วยการเรียนรู้

๑๔. ดอกสร้อย
แสนรัก (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๓/๑
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๓/๕
แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ
ท ๕.๑ ป.๓/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๕.๑ ป.๓/๓
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน
ท ๕.๑ ป.๓/๔
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้

๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์

ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท ๒.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการเขียน
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๑
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว

คาสุภาพ , สานวนโวหาร
๑.การอ่านเขียนความหมายคาสุภาพ
๒.การอ่านเขียนคาสุภาพหมวดต่างๆ
๓.การอ่านเขียนความหมายสานวน
ไทย

๑๐
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๒๓

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์ (ต่อ)

ท ๑.๑ ป.๓/๒
อธิบายความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๔
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป.๓/๕
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๑.๑ ป.๓/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๓/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๓/๑
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๓/๒
บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ท ๓.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู

๔.การอ่านเขียนสานวนไทย
วรรณกรรม
๕.การอ่านเขียนนิทานอีสป
๖.การอ่านเขียนนิทานชาดก
๗.การอ่านเขียนนิทานพื้นบ้าน
๘.การอ่านเขียนคาประพันธ์บท
ร้อยกรอง
คาวิเศษณ์
๙.การอ่านเขียนความหมายของ
คาวิเศษณ์
๑๐.การอ่านเขียนชนิดของคาวิเศษณ์
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๑๑.การอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย
๑๒.การใช้ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

เวลา
(ชั่วโมง)
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๒๔

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์ (ต่อ)

ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๓/๑
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๓/๓
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
ของคา
ท ๕.๑ ป.๓/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๕.๑ ป.๓/๒
รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ท ๕.๑ ป.๓/๓
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๙
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท ๔.๑ ป.๓/๖
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
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๒๕

หน่วยการเรียนรู้

๑๖. นิทาน
พาเพลิน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๔
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป.๓/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๓/๕
เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๑
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๓/๒
บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ท ๓.๑ ป.๓/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

๑.การอ่านเขียนคาราชาศัพท์ (หมวด
ร่างกาย)
๒.การอ่านเขียนคาราชาศัพท์ (หมวด
เครื่องใช้)
๓.การอ่านเขียนคาราชาศัพท์ (หมวด
เครือญาติ)
๔.การอ่านเขียนคาสุภาพ
๕.การจับใจความสาคัญ
๖.การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู
๗.มารยาทในการฟังและดู

๑๐

26

6102136L01.indd 26

7/12/18 3:24 PM

๒๖

หน่วยการเรียนรู้

๑๖. นิทาน
พาเพลิน (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

-

๒๐

ท ๔.๑ ป.๓/๓
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๓/๔
แต่งประโยคง่ายๆ
ท ๕.๑ ป.๓/๑
ระบุข้อคิดที่ได้การอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๕.๑ ป.๓/๓ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

-

รวมตลอดปี

๒๐๐
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๒๘

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/๑ อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ตัวชี้วัด ป.3/2 อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/9 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ตัวชี้วัด ป.3/2 บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ตัวชี้วัด ป.3/5 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.3/๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ป.3/๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน
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๒๙

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
พยางค์และคา
รูปสระและเสียงสระเดี่ยว

รูปสระและเสียงสระประสม

สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั
สระ เ -ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ - 
เ -อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - สระ โ –ะ ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด
สระ -ัว ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด

หน้าที่ความรับผิดชอบในห้องเรียนและในโรงเรียน
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๓๐

โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

แผนที่ ๑
โรงเรียนของเรา
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๕
มารยาทดีมีน้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒
สวัสดีเพื่อนใหม่
(๒ ชั่วโมง)

ฉันรักโรงเรียน
(๑๐ ชั่วโมง)
แผนที่ ๔
หน้าที่ของเรา
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
วันเปิดเรียน
(๒ ชั่วโมง)
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๓๑
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วย ฉันรักโรงเรียน
จ้านวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จ้านวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระส้าคัญของหน่วย
การอ่าน การเขียนพยางค์ และคา คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว คาที่ประสมด้วยสระประสม เป็นการฝึกทักษะ
ทางภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
มาตรฐานและตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑

ป.๓/๒ ป.๓/๙
ป.๓/๑ ป.๓/๖
ป.๓/๒ ป.๓/๕ ป.๓/๖
ป.๓/๒

ล้าดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
พยางค์ คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว คาที่ประสมสระ -ะ เ-ะ แ-ะ เ-อ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูป
คาที่ประสมสระ โ-ะ -ัว เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูป การเขียน สระ เ-อ เมื่อมี ย เป็นตัวสะกด รู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบในห้องเรียนและในโรงเรียน
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่
๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ฉันรักโรงเรียน

จ้านวน
แผน
๕

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

จ้านวน
ชั่วโมง

โรงเรียนของเรา

๒

สวัสดีเพื่อนใหม่

๒

วันเปิดเรียน

๒

หน้าที่ของเรา

๒

มารยาทดีมีน้าใจ

๒
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๓๒
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

โรงเรียนของเรา

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนพยางค์ และคาทีม่ ีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว การพูดทักทาย แนะนาตนเอง และแนะนา
โรงเรียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๓
 ใบความรู้ เรื่อง พยางค์ และคา
 ใบความรู้ เรื่อง คาที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
 ทดสอบก่อนเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ทบทวนความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระเดี่ยว
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระเดี่ยว
ทาใบงานที่ ๐๓
สรุปเรื่องการใช้คาพูดทักทาย ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
วาดภาพโรงเรียน
ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน























ทดสอบก่อนเรียน
ฝึกพูดทักทาย แนะนาตนเอง
แนะนาโรงเรียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ สังกัด หรือข้อมูลอื่นๆ
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง พยางค์และคา
ทาใบงานที่ ๐๑
ทาใบงานที่ ๐๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง โรงเรียนของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๓๓

36

7/12/18 3:24 PM

6102136L01.indd 37

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่องพยางค์และคา
๒. ใบความรู้ เรื่องคาที่มีรูปสระและเสียง
สระเดี่ยว

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้
ขั้นสอน
2. ใบงานที่ ๐1 เขียนจานวนพยางค์
๑. บอกความหมายของพยางค์ และอ่านเขียนพยางค์ ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น
3. ใบงานที่ ๐2 เขียนคาที่มี ๒ พยางค์
ได้
จานวนอาคารเรียน ชั้นเรียน ห้องพิเศษต่างๆ จานวนนักเรียน
และ ๓ พยางค์
2. อ่าน เขียนคาที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได้
และบุคลากรในโรงเรียน รางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ
๔. ใบงานที่ ๐๓ คาสระเดี่ยวเสียงสั้นและสระ
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องพยางค์และคา ครูอธิบายความรู้ เดี่ยวเสียงยาว
ทักษะ
เรื่องพยางค์และคาเพิ่มเติม โดยเขียนคาบนกระดาน เช่น
๑. พูดและเขียนคาที่มี ๒-๓ พยางค์ได้
พยัญชนะ วรรณยุกต์ วิสรรชนีย์ ประชาธิปไตย
การประเมิน
๒. บอกรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได้
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ อ่านนาให้นักเรียนอ่านตาม แล้ว ๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. พูดทักทาย แนะนาตนเอง แนะนาโรงเรียนได้
ช่วยกันนับจานวนพยางค์
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๔. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ เขียนจานวนพยางค์และใบงานที่ ๐๒ ๓. ประเมินผลงานนักเรียน
เขียนคาที่มี ๒ พยางค์ และ ๓ พยางค์
๔. ประเมินก่อนเรียน
คุณธรรม
๖. อาสาสมัครนักเรียนออกมาพูดคา หน้าชั้นเรียน โดยให้เป็นคา
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น ห้องสมุด สนามเด็กเล่น ชั้นอนุบาล ฯลฯ
๒. มีความรับผิดชอบ
และให้นักเรียนในชั้นบอกว่าเป็นคากี่พยางค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่าน เขียนพยางค์ และคา
๒. การอ่าน เขียนคาที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๓. การพูดทักทาย แนะนาตนเอง การใช้คาสวัสดี
การบอกชื่อ นามสกุล ชั้น อายุ และแนะนาโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง โรงเรียนของเรา
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
๒. ให้นักเรียนฝึกพูดทักทาย แนะนาตนเอง และแนะนาโรงเรียน
โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล อายุ ชั้น
โรงเรียน (ชื่อ ที่อยู่ สังกัด หรือข้อมูลอื่นๆ)

๓๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการใช้คาพูดทักทาย แนะนาตนเอง
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
๕. ให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของเรา ระบายสีให้สวยงาม
เสร็จแล้วสุ่มนักเรียนนำ�เสนอภาพ โรงเรียนของเรา หน้าชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง โรงเรียนของเรา
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปสระและเสียงสระเดี่ยว โดยครู
ออกเสียงสระเดี่ยวเสียงสั้น ให้นักเรียนออกสียง สระเดี่ยว
๔.
เสียงยาว จนครบทั้ง ๑๘ หน่วยเสียง แล้วสลับให้นักเรียน
ออกเสียงสระเดี่ยวเสียงสั้นบ้าง
๒. นักเรียนจับคู่ศึกษาใบความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระเดี่ยว
อ่านคาจากบัตรคา นักเรียนแต่ละคู่อ่านคาพร้อมกัน อ่านจบ
ช่วยกันจาแนกบัตรคา เป็น สระเดี่ยวเสียงสั้น และสระเดี่ยว
เสียงยาว คุณครูชว่ ยตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเขียนคำ�ในนสมุดงาน
ของนักเรียน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๓ คาสระเดี่ยวเสียงสั้นและสระเดี่ยว
เสียงยาว คุณครูตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ 80
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบ

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ทดสอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๓๖

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
สวัสดีเพื่อนใหม่
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนคา ที่มีรูปเสียงสระเดี่ยวและเสียงสระประสม การเล่าประสบการณ์การใช้คาทักทาย
ในชีวิตประจำ�วัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 แบบฝึกอ่านคาที่ประสมด้วยสระประสมไม่มีตัวสะกด
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 04 – 06
 ใบความรู้ เรื่อง รูปสระ และเสียงสระประสม
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินมารยาทที่ดีในการฟัง พูด
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





เขียนเล่าประสบการณ์ การใช้คาทักทายในชีวิตประจาวัน














คิดคาโดยนาสระมาประสมกับพยัญชนะที่กาหนด
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระประสม
ทาใบงานที่ 0๖
สรุปความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระประสม
ฝึกอ่านคาจากแบบฝึกอ่านคา

ทบทวนความรู้ เรื่อง สระเดี่ยวเสียงสั้น และสระเดี่ยวเสียงยาว
ทาใบงานที่ 0๔
ทบทวนการอ่าน เขียน คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงยาว
ทาใบงานที่ 0๕





แสดงท่าทาง พูดทักทาย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๓๗
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ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายทบทวนความรู้ เรื่อง สระเดี่ยวเสียงสั้น และ
สระเดี่ยวเสียงยาว อาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียนรูปสระเดี่ยว
บนกระดานดา คนละ ๑ รูปสระ และเขียนคาที่ประสม ด้วย
สระเดี่ยวเสียงสั้น สระเดี่ยวเสียงยาว อีกคนละ ๑ คา
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 0๔ เขียนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว
ทักษะ
เสียงสั้น ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
๑. บอกรูปสระและเสียงสระประสมได้
๔. นักเรียนทบทวนความรู้ การอ่านเขียนคาที่ประสมด้วย
๒. แสดงท่าทางการใช้คาทักทายในชีวิต ประจาวันได้ สระเดี่ยวเสียงยาว และทาใบงานที่ 0๕ เขียนคาที่ประสมด้วย
3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง พูด
สระเดี่ยวเสียงยาว นักเรียนเปลี่ยนคู่กันตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบงาน
คุณธรรม
๑. มีความรับผิดชอบ
๒. มีความกล้าแสดงออก

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่าน เขียนคา ที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได้
๒. อ่าน เขียนคา ที่มีรูปสระและเสียงสระประสมได้
๓. เขียนเล่าประสบการณ์การใช้คาทักทายในชีวิต
ประจาวันได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่าน เขียนคาที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๒. การอ่าน เขียนคาที่มีรูปสระและเสียงสระประสม
๓. การเขียนเล่าประสบการณ์การใช้คาทักทายใน
ชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนจับคู่แสดงท่าทาง และพูดทักทาย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
กับครู โดยให้เดินมาสวัสดีครูเป็นคู่ เมื่อครบทุกคู่แล้วให้พูดสวัสดี
กับเพื่อนคู่ของตนเอง และสลับคู่ ตามความเหมาะสม ครู สนทนา
กับนักเรียนเกี่ยวกับการนาคาทักทายไปใช้ ในชีวิต ประจาวัน

การประเมิน
1. ประเมินมารยาทที่ดีในการฟังพูด
2. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 0๔ เขียนคาที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวเสียงสั้น
๒. ใบงานที่ 0๕ เขียนคาที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวเสียงยาว
๓. ใบงานที่ 0๖ สระประสม ไม่มีตัวสะกดและ
ตัมีวตสะกด
ัวสะกด

สือ่ แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระประสม
2. แบบฝึกอ่านคาที่ประสมด้วยสระประสมไม่มี
ตัวสะกด

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๓๘
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ขั้นสรุป
๕. ให้นักเรียนเขียน เล่าประสบการณ์ การใช้คาทักทาย ในชีวิต
ประจาวัน คนละ ๒-๕ ประโยค นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และ
นาผลงานติดที่ป้ายนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน คิดคาโดยนาสระใดก็ได้มา
ประสมกับพยัญชนะและวรรณยุกต์ที่กาหนด ให้เป็นคาที่มี
ความหมาย อย่างน้อย ๕ คา เสร็จแล้วนาเสนอเป็นรายกลุ่ม
ก
ง
ไม้โท
ตัวอย่าง เช่น ก้าง
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระประสม
ครูถามคาถามจากใบความรู้ที่นักเรียนศึกษา เช่น สระ เอียะ
ประสมด้วยสระใดบ้าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ อ่านตัวอย่างคา
พร้อมกัน และให้นักเรียนบอกคาที่มีรูป สระและเสียงสระประสม
ตามตัวอย่าง
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 0๖ สระประสม ไม่มีตัวสะกดและมี
ตัวสะกด ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง รูปสระและเสียง
สระประสม ฝึกอ่านคาจากแบบฝึกอ่านคา โดยให้อ่านพร้อมกัน
และอ่านเป็นรายบุคคล คัดคาตัวบรรจงเต็มบรรทัดในสมุดงานของ
นักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. การอ่าน เขียนถูกต้องร้อยละ 80
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้องร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๓๙
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๔๐

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
วันเปิดเรียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียง วันเปิดเรียน อ่านเขียนผันวรรณยุกต์และสระ –ะ เปลี่ยนรูป
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทอ่าน เรื่อง วันเปิดเรียน
 บทคล้องจอง สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น –ั
 บัตรคา
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 0๗ – 1๑
 ใบความรู้ เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
ทบทวนเรื่อง สระเดี่ยว เสียงสั้น และเสียงยาว
เขียนคาตามคาบอก
อ่านเรื่องวันเปิดเรียน ทาใบงานที่ 0๗
ทาใบงานที่ 08, 0๙
ทบทวนเรื่องวันเปิดเรียน
อธิบายความรู้เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูป เป็น - 
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูป เป็น - 
ทาใบงานที่ ๑๐
อ่านคาคล้องจอง
ทาใบงานที่ ๑๑






ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการคัดลายมือ
ประเมินผลงานนักเรียน





ช่วยกันบอกหรืออธิบายความหมายของคา ในคาคล้องจอง กลุ่มละ ๔ คา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


















นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการมาโรงเรียนวันแรก
เขียนชื่อห้องต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง วันเปิดเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๔๑

๔๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. เรียงลาดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้
2. แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้ได้
๓. คัดลายมือได้สวยงาม

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียน บทอ่าน เรื่องวันเปิดเรียนได้
2. อ่านและเขียน สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -  ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านบทอ่าน เรื่อง วันเปิดเรียน
2. การอ่านและเขียน สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น - 
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนทบทวนเรื่องสระเดี่ยวเสียงสั้นและเสียงยาว โดยให้
ออกเสียงสระพร้อมกัน ตั้งแต่ สระ – ะ ถึง สระ เ – อ นักเรียน
เขียนคา เรื่องวันเปิดเรียน ตามที่ครูบอก ๖ คา ลงในสมุด
เสร็จแล้ว เปลี่ยนสมุดกับเพื่อน ตรวจคาตอบ บนกระดานดา
๓. นักเรียนจับคู่ อ่านบทอ่าน วันเปิดเรียน สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน ความรู้สึกของตัวละครในเรื่อง ใครมีความรู้สึกเหมือน
ตัวละครใดในเรื่อง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ทาใบงานที่ 0๗
เรียงลาดับเหตุการณ์
๔. ให้นักเรียน ทบทวนเรื่อง วันเปิดเรียน ทาใบงานที่ 0๘
แต่งประโยค และทาใบงานที่ 0๙ คัดลายมือ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วันเปิดเรียน
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับการมาโรงเรียนวัน
แรกของการเปิดเรียน และให้เขียนชื่อห้องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการคัดลายมือ
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 0๗ เรียงลาดับเหตุการณ์
2. ใบงานที่ 0๘ แต่งประโยค
3. ใบงานที่ 0๙ คัดลายมือ
๔. ใบงานที่ ๑๐ เขียนคาที่ประสมด้วย
สระ - ะ
๕. ใบงานที่ ๑๑ เขียนคาที่ประสมด้วย
สระ -ะ , -ั

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่าน เรื่อง วันเปิดเรียน
๒. ใบความรู้ เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น - 
๓. บทคล้องจอง สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น - 
๔. บัตรคา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๔๒

๔๒
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ขั้นสรุป
๔. แบ่งกลุ่มย่อย ช่วยกันบอกหรืออธิบายความหมายของคา
ในคาคล้องจอง กลุ่มละ ๔ คา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วันเปิดเรียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ทบทวนเรื่องวันเปิดเรียน โดยให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่อง และ
สรุปใจความสาคัญ ครูอธิบายความรู้เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูป
เป็น - 
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูป
เป็น -  ช่วยกันคิดและเขียนคา สระ - ะ เปลี่ยนรูป เป็น - 
กลุ่มละ ๑๐ คา ทาใบงานที่ ๑๐ เขียนคาที่ประสมด้วยสระ - ะ
๓. นักเรียนจับคู่อ่านคาคล้องจอง คาที่ประสมด้วยสระ - ะ
เปลี่ยนรูป เป็น -  เมื่อมีตัวสะกด อ่านพร้อมกันเป็นคู่ และ ผลัด
กันอ่าน ทาใบงานที่ ๑๑ เขียนคาที่ประสมด้วยสระ - ะ , - 
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. การคัดลายมือผ่านเกณฑ์
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้องร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบบันทึกคะแนนการคัดลายมือ
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ตรวจการคัดลายมือ
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๔๓

๔๓
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๔๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ หน้าที่ของเรา
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนคาที่ประสมสระ เ-ะ สระ เ-อ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูป การเติมคาให้เป็นประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรองคาที่ประสมด้วยสระ สระ เ - ะ เปลี่ยนรูป เป็น เ - เมื่อมีตัวสะกด
 บทร้อยกรองคาที่ประสมด้วยสระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 12 – 17
 ใบความรู้ เรื่อง สระ เ - ะ เปลี่ยนเป็นรูป เ  ใบความรู้ เรื่อง สระ เ – อ เปลี่ยนเป็นรูป เ - ๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินมารยาทในการอ่าน เขียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






เล่นเกมทายสระ














ศึกษาใบความรู้ คาที่ประสมสระ เ - อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - ทาใบงานที่ ๑๔
อ่านบทร้อยกรอง คาที่ประสมสระ เ - อ
ทาใบงานที่ 1๕
ทาใบงานที่ ๑๖, ๑๗

ศึกษาใบความรู้ เรื่อง สระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ - 
อ่านบทร้อยกรอง คาที่ประสมรูปสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -  เมื่อมีตัวสะกด
อ่านตัวอย่างคา สระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ - 
ทาใบงานที่ ๑๒, ๑๓





ช่วยกันบอกหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในโรงเรียน สรุปเขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง หน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๔๕
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง หน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่าน เขียนคา สระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -  ขั้นนา
2. การอ่าน เขียนคา สระ เ - อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - - 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ให้ช่วยกันบอกหน้าที่
ที่ควรปฏิบัติในโรงเรียน สรุปและเขียนในกระดาษปรู๊ฟ ขนาดครึ่งแผ่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
แล้วส่งตัวแทนนาเสนอผลงานให้เพื่อนช่วยตรวจสอบความถูถูกต้อง
ความรู้
1. อ่านและเขียนคาสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -  ได้ ขั้นสอน
2. อ่านและเขียนคาสระ เ - อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - -ได้ ๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง สระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ - 
ครูอธิบายเพิ่มเติม และนานักเรียนอ่านบทร้อยกรองคาที่ประสม
ทักษะ
รูปสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -  เมื่อมีตัวสะกด ให้นักเรียนอ่าน
1. เขียนคาตามรูปภาพได้
ตามพร้อมกัน และสุ่มนักเรียนอ่าน คนละ ๑ วรรค
๒. อ่านออกเสียงคาที่ใช้ สระ เ - อ ได้
๓. แบ่งกลุ่มอ่านตัวอย่างคา สระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -  ทั้งที่
๓. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
ไม่มีพยัญชนะสะกด และมีพยัญชนะสะกด ฝึกอ่านพร้อมกันทั้ง
กลุ่ม และอ่านเป็นรายบุคคลจนคล่อง
คุณธรรม
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ เขียนคาตามรูปภาพ ใบงานที่ ๑๓
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อ่านคา
2. มีความรับผิดชอบ
๕. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง คาที่ประสมสระ เ – ะ เปลี่ยนรูป
เป็น เ -  เมื่อมีตัวสะกด อ่านพร้อมกันทั้งชั้น
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 1๒ เขียนคาตามรูปภาพ
2. ใบงานที่ 1๓ อ่านคา
3. ใบงานที่ 1๔ เขียนคาประสมสระ เ - อ
มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปเป็น เ - ๔. ใบงานที่ 15 สระ เ - อ ที่มี ย สะกด
๕. ใบงานที่ ๑๖ อ่านออกเสียงคาใช้ สระ เ – อ
๖. ใบงานที่ ๑๗ เลือกคาใช้สระ เ – อ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง สระ เ – ะ เปลี่ยนรูป
เป็น เ - 
2. ใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ เ - อ
เปลี่ยนรูปเป็น เ - ๓. บทร้อยกรอง คาที่ประสมรูปสระ เ – ะ
เปลี่ยนรูปเป็น เ - ็ เมื่อมีตัวสะกด
๔. บทร้อยกรอง คาที่ประสมด้วยสระเออ
เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๔๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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การประเมิน
๑. ประเมินมารยาทในการอ่าน เขียน
2. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดไว้เขียนบอกสระ และชนิดของสระ เสร็จ 2. สังเกตการอ่าน การเขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน
แล้วนาเสนอเป็นรายกลุ่ม
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ เ - อ เปลี่ยนรูป
เป็น เ - - ครูอธิบายเพิ่มเติม และทาใบงานที่ ๑๔ เขียนคาประสม เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
สระ เ - อ มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปเป็น เ - 2. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. อ่านบทร้อยกรอง คาที่ประสมสระ เ - อ เปลี่ยนรูปเมื่อมี
3. แบบบันทึกคะแนน
ตัวสะกด ทาใบงานที่ ๑๕ สระ เ - อ ที่มี ย สะกด
๔. ทาใบงานที่ 1๖ อ่านออกเสียงคาใช้ สระ เ –อ และใบงานที่
เกณฑ์การประเมิน
๑๗ เลือกคาใช้สระ เ – อ
1. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. การอ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
ขั้นสรุป
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม เล่นเกม ทายสระ ครูนา ๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
บัตรคาติดบนกระดานดาครั้งละ ๑ คา ให้นักเรียนช่วยกันดูเป็นคา
จากสระใด แล้วเขียนรูปสระ ในกระดาษ เอ ๔ เสร็จแล้วชู
กระดาษคาตอบ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ให้
คะแนน กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง หน้าที่ของเรา
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน ช่วยกันกาหนดคา ๕ คา ที่
ประสมสระต่างกัน เขียนไว้ในสมุด ครูเขียนตารางบนกระดาน
คา
สระ
ชนิดของสระ

๔๗
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๔๘

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
มารยาทดี มีน้าใจ
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนคาที่ประสมสระ โ-ะ สระ -ว เมื่อมีตัวสะกด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรองป่าดง
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 18 – 23
 ใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ โ - ะ ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด
 ใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ –ั ว ลดรูป เมื่อมีตัวสะกด
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
 ทดสอบหลังเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขันสรุป

ขันสอน

ขันน้า
ศึกษาใบความรู้ เรื่องสระลดรูป สระ โ-ะ
อ่านบทร้อยกรองป่าดง
ทาใบงานที่ 1๘
ทบทวน คาที่ประสมสระ โ – ะ ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด
ทาใบงานที่ 1๙
เล่นต่อคาคล้องจอง
ศึกษาใบความรู้ เรื่องสระลดรูป สระ -ว
ทาใบงานที่ ๒๐
ทาใบงานที่ ๒๑
ทาใบงานที่ ๒๒, ๒๓





ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินหลังเรียน






ทดสอบหลังเรียน




















ร้องเพลงมารยาทดี สนทนาเกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
คิดข้อตกลงในชั้นเรียน ทาตารางแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชันประถมศึกษาปีที่ 3



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง มารยาทดี มีน้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๔๙
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ทักษะ
1. อ่านบทร้อยกรองได้
2. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม
3. สามารถทาตารางแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในห้องเรียนและในโรงเรียนได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนคาที่ประสมสระ โ - ะ ลดรูปเมื่อมี
ตัวสะกดได้
2. อ่านและเขียน คาที่ประสมสระ -ว ลดรูปเมื่อมี
ตัวสะกดได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนือหา
1. การอ่านและเขียนคาที่ประสมสระ โ - ะ ลดรูป
เมื่อมีตัวสะกด
๒. การอ่านและเขียน คาที่ประสมสระ -ว ลดรูป
เมื่อมีตัวสะกด
๓. การทาตารางแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ห้องเรียนและในโรงเรียน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ โ-ะ ลดรูป
เมื่อมีตัวสะกด
2. บทร้อยกรอง ป่าดง
3. ใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ -ว ลดรูป
เมื่อมีตัวสะกด

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชันประถมศึกษาปีที่ 3

ภาระงาน/ชินงาน
1. ใบงานที่ 1๘ เขียนคาอ่านสะกดด้วย
สระ โ-ะ
2. ใบงานที่ 1๙ เขียนคาประสมสระ โ-ะ
ขันสอน
ลดรูป
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาที่ประสมสระ โ - ะ ลดรูปเมื่อ 3. ใบงานที่ ๒๐ เขียนคาประสม สระ -ว
มีตัวสะกด ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม และฝึกอ่านคา
4. ใบงานที่ ๒๑ เขียนคาอ่านสะกดคาประสม
๔. อ่านบทร้อยกรองป่าดง ช่วยกันอธิบายความหมายของบท
สระ -ว
ร้อยกรอง ทาใบงานที่ ๑๘ เขียนคาอ่านสะกดด้วยสระ โ - ะ
5. ใบงานที่ 2๒ อ่านบทร้อยกรอง
๕. ทบทวนความรู้จากใบความรู้ คาที่ประสมสระ โ-ะ ลดรูปเมื่อมี 6. ใบงานที่ 2๓ คัดลายมือ
ตัวสะกด ทาใบงานที่ 1๙ เขียนคาที่ประสม โ-ะ ลดรูป
7. แบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง มารยาทดี มีน้าใจ
รายวิชาภาษาไทย
ครังที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขันน้า
1. ครูนานักเรียนร้องเพลง มารยาทดี สนทนาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ในโรงเรียน เช่นมารยาทใน
การพูด ควรพูดด้วยถ้อยคาสุภาพ แนะนานักเรียนอ่านประโยค
การใช้ถ้อยคาสุภาพในหนังสือ (ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
หน้า ๑๔)
๒. ให้นักเรียนช่วยกันคิดข้อตกลงในชั้นเรียน ทาตารางแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในชั้นเรียน และในโรงเรียน เขียนลงกระดาษปรู๊ฟ
ขนาดครึ่งแผ่น

๕๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
1. มีความรับผิดชอบ
2. กล้าแสดงออกเป็นผู้นา
๓. ตั้งใจทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ขันสรุป
๕. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง ป่าดง ทบทวนคาประสมสระ โ-ะ
อ่านบทร้อยกรอง เฝ้าหวง ทบทวนคาประสมสระ -ว โดยอ่าน
พร้อมกันทั้งชั้น
๖. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง มารยาทดี มีน้าใจ
รายวิชาภาษาไทย
ครังที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขันสอน
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔-๕ คน เล่นต่อคาคล้องจอง ๒ พยางค์
เป็นการทบทวนการใช้สระ นักเรียนฝึกเล่นในกลุ่ม และนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ ๑๐ คา
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ คาที่ประสมสระ -ว ลดรูปเมื่อมี
ตัวสะกด ครูอธิบายเพิ่มเติม ฝึกอ่านคาและทาใบงานที่ ๒๐ เขียน
คาประสมสระ -ว
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 21 เขียนคาอ่านสะกดคาประสมสระ -ว
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 2๒ อ่านบทร้อยกรอง ครูให้นักเรียน
บอกคาที่ประสมสระ -ว ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด ในบทร้อยกรอง
และทาใบงานที่ ๒๓ คัดลายมือ

เกณฑ์การประเมิน
1. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ 80
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๔. ทาแบบทดสอบถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบ

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน การเขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ทดสอบ

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินหลังเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชันประถมศึกษาปีที่ 3

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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๕๓

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน

 

ท 1/ผ.๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง



1. ข้อใดที่มีคา 3 พยางค์
ก. นาฬิกา
ข. จรด

ค. ตริตรอง

2. ข้อใดมีคาที่มีสระประสมและมีตัวสะกด
ก. เรือ
ข. รั้ว

ค. เรียน

3. คาในข้อใดมีจานวนพยางค์ต่างจากพวก
ก. สนาม
ข. สวัสดี

ค. ตุ๊กตา

4. ข้อใดมีจานวนคา ต่างจาก พวก
ก. วันนี้ฝนตก
ข. ลูกแมวมีสีทอง
5. คาในข้อใดมีพยางค์เท่ากับคาว่า กรรมกร
ก. กรรโชก
ข. มรรยาท

ค. กากาลังบิน
ค. ยุติธรรม

6. ข้อใดเขียนคาอ่าน ผิด
ก. ฝรั่ง อ่านว่า ฝะ – รั่ง
ข. ทยอย อ่านว่า ทะ – ยอย
ค. องุ่น อ่านว่า อะ – หงุ่น
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๕๔

 

ท 1/ผ.๑

7. “ฉันจะหั่นแตงโมและปั่นน้าแข็ง” ข้อความนี้มีคาที่ประสมด้วยสระ อะ
เปลี่ยนรูป กี่คา
ก. 2 คา
ข. 3 คา
ค. 4 คา 
8. ประโยคนี้ควรเติมคาใด จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์
“ที่โคนต้นไม้มี...............ขึ้นมากมาย”
ก. เป็ด
ข. เห็ด
ค. เห็บ
9. ประโยคนี้ควรเติมคาใด จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์
“ฉันไม่...............ไปเที่ยวทะเล”
ก. เคย
ข. เฉย
ค. เลย
10. คาว่า “ภาษาไทย” มีกี่พยางค์
ก. 2 พยางค์
ข. 3 พยางค์

ค. 4 พยางค์
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๕๕
 

ท 1/ผ.๑

ใบความรู้

เรื่อง พยางค์ และ คา

พยางค์ คือ ส่วนของคาที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ อาจมี
ความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ ส่วน คา คือ เสียงหรือ
ลายลักษณ์อักษร ถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย
ตัวอย่าง
นา
นาที
นาฬิกา
นาฬิกาแดด

มี
มี
มี
มี

๑
๒
๓
๔

พยางค์
พยางค์
พยางค์
พยางค์

๑
๑
๑
๑

คา
คา
คา
คา

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๕๖

 

ท 1/ผ.๑–0๑

ใบงานที่ 0๑

เขียนจานวนพยางค์
คาชี้แจง เขียนจานวนพยางค์และคาจากข้อความที่กาหนด

1. ป้าย

มี ๑ พยางค์

2. ปากกา

มี ๒ พยางค์

3. กระเป๋า

มี ๒ พยางค์

4. ที่ทางาน

มี ๓ พยางค์

5. คุณธรรม

มี ๓ พยางค์

6. พลเมือง

มี ๓ พยางค์

7. วิทยาศาสตร์

มี ๔ พยางค์

8. กิจวัตร

มี ๓ พยางค์

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๕๗
 

ท 1/ผ.๑–0๒

ใบงานที่ 0๒

เขียนคาที่มี 2 พยางค์ และ 3 พยางค์
 10 คา
คาชี้แจง เขียนคาที่มี 2 พยางค์ และ 3 พยางค์ อย่างละ
๑

2 พยางค์

3 พยางค์

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๕๘
 

ท 1/ผ.๑

ใบความรู้

รูปสระและเสียงสระเดี่ยว (เบื้องต้น)


รูปสระในภาษาไทย มีจานวนมาก ส่วนเสียงสระมี 2 ประเภท
คือ เสียงสระเดี่ยว และเสียงสระประสม
เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปาก อยู่ใน
ตาแหน่งเดียวตลอด มี 18 หน่วยเสียง ได้แก่
รูปสระ

เสียงสระ

ตัวอย่าง

-ะ

อะ

ปะ

(เสียงสั้น)

-า

อา

ปา

(เสียงยาว)

-ิ

อิ

มิ

(เสียงสั้น)

-ี

อี

มี

(เสียงยาว)

-ึ

อึ

หึ

(เสียงสั้น)

-ื

อือ

หือ

(เสียงยาว)

-ุ

อุ

ดุ

(เสียงสั้น)

-ู

อู

ดู

(เสียงยาว)
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๕๙

 

รูปสระ

เสียงสระ

ท 1/ผ.๑

ตัวอย่าง


เ-ะ

เอะ

เกะ

(เสียงสั้น)

เ-

เอ

เก

(เสียงยาว)

แ-ะ

แอะ

แคะ

(เสียงสั้น)

แ-

แอ

แค

(เสียงยาว)

โ–ะ

โอะ

โปะ

(เสียงสั้น)

โ-

โอ

โป

(เสียงยาว)

เ - าะ

เอาะ

เคาะ

(เสียงสั้น)

-อ

ออ

คอ

(เสียงยาว)

เ - อะ

เออะ

เจอะ

(เสียงสั้น)

เ–อ

เออ

เจอ

(เสียงยาว)

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๖๐
 

ท 1/ผ.๑

บัตรคา
สระเดี่ยว เสียงสั้น และเสียงยาว

นะ

และ

เงาะ

โป๊ะ

เลอะ

เตะ

ดี

คือ

โต

เธอ
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๖๑
 

ท 1/ผ.๑

บัตรคา
สระเดี่ยว เสียงสั้น และเสียงยาว

อา

กือ

ปู

จุ

พอ

แข

ฮึ

ชิ
65

6102136L01.indd 65

7/12/18 3:25 PM

๖๒

 

ท 1/ผ.๑–03

ใบงานที่ 0๓

คาสระเดี่ยวเสียงสั้นและสระเดี่ยวเสียงยาว
คาชี้แจง อ่านคาที่กาหนดให้ แล้ววาดรูป
(ยางลบ) ค
าทีใ่ ช้สระเสียงสั้น
และรูป  (ดินสอ) คาสระเสียงยาว ลงใน  ให้ถูกต้อง

คา

ภาพ

1

แนะ

2

โต๊ะ

3

มานี



4

เกเร



5

ชูมือ



6

เคาะ

7

ชื่อ

8

ปิติ
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๖๓
 

คา

ท 1/ผ.๑–03

ภาพ

๙

นะคะ

10

เธอ

๑1

เกะกะ

12

พอดี



13

โมโห



14

ทะลุ

15

เลอะเทอะ

16

และ

17

แม่

18

หึหึ






ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น .................. เลขที่ ............
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๖๔
 

ท 1/ผ.2–0๔

ใบงานที่ 0๔

เขียนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น
คาชี้แจง เขียนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น

คา


สระ

1. ................................................. .................................................
2. ................................................. .................................................
3. ................................................. .................................................
4. ................................................. .................................................
5. ................................................. .................................................
6. ................................................. .................................................
7. ................................................. .................................................
8. ................................................. .................................................
9. ................................................. .................................................
10. ............................................... .................................................
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๖๕
 

ท 1/ผ.2-05

ใบงานที่ 05

เขียนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงยาว


คาชี้แจง เขียนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงยาว

คา

สระ

1. .................................................

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

2. .................................................

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

3. .................................................

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

4. .................................................

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

5. .................................................

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

6. .................................................

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

7. .................................................

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

8. .................................................

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

9. .................................................

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

10. ................................................

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

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๖๖

 

ท 1/ผ.๒

ใบความรู้

รูปสระและเสียงสระประสม

เสียงสระประสม คือ สระที่ออกเสียง โดยอวัยวะที่ใช้ออกเสียงอยู่ใน
ตาแหน่งมากกว่า ๑ ตาแหน่ง ประกอบด้วย

เสียงสระ

เสียงสระ
ประสม

เสียงสระ

ตัวอย่าง

อิ
อี

+
+

อะ
อะ




เอียะ
เอีย

เกียะ
เรีย

อึ
อือ

+
+

อะ
อะ




เอือะ
เอือ

(ไม่มีที่ใช้)
เรือ
เรือก

อุ
อู

+
+

อะ
อะ




อัวะ
อัว

จัวะ
รัว

เกี๊ยะ
เรียก

จั๊วะ
รวก

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๖๗

 

ท 1/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ 0๖

สระประสมไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด
คาชี้แจง อ่านคาที่กาหนดให้ แล้วเขียนจาแนกคาตามกลุ่มให้ถูกต้
อง

วาด เสีย เสียง เรียบ เพื่อน
เบื่อ เที่ยว เปีย๊ ะ เปีย เรือ
ทั่ว กำ�เดา เชื้อ เชื่อม มาก
คาที่ใช้
สระประสมไม่มี
ตัวสะกด

คาที่ใช้
สระประสมมี
ตัวสะกด

เสีย
เบื่อ
เปี๊ยะ
เปีย
เรือ
ทั่ว
เชื้อ

เสียง
เพื่อน
เรียบ
เที่ยว
เชื่อม

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๖๘
 

ท 1/ผ.๒

แบบฝึก
อ่านคาที่ประสมด้วยสระประสมไม่มีตัวสะกด


แล่นเรือ เผื่อแผ่ แก่ ตัว
งัวเงีย

เปียคู่

รั้วบ้าน

นอนเสีย ขนม เปี๊ยะ

ดู บัว

เจี๊ยะกิน ถิ่น ลัวะ

ยัวะร้อน

------------------------ลัวะ ชื่อคนไทยภูเขาเผ่าหนึ่ง
ขนมเปี๊ยะ
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๖๙
 

บทอ่าน
วันเปิดเรียน

ท 1/ผ.๓



เช้าวันเปิดเรียน อากาศแจ่มใส มานีกับชูใจเดินไปโรงเรียน
ด้วยกัน เด็กทั้งสองเดินคุยกันอย่างมีความสุข พอผ่านประตู
โรงเรียน มานีก็พูดกับชูใจว่า
“ชูใจ เธอรู้ไหม ฉันดีใจมากที่โรงเรียนเปิด ฉันคิดถึง
คุณครูไพลิน”
“ฉันก็เหมือนกัน ฉันคิดถึงคุณครูไพลิน และคิดถึง
พวกเราทุกคน” ชูใจพูดขึ้นบ้าง
ก่อนถึงเวลาโรงเรียนเข้า นักเรียนคุยกันเสียงดังเพราะไม่ได้
พบกันเป็นเวลานาน เมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ครูใหญ่กล่าว
ต้อนรับนักเรียน นักเรียนพอใจและทุกคนตั้งใจจะเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน
ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ทักมานีว่า
อ้วนขึ้น ชูใจผอมไปนิด แต่สูงขึ้น ปิติ* นุ่งกางเกงใหม่
เมื่อทักทายกับนักเรียนทุกคนแล้ว ครูไพลินแนะนาให้รู้จัก
นักเรียนใหม่สองคน คือ เด็กชายสมคิดกับเด็กหญิงดวงแก้ว
นักเรียนเก่าทุกคนปรบมือดีใจที่ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น
.................................................................................................................
ปิติ เป็นชื่อตัวละคร ถือเป็นชื่อเฉพาะ สะกด ปิติ ได้ แต่คาที่
หมายถึงความปลาบปลื้มใจ, ความอิ่มใจ พจนานุกรมสะกดว่า ปีติ
73

6102136L01.indd 73

7/12/18 3:25 PM

๗๐
 

ท 1/ผ.๓

หลังจากพูดคุยกันถึงเรื่องราวตอนปิดเรียนอีกเล็กน้อย
ครูไพลินให้ปิติอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยที่เรียนมาแล้ว ปิติอ่านได้
ครูไพลินชมว่าเก่งมาก แล้วเรียกชูใจให้อ่านต่อ ชูใ
จมัวคุยกับเพื่อน
ใหม่ก็งง ไม่รู้ว่าจะอ่านต่อตรงไหน ครูไพลินจึงแนะนาว่า
“เวลาเรียน หรือมีใครพูดอะไรให้ฟัง ต้องตั้งใจฟัง ถ้าไม่ฟัง
อาจจะไม่รู้เรื่อง” แล้วครูไพลินให้ปิติบอกชูใจว่าอ่านถึงตรงไหน
สมคิดลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่า
“ผมบอกได้ครับ ให้ผมบอกดีกว่า”
“ครูเชื่อว่าสมคิดบอกได้ แต่ครูเรียกให้ปิติบอกก่อน ชูใจอ่าน
แล้ว ครูจะให้เธออ่านต่อ” ครูไพลินพูด
เมื่อนักเรียนอ่านหลายคนแล้ว ครูไพลินจึงให้นักเรียนออกมา
เขียนคาต่างๆ บนกระดาน
--------------------โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๗๑
 

บัตรคา
เรื่อง วันเปิดเรียน

ท 1/ผ.๓



โรงเรียน

คุณครู

ห้องเรียน

ภาษาไทย

สนามหญ้า กระดานดา
75
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๗๒
 

ใบงานที่ 0๗

ท 1/ผ.3-๐๗

เรียงลาดับเหตุการณ์
คาชี้แจง เรียงลาดับเหตุการณ์จากเรื่อง วันเปิดเรียน โดยใส่หมายเลข ๑ – ๕
หน้าข้อความ แล้วคัดลอกข้อความตามลาดับ 

ลาดับ
๓
๒
๕
๑
๔

เหตุการณ์จากเรื่อง
ครูไพลินพบนักเรียนและแนะนาเพื่อนใหม่
ครูใหญ่กล่าวต้อนรับนักเรียนหลังเคารพธงชาติ
ครูไพลินสอนว่าเวลาเรียนต้องตั้งใจฟัง
มานีกับชูใจเดินไปโรงเรียนในวันเปิดเรียน
ชูใจอ่านหนังสือต่อจากเพื่อนไม่ได้เพราะมัวแต่คุย

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๗๓
 

ใบงานที่ 0๘

ท 1/ผ.3-๐๘

แต่งประโยค

คาชี้แจง เลือกคาที่กาหนดให้ มาแต่งเป็นประโยคอย่างน้อ
ย ๓ ประโยค

.
.
.
.
.

ยิ้มแย้ม

เปิดภาคเรียน

เพื่อนใหม่

แนะนา

คุณครู

สวัสดี

๑
๒
๓
๔
๕
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๗๔
 

ใบงานที่ 0๙

ท 1/ผ.3 –0๙

คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากบทร้อยกรองที่กาหนด



อากาศแจ่มใส
ฝึกหัดอ่านเขียน
ได้พบเพื่อนใหม่
ครูให้ปัญญา

เดินไปโรงเรียน
พากเพียรวิชา
ดีใจหนักหนา
เมตตาทุกคน

โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๗๕

ท 1/ผ.๓

 

ใบความรู้

เรื่อง สระ –ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั 
- ะ เรียกว่า สระ อะ
ใช้เขียนหลังพยัญชนะ และไม่มีตัวสะกด เช่น จะ นะ คะ
ปะ ละ มะ

-ั เรียกว่า ไม้หันอากาศ
ถ้าพยางค์ประสมสระ –ะ มีตัวสะกด ต้องเปลี่ยนรูป สระ – ะ
เป็น −ั เช่น
บะง
ปะก
ตะด
จะบ

บัง
ปัก
ตัด
จับ

ดะง
กะก
อะด
ดะบ

ดัง
กัก
อัด
ดับ

คะง
ผะง
ฟะง

คัง
ผัง
ฟัง

ขะง
พะง
ฝะง

ขัง
พัง
ฝัง
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๗๖

คะน
ชะน
ฟะน

คัน
ชัน
ฟัน

ขะน
ฉะน
ฝะน

พะก
คะด
คะบ

พัก
คัด
คับ

ผะก
ขะด
ขะบ

 

ท 1/ผ.๓



ขัน
ฉัน
ฝัน

ผัก
ขัด
ขับ
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๗๗
 

ท 1/ผ.๓

คาคล้องจอง
คาที่ประสมด้วยสระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น - ั - เมื่อ
มีตัวสะกด
ขัดขัน
เชื่อฟัง
เธอฉัน
ถอนตัว

ปันให้
นั่งเรียน
กันท่า
รั้วพัก

ใส่ตัก
เขียนคัด
น่ารัก
ฟักแฟง

ปักเสื้อ
นัดเจอ
พักนอน
แมงลัก

โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๗๘
 

ท 1/ผ.3-๑๐

ใบงานที่ ๑๐

เขียนคาที่ประสมด้วยสระ -ะ
คาชีแ้ จง เขียนคาที่ประสมด้วยสระ –ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั - เมื่อมีตัวสะกด

ตัวอย่าง



กะด

กัด

จะง
ดะก
ตะบ
ปะด
คะด
ซะบ
นะก
ทะน
ขะบ
ฉะน
ถะก
ผะด

จัง
ดัก
ตับ
ปัด
คัด
ซับ
นัก
ทัน
ขับ
ฉัน
ถัก
ผัด

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๗๙
 

ท 1/ผ.๔-๑๑

ใบงานที่ ๑๑

เขียนคาที่ประสมด้วยสระ –ะ , -ั คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคู่คาแล้วเขียนให้เป็นคาที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง



คา
ขา

คา
ผัง

คาที่จับคู่
ขาขัน

ผัด

ขัน

ผัดผัก

เชื่อ

ฝัง

เชื่อฟัง

แผน

ผัก

แผนผัง

ฝาก

ฟัง

ฝากฝัง

ดัด

ชัน

ดัดฟัน

นับ

บั่น

นับพัน

ลาด

ฟัน

ลาดชัน

ปั่น

พัน

ปั่นด้าย

บาก

ดิน

บากบั่น

ปั้น

ด้าย

ปั้นดิน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๘๐
 

ใบความรู้

ท 1/ผ.๔

เรื่อง สระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ - -

เ - ะ เรียกว่า สระเอะ
ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ เช่น เกะ เปะ เละ เฟะ
เ – - เรียกว่า เอ ไม้ไต่คู้
ถ้าพยางค์ประสมสระ เ - ะ มีตัวสะกด ต้องเปลี่ยนรูปสระเป็น เ -็ เช่น

ก
ป
ค
ล
ห
ห

เ- ะ
เ- ะ
เ- ะ
เ- ะ
เ- ะ
เ- ะ

ง
น
ม
ก
ด
บ

เก็ง
เป็น
เค็ม
เล็ก
เห็ด
เห็บ
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๘๑
 

ตัวอย่างคา
ไม่มีพยัญชนะสะกด
เกะ
เจะ
เดะ
เตะ
เบะ
เปะ
เอะ
เคะ
เยะ
เระ
เละ
เวะ
เขะ
เสะ
เผะ
เหะ

เก็ง
เจ็ด
เด็น
เต็ง
เบ็ง
เป็น
เอ็ง
เค็ม
เย็น
เร็ว
เล็ง
เว็บ
เข็น
เส็ง
เผ็ด
เห็น

ท 1/ผ.๔

มีพยัญชนะสะกด
เก็บ
เก็ด
เจ็บ
เด็ก
เด็ด
เต็น
เต็ม
เบ็ด
เป็ด
เอ็น
เอ็ม
เอ็ด
เค็ด
เย็บ
เล็ม

เล็ก

เล็ด

เข็ม

เข็ด

เข็บ

เห็ด

เห็บ

เล็บ
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๘๒
 

ท 1/ผ.๔

บทร้อยกรอง


คาที่ประสมรูปสระ เ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -็ - เมื่อมีตัวสะกด
ปีมะเส็ง
ตอนเป็นเด็ก
เปิดเว็บไซต์
เอ็ดอึงเช่น

เล็งให้ดี
นั่งรถเจ๊ก
ได้เห็นค�ำ	
เล่นเลียนกา

ปีงูเล็ก
ให้คนเข็น
ย�่ำยามเย็น
เต็มนาดอน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๘๓

ใบงานที่ ๑๒

 

ท 1/ผ.๔-๑๒

เขียนคาตามรูปภาพ
คาชี้แจง เขียนคาให้มีความหมายตรงกับภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไข่+เคะ-ม
แกง+เผะ-ด
หมาก+เกะ-บ
เหะ-ด+โคน
เปะ-ด+ย่าง
น้า+เตะ-ม+ถัง
เขะ-น+ของ



ไข่เค็ม
แกงเผ็ด
หมากเก็บ
เห็ดโคน
เป็ดย่าง
น้าเต็มถัง
เข็นของ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๘๔

 

ใบงานที่ ๑3

ท 1/ผ.๔-๑3

อ่านคา

คาชี้แจง อ่านคาที่กาหนดให้ แล้วเลือกคาไปเติมให้ได้ใจความ



เช็ด

เด็ด

เห็น

เบ็ด

เด็ก
เผ็ด

เจ็ด

เก็บ

เล็ก

เล็บ

เห็ด

จะเด็ดเป็น เด็ก ผู้ชาย ตัว เล็ก เป็นลูกคนที่ เจ็ด มีนิสัย
รักความสะอาดเหมือนแม่ ตัด เล็บ สั้น ช่วยแม่ เก็บ กวาดถูบ้าน
ล้างจาน เช็ด โต๊ะทุกวัน
วันหนึ่งขณะเดินกลับจากโรงเรียน เขา เห็น คน กาลังตก เบ็ด
ที่ริมคลอง จึงซื้อปลาและแวะตลาดซื้อ เห็ด มาให้แม่
แกง เผ็ด รส เด็ด ถึงใจ
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๘๕
 

ใบความรู้

ท 1/ผ.๔

คาที่ประสมสระ เ - อ เปลี่ยนรูป เ - ิ -

เ - อ เรียกว่า สระ เออ



ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ เช่น

เธอ

เจอ
เรอ

เผลอ
เพ้อ
ละเมอ
เบอร์
เออ
เอ้อ

ถ้าพยางค์ประสมสระ เ – อ มีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระ เ - อ
เป็น เ -ิ - เช่น
เจอ + ม
เจิม
เมอ + น
เมิน
เหอ + ม
เหิม
ถ้าพยางค์ประสมสระ เ – อ มีพยัญชนะ ย เป็นตัวสะกด
ต้องเปลี่ยนรูปสระ เ – อ เป็น เ – ย เช่น
เกย เตย เอย
เงย เนย เลย
เขย เฉย เสย
ยกเว้น เทอม เทอญ เกอว ใช้รูป เ - อ + ตัวสะกด
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๘๖
 

ท 1/ผ.๔

บทร้อยกรอง


คาที่ประสมสระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด
เ –ิ – (ตัวสะกด)
สระ เ – อ + ตัวสะกด
เ–ย
สระ เ – อ + ตัวสะกด ย
ชอบคิดริเริ่ม
เมินเลยซ่อนเร้น
รื่นเริงเถิดเทิง
เปิดม่านราเลย

แต่เดิมไม่เป็น
ไม่เห็นจะเชย
เดินเซิ้งเอิงเอย
อย่าเฉยเพื่อนเรา
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๘๗
 

บัตรคา

ท 1/ผ.๔

เติมเงิน

ล่วงเกิน

เหดฟาง

เมินหน้า

รวดเรว

ตะเพิด

รถเขน

แกงบวด

ตัดผม

นมสด
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๘๘
 

ใบงานที่ ๑๔

ท 1/ผ .๔-๑๔

เขียนคาประสมสระ เ – อ
มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปเป็น เ –ิ คาชี้แจง เขียนคาประสมสระ เ – อ มีตัวสะกดให้ถูกต้อง 
คา

รูปพยัญชนะ

รูปสระ

เปิ่น

ป

เ–อ

เจิม
เดิน
เบิก
เอิบ
เซิ้ง
เยิ้ม
เงิ่น
เริ่ม
เขิน
เหิม
เฉิด
เถิก

จ
ด
บ
อ
ซ
ย
ง
ร
ข
ห
ฉ
ถ

เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ
เ–อ

รูปวรรณยุกต์ ตัวสะกด เขียนคาอีกครั้ง

่

่

้

้

่

น

เปิ่น

ม
น
ก
บ
ง
ม
น
ม
น
ม
ด
ก

เจิม
เดิน
เบิก
เอิบ
เซิ้ง
เยิ้ม
เงิ่น
เริ่ม
เขิน
เหิม
เฉิด
เถิก

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๘๙

ใบงานที่ 1๕

 

ท 1/ผ.๔–1๕

สระ เ - อ ที่มี ย สะกด
คาชี้แจง สระ เ - อ เมื่อสะกดด้วย ย จะใช้รูป เ – ย เขียนคาจากภาพเติมลงใน

ช่องว่าง

1.

- เ-อ -

เผย

2.

- เ-อ -

เตย

3.

- เ-อ -

เงย

4.

- เ-อ -

เกย

5.

- เ-อ -

เนย

6.

- เ-อ -

เชย

7.

- เ-อ -

เลย
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๙๐
 

ท 1/ผ.๔–1๕

8.

- เ–อ -

9.

- เ-อ -

เสย

10.

- เ-อ -

เขย



เฉย

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๙๑


ท 1/ผ.๔–1๖

ใบงานที่ 1๖

อ่านออกเสียงคาประสมสระ เ – อ


คาชี้แจง อ่านออกเสียงคา แล้วสังเกต ๑ คาประสมสระ เ – อ ไม่มีตัวสะกด
๒ คาประสมสระ เ – อ มีตัวสะกด และ ๓ คาประสมสระ เ – อ มีตัวสะกด ย

๑

๒

๓

เผอเรอ

ผิวเผิน

เผยแผ่

ละเมอ

รอเก้อ

เกยตื้น

รอเก้อ

ละเมิด

แม่น�้ำเมย

เลอค่า

เลิกเล่น

ละเลย

เออออ

เอิบอาบ

ลงเอย

อ่านถูก....................คา

ได้คะแนน

๑๕

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๙๒
 

ท 1/ผ.๔ –1๗

ใบงานที่ 1๗

จัดกลุ่มเลือกคาประสมสระ เ – อ



คาชี้แจง สังเกตคาประสมเสียงสระเออ ต่อไปนี้ แล้วจัดกลุ่มตามที่กาหนด

เกิน เกย เซิ้ง เงย เธอ เทิด เจอ
เคย เลอ เงิน เหอ เตย เริ่ม เชย
เออ เปิ่น เก้อ เอิบ เนย เรอ เลย
คาที่ออกเสียงสระเออ
ไม่มีตัวสะกด
เธอ
เจอ
เลอ
เหอ
เออ
เก้อ
เรอ

คาที่ออกเสียงสระเออ
มีตัวสะกด
เกิน
เซิ้ง
เทิด
เงิน
เริ่ม
เปิ่น
เอิบ

คาที่ออกเสียงสระเออ
มีตัวสะกด ย
เกย
เงย
เคย
เตย
เชย
เนย
เลย

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๙๓
 

ท 1/ผ.๕

ใบความรู้

คาที่ประสมสระ โ-ะ ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด

โ-ะ เรียกว่า สระโอะ
โต๊ะ

โป๊ะ



โละ

โฮะ

ถ้ามีตัวสะกดรูป สระ โ-ะ จะหายไป เรียกว่า ลดรูป เช่น
คน

ดง
ฝน

ซน
ผม

จน
สด

ขน
มด

ตน

การอ่านสะกดคา เช่น กอ – โอะ – งอ  กง
หรือ กอ – งอ  กง ตามที่ต้องการเน้นอ่านหรือเน้นเขียน
ไม่มีตัวสะกด
โกะ
โจะ
โดะ
โตะ
โบะ
โปะ
โอะ

กง
จง
ดง
ตง
บง
ปง
อง

กน
จน
ดน
ตน
บน
ปน
อน

มีตัวสะกด
กม
กก
จม
จก
ดม
ดก
ตม
ตก
บม
บก
ปม
ปก
อม
อก

กด
จด
ดด
ตด
บด
ปด
อด

กบ
จบ
ดบ
ตบ
บบ
ปบ
อบ
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๙๔
 

ไม่มีตัวสะกด
โคะ
โงะ
โชะ
โทะ
โนะ
โพะ
โมะ
โยะ
โละ

คง
งง
ชง
ทง
นง
พง
มง
ยง
ลง

คน
งน
ชน
ทน
นน
พน
มน
ยน
ลน

มีตัวสะกด
คม
คก
คด

งม
งก
งด
ชม
ชก
ชด
ทม
ทก
ทด
นม
นก
นด
พม
พก
พด
มม
มก
มด
ยม
ยก
ยด
ลม
ลก
ลด

ท 1/ผ.๕

คบ
งบ
ชบ
ทบ
นบ
พบ
มบ
ยบ
ลบ

คางคก

มะยม
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ไม่มีตัวสะกด
โขะ
โฉะ
โถะ
โผะ
โสะ
โหะ

มะระขม

ขง
ฉง
ถง
ผง
สง
หง

ขน
ฉน
ถน
ผน
สน
หน

มีตัวสะกด
ขม
ขก
ฉม
ฉก
ถม
ถก
ผม
ผก
สม
สก
หม
หก

ขด
ฉด
ถด
ผด
สด
หด

ท 1/ผ.๕

ขบ
ฉบ
ถบ
ผบ
สบ
หบ

ผมยาว

ผักสด
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๙๖
 

ท 1/ผ.๕

การอ่านเทียบเสียงคาที่ใช้สระ โ- - มีตัวสะกด และสระ โ- ะ
มีตัวสะกด (ลดรูป)
เสียง/รูปสระโ- เสียงสระโอะ
โกง
กง
โปน
ปน
โคม
คม
โงก
งก
โขด
ขด
โหด
หด
โอบ
อบ
อากง
ยายจง
ต้องทน
ไม่ขม
น้าลด
ต้องอด

ไม่โกง
นุ่งโจง
ลูกโทน
ผักโขม
ลิงโลด
ร้องโอด

เสียง/รูปสระโ- เสียงสระโอะ
โจง
จง
โทน
ทน
โขม
ขม
โชก
ชก
โลด
ลด
โสด
สด
โอด
อด

เตาอบ

F
โคมไฟ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๙๗

บทร้อยกรอง
ป่าดง

 

ท 1/ผ.๕



ป่า ดง พง พี
คาบ ขน ใบ ไม้
สอด สอย อดทน
เตือน ตน ระวัง

มี นก อา ศัย
เรียง ได้ เป็น รัง
เช่น คน คิด ผัง
ละเอียด ดั่ง นก เอย
ปราณี ปราบริปู
– ภาษาไทย เล่ม ๑
หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดมาตรฐานอ่านเขียน

มี นก อาศัย
เรียง ได้ เป็น รัง
เช่น คน คิด ผัง
ละเอียด ดั่ง นก เอย
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๙๘
 

ท 1/ผ.5-๑๘

ใบงานที่ ๑๘

เขียนคาอ่านสะกดด้วยสระ โ - ะ
คาชี้แจง เขียนคาอ่านสะกดคาด้วยสระ โอะ กับคาที่กาหนดให้

ตัวอย่าง ถม

ถอ

ะโอะ

ะ มอ

ถม

๑. นก

นอ

โอะ

กอ

นก

๒. ซน

ซอ

โอะ

นอ

ซน

๓. จน

จอ

โอะ

นอ

จน

๔. บด

บอ

โอะ

ดอ

บด

๕. พบ

พอ

โอะ

บอ

พบ

๖. ครก

คอรอ

โอะ

กอ

ครก

๗. ปลง

ปอลอ

โอะ

งอ

ปลง

๘. สด

สอ

โอะ

ดอ

สด

๙. รบ

รอ

โอะ

บอ

รบ

๑๐. ครบ

คอรอ

โอะ

บอ

ครบ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๙๙
 

ท 1/ผ.5-๑๙

ใบงานที่ ๑๙

เขียนคาประสมสระ โ - ะ ลดรูป
คาชี้แจง เขียนโยงคาและนามาเขียนเติมลงในช่องว่าง ให้ไ
ด้ความหมาย

ไม่ดี –

 ตก

ไม่ดี –

 ผม

คด

ไม่ดี –

 คด

ผม ยุ่ง

ไม่ดี –

 อด

๕. สอบ ตก

ไม่ดี –

 ปด

นม

ดี +

 ทน

๗. กินผัก สด

ดี +

 คม

๘. จงคบ คน

ดี +

 คน

๙. พูดคา คม

ดี +

 สด

๑๐. อด ทน ไว้

ดี +

 นม

๑. พูด
๒.

อด อยาก

๓. คน
๔.

ปด

๖. กิน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๑๐๐
 

ท 1/ผ.๕

ใบความรู้

คาที่ประสม สระ -ัว ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด


-ัว เรียกว่า สระอัว
เช่น

เช่น

บัว

ตัว

วัว

มัว

หัว

ถ้ามีตัวสะกด รูปสระ -ัว จะหายไป เรียกว่า ลดรูป
ก
ด
บ
ร

- ัว
- ัว
- ัว
- ัว

น
ง
ก
ย

กวน
ดวง
บวก
รวย
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๑๐๑
 

ตัวอย่างคา
ว กวน
กวง กวมกวนกวย กวม
กัว กักวง
ก๋วย
ดัว ดัดวง
ว ดวน
ดวง ด้วนดวนด้วย ด้ดวก
วน
ตัว ตัตวง
ว ตวง
บัว บับวง
บ๊วย
ว บวน
บวง บวมบวนบวย บวม
บวก
บวกบวดบวดบวบ บวบ
ปัว ปวง ป่วน ป่วย ปวด
ปัว ปวง ป่วน ป่วย
อัว อวน อ้วน อ่วม อวย อวด
อัว อวน อ้วน อ่วม
อวบ

กวย
ด้วย

ก๋วย
ดวก

บวย

บ๊วย

ปวด
อวย

อวด

ว ควน
ควง ควบควน ควบ
คัว คัควง
ว มวย
มวน ม้วยมวยมวก ม้วย มวก
มัว มัมวน
ทัว ทัทวง
ม ท้วม ท่ทวด
ว ทวน
ทวง ท่วทวน
วม ท้วม
รัว รัรวง
รวย รวบ
ว รวน
รวมรวม รวน
รวม รวย
รวง

ทวด
รวบ

ขัว ขัขวง
ว
ถัว ถ้วน
ถัว
สัว สวง
ว
หัว สัหวง
หัว

ท 1/ผ.๕



อวบ

ขวด
ขวง ขวบขวด ขวบ
ถ้วย
ถ้วน ถ้วย
สวน ส้วม สวย สวด
สวย สวด
ห้สวง
วง หวนสวนห้วน ส้ห้ววมย หวด
หวง ห้วง หวน ห้วน ห้วย หวด
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๑๐๒

 

ท 1/ผ.5-๒๐

ใบงานที่ ๒๐

เขียนคาประสมสระ - ัว



คาชี้แจง นาพยัญชนะใน  เขียนลงในช่องว่างของสระ -ัว แล้วฝึกอ่าน

ก จ ด ต บ ป อ

..กัว ..จัว ..ดัว ..ตัว ..บัว ..ปัว ..อัว
ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห

..ขัว ..ฉัว ..ถัว ..ผัว ..ฝัว ..สัว ..หัว
ค ง พ ย ร ล ห

..คัว ..งัว ..พัว ..ยัว ..รัว ..ลัว ..หัว
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๑๐๓
 

ท 1/ผ.5-๒๑

ใบงานที่ ๒๑

เขียนคาอ่านสะกดคาประสมสระอัว
คาชี้แจง เขียนคาอ่านสะกดคาที่ประสมด้วยสระ อัว ลดรูป 
ตัวอย่าง บวก

บอ

อัว

กอ

บวก

๑. ขวด

ขอ

อัว

ดอ

ขวด

๒. บวบ

บอ

อัว

บอ

บวบ

๓. งวง

งอ

อัว

งอ

งวง

๔. นวด

นอ

อัว

ดอ

นวด

๕. สวด

สอ

อัว

ดอ

สวด

๖. รวย

รอ

อัว

ยอ

รวย

๗. สวย

สอ

อัว

ยอ

สวย

๘. ขวน

ขอ

อัว

นอ

ขวน

๙. ตรวจ

ตอรอ

อัว

จอ

ตรวจ

๑๐. อวบ

ออ

อัว

บอ

อวบ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๑๐๔

ใบงานที่ ๒๒

 

ท 1/ผ.5-๒๒

อ่านบทร้อยกรอง
คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรองคาประสมด้วยสระ -ัว ลดรูป ที่มีตัวสะกด



เฝ้าหวง
แหนหวงห่วงห้วง
เป็นรวงร่วงมา
ดวงดาวล้านดวง
มิได้เลื่อนลอย

เจ้าดวงมาลา
แก่ข้าคนคอย
ห่างช่วงสุดสอย
แม้น้อยหนึ่งดวง

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๑๐๕

ใบงานที่ ๒๓

 

ท 1/ผ.5-๒๓

คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากบทร้อยกรอง



เฝ้าหวง
แหนหวงห่วงห้วง
เจ้าดวงมาลา
เป็นรวงร่วงมา
แก่ข้าคนคอย
ดวงดาวล้านดวง
ห่างช่วงสุดสอย
มิได้เลื่อนลอย
แม้น้อยหนึ่งดวง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๑๐๖
 

ท 1/ผ.5

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถ
ูกต้อง

๑. คาในข้อใดมีจานวนพยางค์ต่างจากพวก
ก. สนาม
ข. สวัสดี

ค. ตุ๊กตา

2. ข้อใดมีคาที่มีสระประสมและมีตัวสะกด
ก. เรือ
ข. รั้ว

ค. เรียน

3. ข้อใดที่มีคา 3 พยางค์
ก. นาฬิกา

ค. ตริตรอง

ข. จรด

4. ข้อใดมีจานวนคาต่างจากพวก
ก. วันนี้ฝนตก
ข. ลูกแมวมีสีทอง

ค. กากาลังบิน

5. “ฉันจะหั่นแตงโมและปั่นน้าแข็ง” ข้อความนี้มีคาที่ประสมด้วยสระ อะ
เปลี่ยนรูปกี่คา
ก. 2 คา
ข. 3 คา
ค. 4 คา
6. ข้อใดเขียนคาอ่าน ผิด
ก. ฝรั่ง อ่านว่า ฝะ – รั่ง
ข. ทยอย อ่านว่า ทะ – ยอย
ค. องุ่น อ่านว่า อะ – หงุ่น
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๑๐๗

 

7. คาในข้อใดมีพยางค์เท่ากับคาว่า กรรมกร
ก. กรรโชก
ข. มรรยาท

ค. ยุติธรรม 

8. คาว่า “ภาษาไทย” มีกี่พยางค์
ก. 2 พยางค์
ข. 3 พยางค์

ค. 4 พยางค์

ท 1/ผ.5

9. ประโยคนี้ควรเติมคาใด จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์
“ฉันไม่...............ไปเที่ยวทะเล”
ก. เคย
ข. เฉย
ค. เลย
10. ประโยคนี้ควรเติมคาใด จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์
“ที่โคนต้นไม้มี...............ขึ้นมากมาย”
ก. เป็ด
ข. เห็ด
ค. เห็บ
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ท ๑/ผ.๔

เกมบิงโก


เก้าอี้

หนังสือ

นักเรียน

ห้องสมุด

ยิ้มแย้ม

สวัสดี

โรงเรียน

คุณครู

ชมเชย
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๑๑๐
 

ท ๑/ผ.๔

เกมบิงโก

ชมเชย

สวัสดี


โรงเรียน

ยิ้มแย้ม

เก้าอี้

นักเรียน

คุณครู

หนังสือ

ห้องสมุด
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ท ๑/ผ.๔

เกมบิงโก

ห้องสมุด

โรงเรียน

เก้าอี้

หนังสือ

สวัสดี

ชมเชย

ยิ้มแย้ม

นักเรียน

คุณครู
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๑๑๒
 

ท ๑/ผ.๔

เกมบิงโก

ห้องสมุด

คุณครู



โรงเรียน

ชมเชย

หนังสือ

นักเรียน

เก้าอี้

ยิ้มแย้ม

สวัสดี
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๑๑๓
 

เพลงมารยาทดี

ท ๑/ผ.๕



เมื่อเจอกันเราพบกัน สวัสดี
สวัสดี ครับ สวัสดี ค่ะ
เมื่อผิดพลั้ง ขออภัย ขอโทษที
ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ
เมื่อจากกันยกมือไหว้ สวัสดี
สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
อ่านเขียนเรียนภาษา
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษา (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/๑ อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ตัวชี้วัด ป.3/2 อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/9 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ตัวชี้วัด ป.3/2 บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.3/๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษา
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
มาตราแม่ ก กา ประสมสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกด
มาตราแม่ ก กา ประสมสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกด

มาตราตัวสะกด แม่กง ที่มีตัวสะกดตัวเดียว

บทร้อยกรอง
มาตราตัวสะกด แม่กม ที่มีตัวสะกดตัวเดียว
มาตราตัวสะกด แม่เกอว
มาตราตัวสะกด แม่เกย
การพูด- บันทึกสรุปใจความสาคัญ

ความรักความสามัคคีและปฏิบัติตนเป็นพี่ที่ดี
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โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

แผนที่ ๑

แม่ ก กา พาสนุก

(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒

แม่เกยเคยเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

(๒ ชั่วโมง)

แม่กง คงอยู่
(๒ ชั่วโมง)

อ่านเขียนเรียนภาษา
(๑๐ ชั่วโมง)
แผนที่ ๔
หนูแจ๋วขายว่าว
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
อิ่มเอ๋ย อิ่มก่อน
(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วย อ่านเขียนเรียนภาษา
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน เขียนคามาตราแม่ ก กา ประสมสระเสียงสั้น สระเสียงยาว มาตราตัวสะกด แม่กง แม่กม
แม่เกย แม่เกอว การอ่านและเขียนบทดอกสร้อยและบทร้อยกรอง
มาตรฐานและตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑

ป.๓/๒ ป.๓/๙
ป.๓/๑ ป.๓/๖
ป.๓/๒ ป.๓/๕ ป.๓/๖
ป.๓/๒

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การอ่าน เขียนคามาตราแม่ ก กา ประสมสระเสียงสั้น สระเสียงยาว มาตราตัวสะกด แม่กง แม่กม
แม่เกย แม่เกอว การอ่านและเขียนบทดอกสร้อยและบทร้อยกรอง ความรักความสามัคคีและปฏิบัติตนเป็นพี่ที่ดี
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่
๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
อ่านเขียนเรียนภาษา

จานวน
แผน

๕

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

แม่ ก กา พาสนุก

๒

แม่กง คงอยู่

๒

อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน

๒

หนูแจ๋วขายว่าว

๒

แม่เกยเคยเรียน

๒
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

แม่ ก กา พาสนุก

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียน คามาตรา แม่ ก กา การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่ ก กา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่ ก กา
 บัตรคามาตรา แม่ ก กา
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๕
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราแม่ ก กา
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
 แบบทดสอบก่อนเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน















ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
อ่านคาจากบัตรคามาตรา แม่ ก กา
ทาใบงานที่ 0๓
ทาใบงานที่ 0๔
ทาใบงานที่ 0๕
นาเสนอผลงานใบงานที่ ๐๕
อภิปรายถึงผลดีในการทางานร่วมกัน

ทดสอบก่อนเรียน
ท่องบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
ศึกษาใบความรู้ เรื่องมาตรา แม่ ก กา
ทาใบงานที่ ๐๑
ทาใบงานที่ 0๒
ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่ ก กา

















แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝุรู้ใฝุเรียน
๒. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ทักษะ
๑. วาดภาพระบายสีคามาตราแม่ ก กา ได้
2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านคามาตราแม่ ก กา ได้
2. เขียนคามาตราแม่ ก กา ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนคามาตราแม่ ก กา
2. การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
ขั้นสอน
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่าน
เป็นรายกลุ่ม และอ่านพร้อมกันทั้งชั้น และให้นักเรียนช่วยกันหา
ชื่อสัตว์ในบทอ่าน เขียนชื่อสัตว์ในสมุดงาน และอ่านให้เพื่อนฟัง
ช่วยกันตรวจสอบว่าเขียนชื่อสัตว์ครบถ้วนหรือไม่
๔. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ ก กา ครูอธิบาย
ความรู้ แม่ ก กา ให้นักเรียนฟัง และสนทนาซักถามความเข้าใจ
๕. นักเรียนจับคู่ช่วยกันคิดชื่อสัตว์ ชื่อดอกไม้ ชื่อสิ่งของที่เป็นคา
แม่ ก กา ทาใบงานที่ 0๑ เขียนคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา ชื่อสัตว์
ทาใบงานที่ 0๒ เขียนคามาตราตัวสะกด แม่ ก กา
๖. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่ ก กา โดย
อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
๗. ฝึกอ่านคา มาตราตัวสะกดแม่ ก กา ในใบงานที่ ๐๑ และ ๐๒
๘. นาเสนอผลงาน ใบงานที่ 0๑ และใบงานที่ 0๒ คนละ ๑ ใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
๒. ให้นักเรียนท่องบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา พร้อมกัน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๒. ประเมินการอ่าน เขียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 0๑ เขียนคามาตราตัวสะกด
แม่ ก กา ชื่อสัตว์
๓. ใบงานที่ 0๒ เขียนคามาตราตัวสะกด
แม่ ก กา
๔. ใบงานที่ 0๓ เติมคาในมาตราตัวสะกด
แม่ ก กา
๕. ใบงานที่ 0๔ อ่านคาและ ระบายสีคา
มาตราตัวสะกดแม่ ก กา
๖. ใบงานที่ 0๕ วาดภาพระบายสี
คามาตราแม่ ก กา

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
๒. ใบความรู้เรื่อง มาตราแม่ ก กา
๓. บัตรคามาตราแม่ ก กา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๖. นักเรียนนาเสนอผลงาน ใบงานที่ 0๕ หน้าชั้นเรียน
๗. ให้นักเรียนแต่ละคู่ หรือกลุ่มที่ทางานร่วมกัน บอกถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัญหา
ในการทางานร่วมกัน
๘. ร่วมกันอภิปรายถึงผลดี ในการร่วมงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนอ่านทบทวนบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา และ
อภิปรายเกี่ยวกับคาในบทอ่าน เช่น คาใดเป็นคามาตราตัวสะกด
แม่ ก กา ให้นักเรียนที่นั่งใกล้กัน ๓ คน ช่วยกันดู และเขียนคาในสมุด
กลุ่มละ ๑๐ คา
๒. นักเรียนจับคู่ผลัดกันอ่านคาจากบัตรคามาตรา แม่ ก กา
ครั้งละ ๑ คา ถ้าเพื่อนอ่านผิดหรืออ่านไม่ได้ ช่วยบอกเพื่อนให้อ่าน
ได้ถูกต้อง
๓. ทาใบงานที่ 0๓ เติมคาในมาตราตัวสะกด แม่ ก กา
ทาใบงานที่ 0๔ อ่านคาและระบายสีคามาตราตัวสะกด แม่ ก กา
๔. นักเรียนทบทวน ใบความรู้ มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านคา
จากบัตรคาพร้อมกัน
๕. ทาใบงานที่ 0๕ วาดภาพระบายสีคามาตราแม่ ก กา
เกณฑ์การประเมิน
1. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
2. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
3. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบ

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๒. สังเกตพฤติกรรมการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ทดสอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินก่อนเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แม่กงคงอยู่
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนคามาตราตัวสะกด แม่กง การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่กง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรอง แม่กง
 บทร้อยกรองสัตว์สวยป่างาม
 บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กง
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 0๖ – ๑๐
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กง
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรม
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




แข่งกันบอกชื่อสัตว์ในบทร้อยกรองสัตว์สวย ป่างาม

















อ่านบทร้อยกรองแม่กง
สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับบทร้อยกรอง
ทาใบงานที่ ๐๘
ทาใบงานที่ ๐๙
ท่องบทร้อยกรองสัตว์สวย ป่างาม
ทาใบงานที่ 1๐

ศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกดแม่กง
อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่กง
ทาใบงานที่ ๐๖
สรุปมาตราตัวสะกดแม่กง
ทาใบงานที่ ๐๗





อ่านบทร้อยกรองสัตว์สวย ป่างาม



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง แม่กงคงอยู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

133

6102136L01.indd 133

7/12/18 3:26 PM

ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ มาตราตัวสะกดแม่กง ครูอธิบาย
เพิ่มเติม และให้นักเรียนช่วยกันบอกคาที่สะกดด้วยมาตราแม่กง
โดยไม่ซากับคาในใบความรู้
๓. นักเรียนจับคู่อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่กง อ่านพร้อมกัน
และผลัดกันอ่านให้เพื่อนฟัง ทาใบงานที่ 0๖ หาคาที่สะกดด้วย
มาตราตัวสะกดแม่กง จากบทอ่าน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กง ให้
นักเรียนอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่กง พร้อมกันอีกครัง สนทนา
ซักถามเกี่ยวกับข้อความในบทอ่าน
๕. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 0๗ ตอบคาถามจากการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่กง
2. การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กง

ทักษะ
1. ตอบคาถามจากการอ่านบทอ่านได้
2. คัดบทร้อยกรองได้ถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีจิตสาธารณะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่กงได้
2. อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กงได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง แม่กงคงอยู่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง สัตว์สวย ป่างาม (ใบงานที่ ๑๐)
พร้อมกัน และสังเกตคาแต่ละคา สะกดด้วยตัวสะกดใดมากที่สุด

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 0๖ หาคาที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกดแม่กง
๒. ใบงานที่ 0๗ ตอบคาถามจากการอ่าน
๓. ใบงานที่ 0๘ เขียนคามาตราตัวสะกดแม่กง
๔. ใบงานที่ 0๙ เติมคามาตราตัวสะกดแม่กง
๕. ใบงานที่ ๑๐ อ่านและคัดบทร้อยกรอง
ที่ชอบ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กง
๒. บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กง
๓. บทร้อยกรอง แม่กง
๔. บทร้อยกรองสัตว์สวย ป่างาม

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๗. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม หรือแบ่งตามแถวที่นั่งของนักเรียน
แข่งกันบอกชื่อสัตว์ จากบทร้อยกรองสัตว์สวย ป่างาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง แม่กงคงอยู่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน อ่านบทร้อยกรอง แม่กง อ่านคนละ ๑ บท
เวียนกันไปจนจบ
๒. สนทนาอภิปรายภายในกลุ่ม บทร้อยกรองที่นักเรียนอ่านมีเนือหา
เกี่ยวกับอะไรบ้าง เช่น ผัก ผลไม้ ฯลฯ เขียนจาแนกหมวดหมู่ใน
สมุดงาน
๓. นักเรียนนาเสนอผลงานการเขียนจาแนกหมวดหมู่เนือหาใน
บทร้อยกรอง แม่กง
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 0๘ เขียนคามาตราตัวสะกดแม่กง และทา
ใบงานที่ 0๙ เติมคามาตราตัวสะกดแม่กง
๕. ให้นักเรียนท่องบทร้อยกรอง สัตว์สวย ป่างาม พร้อมกัน
๖. ทาใบงานที่ ๑๐ อ่านและคัดบทร้อยกรองที่ชอบ
เกณฑ์การประเมิน
1. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน การเขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนคามาตราตัวสะกด แม่กม การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กม การอ่านบทดอกสร้อย
อิ่มก่อน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กม
 บทดอกสร้อย อิ่มก่อน
 บัตรคา
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ ๑๑ – 1๔
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กม
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินมารยาทในการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมมีจิตสาธารณะ
ประเมินมารยาทในการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ต่อคาคล้องจองปากเปล่า
















อ่านบัตรคา ผลัดกันบอกให้เขียน
อ่านทบทวนบทดอกสร้อย
ทาใบงานที่ 1๓
อ่านทบทวนบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่กม
ทาใบงานที่ 1๔

ศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกดแม่กม
อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่กม
ทาใบงานที่ ๑๑
อ่านบทดอกสร้อย อิ่มก่อน
ทาใบงานที่ ๑๒





เล่นต่อคาคล้องจอง แม่กม



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ความรักและสามัคคี
๒. มีจิตสาธารณะ

ทักษะ
1. อ่านและวิเคราะห์บทอ่านได้
2. ตอบคาถามจากบทอ่านได้
๓. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่กมได้
2. อ่านบทอ่านแม่กม และแสดงความคิดเห็นได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านเขียนคามาตราตัวสะกด แม่กม
2. การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กม
3. การอ่านบทดอกสร้อย อิ่มก่อน

ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กม เป็นมาตรา
ตัวสะกดตรงมาตรา ครูอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น
๓. นักเรียนอ่านบทอ่าน มาตราตัวสะกด แม่กม อ่านหลาย ๆ รอบ
จนคล่อง ทาใบงานที่ ๑๑ มาตราตัวสะกดแม่กม
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านบทดอกสร้อย อิ่มก่อน อ่านพร้อมกันเป็น
กลุ่ม สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับบทอ่าน ทาใบงานที่ ๑๒ อ่านและ
วิเคราะห์บทอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนต่อคาคล้องจอง ครูเขียนคาบนกระดาน
ครั้งละ ๑ คา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเขียนคาคล้องจอง
เช่น ตากลม - ............
ชวนชม - ............ ความงาม - .............
น้าท่วม - ............ แมงมุม - .............
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องกลุ่มใดได้คะแนนมากเป็นผู้ชนะ
ให้นักเรียนสังเกตคาและบอกว่าเป็นมาตราตัวสะกดใด

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมมีจิตสาธารณะ
๒. ประเมินมารยาทในการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑ มาตราตัวสะกด แม่กม
๒. ใบงานที่ ๑๒ อ่านและวิเคราะห์ บทอ่าน
๓. ใบงานที่ ๑๓ ตอบคาถาม
๔. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคาสะกด แม่กม

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กม
๒. ใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กม
๓. บัตรคา
๔. บทดอกสร้อย อิ่มก่อน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด แม่กม
ให้นักเรียนต่อคาคล้องจองปากเปล่า ครูเป็นผู้บอกคา นักเรียนคน
ใดต่อได้ให้ยกมือแล้วยืนพูดต่อคาคล้องจอง เช่น จานชาม.......
กินอิ่ม...... มะรุม........ สามทุ่ม........ น้าหอม.......
มูมมาม........ เก็บออม........ ลอยโคม......... ผลส้ม.........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ทบทวนการอ่าน บทดอกสร้อย อิ่มก่อน อ่านพร้อมกันทั้งชั้น
๒. อ่านบัตรคาพร้อมกัน ๒-๓ รอบ ให้นักเรียนที่นั่งใกล้กัน ผลัดกัน
บอกให้เพื่อนเขียนในสมุดคนละ ๔ คา และตรวจความถูกต้อง
๓. นักเรียนจับคู่อ่านทบทวนบทดอกสร้อย อิ่มก่อน และทาใบงาน
ที่ ๑๓ ตอบคาถามจากบทอ่าน
๔. ทบทวนการอ่านบทอ่านตัวสะกดแม่กม อ่านคาจากบัตรคา และ
ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๔ เขียนคาที่มีตัวสะกดแม่กม
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. มารยาทในการอ่าน เขียน ระดับดี
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบสังเกตมารยาทในการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตมารยาทในการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ หนูแจ๋วขายว่าว
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียน มาตราตัวสะกด แม่เกอว การอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรอง หนูแจ๋วขายว่าว
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 1๕ – 1๗
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมความรักและสามัคคี
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






นาเสนอสมุดภาพคามาตราตัวสะกด แม่เกอว
















ทบทวนความรู้มาตราตัวสะกด แม่เกอว
ทาใบงานที่ ๑๖
ตรวจความถูกต้องของใบงานที่ ๑๖
ทาใบงานที่ ๑๗
ทาสมุดภาพคามาตราตัวสะกด แม่เกอว

อ่านบทร้อยกรอง เรื่องหนูแจ๋วขายว่าว
สังเกตคามาตราตัวสะกดแม่เกอว
ศึกษาใบความรู้ มาตราตัวสะกดแม่เกอว
ทาใบงานที่ ๑๕
ตรวจความถูกต้องของใบงานที่ ๑๕





สนทนากับนักเรียน เรื่องว่าว



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. มีความรักและสามัคคี
๒. มีจิตสาธารณะ

ทักษะ
1. ตอบคาถามจากการอ่านได้
2. แต่งประโยคจากคาที่กาหนดได้
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกอว ได้
2. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกอว
2. การอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว

ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง หนูแจ๋วขายว่าว พร้อมกัน และสุ่ม
นักเรียนอ่านคนละวรรค
๓. ครูเขียนคา ว่าว ขาว สาว เขียว บนกระดาน ให้นักเรียน
สังเกต ตัวสะกด สะกดด้วย ว เรียกว่า มาตราตัวสะกดแม่เกอว
๔. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคา มาตราตัวสะกดแม่เกอว
คนละ ๑ คา
๕. นักเรียนศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่เกอว เป็นมาตรา
ตัวสะกดตรงมาตรา อ่านตัวอย่างคาในมาตราตัวสะกดแม่เกอว
๖. นักเรียนจับคู่อ่านทบทวน บทร้อยกรอง หนูแจ๋วขายว่าว
วิเคราะห์บทอ่าน สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับบทอ่าน ใคร ทาอะไร
ที่ไหน
๗. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๕ อ่านบทร้อยกรองและตอบคาถาม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. สนทนากับนักเรียน เรื่อง ว่าว นักเรียนรู้จักว่าวไหม รูปร่าง
ลักษณะเป็นอย่างไร เคยเล่นหรือไม่ ใครชอบเล่นบ้าง ให้นักเรียน
ช่วยกันเล่าประสบการณ์เรื่องว่าว

วิธีประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอ่าน การเขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรักและสามัคคี
2. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๑๕ อ่านบทร้อยกรอง
และตอบคาถาม
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๖ เขียนคามาตรา
ตัวสะกด แม่เกอว
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๑๗ เติมคามาตรา
ตัวสะกด แม่เกอว

สือ่ แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง หนูแจ๋วขายว่าว
๒. ใบความรู้ มาตราตัวสะกด แม่เกอว

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน สมุดภาพคามาตราตัวสะกด
แม่เกอว หน้าชั้นเรียน เสร็จแล้วนาไปจัดแสดงที่มุมสื่อของห้องเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ มาตราตัวสะกดแม่เกอว
ให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อเพื่อนในชั้นที่สะกด ในมาตราตัวสะกดแม่
เกอว หรือเพื่อนชั้นอื่นๆ
๒. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๖ เขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกอว
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ ๑๖
นักเรียนอ่านประโยคที่นักเรียนแต่ง
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๗ เติมคามาตราตัวสะกด แม่เกอว
อาสาสมัครนักเรียนตามความเหมาะสม อ่านประโยคที่นักเรียน
เติมคา
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียน ทาสมุดภาพคามาตราตัวสะกด แม่เกอว ขนาด
ครึ่งกระดาษ เอ ๔ เขียนคาและวาดภาพประกอบ ประมาณ ๑๐ คา
แล้วรวมเป็นเล่ม ออกแบบปกต่าง ๆ ให้นักเรียนออกแบบ ให้
สวยงาม สร้างสรรค์ผลงาน ตามความคิดของกลุ่ม เน้นความร่วมมือ
ความรักสามัคคีภายในกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
แม่เกยเคยเรียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกย การอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่เกย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทอ่าน มาตราตัวสะกด แม่เกย
 ปริศนาคาทาย
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 1๘
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่เกย
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
อ่านใบความรู้ มาตราตัวสะกดแม่เกย
อ่านเรื่องอาหารดี ชีวีมีสุข
หาคามาตราตัวสะกดแม่เกย
ทาใบงานที่ ๑๘
แข่งขันคิดคามาตราตัวสะกด แม่เกย
ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่เกย
ทายปริศนาคาทาย แม่เกย
เขียนปริศนาคาทาย แม่เกย
ทาหนังสือเล่มเล็ก มาตราตัวสะกดแม่เกย
สรุปความรู้
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินหลังเรียน

























อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่เกย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง แม่เกยเคยเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. ตอบปริศนาคาทายมาตราตัวสะกดแม่เกยได้
2. อ่านบทอ่านตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
ได้
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนคามาตราตัวสะกดแม่เกยได้
2. อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกย
๒. การอ่านบทอ่าน มาตราตัวสะกด แม่เกย

ขั้นสอน
๒. นักเรียนอ่านใบความรู้ มาตราตัวสะกด แม่เกย ครูอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด แม่เกย นักเรียน บอกคามาตรา
ตัวสะกด แม่เกย คนละ ๑ คา
๓. นักเรียนอ่านเรื่องอาหารดี ชีวีมีสุข (หนังสือเรียนภาษาพาที
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หน้า ๔๗-๕๒) และ ช่วยกันหาคามาตรา
ตัวสะกด แม่เกย ๑๐ คา เขียนลงในสมุด และอ่านให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟัง
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๘ มาตราตัวสะกดแม่เกย
และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนแข่งขันคิดคามาตราตัวสะกด แม่เกย โดยครู
เป็นผู้บอกหมวดหมู่ของคา เช่น ชื่อสัตว์ กลุ่มใดคิดได้ก่อน ตอบก่อน
ถ้าตอบถูกต้อง จะได้คะแนน คาตอบละ ๑ คะแนน กลุ่มที่ได้คะแนน
มากที่สุดเป็นผู้ชนะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง แม่เกยเคยเรียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนอ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่เกย พร้อมกัน
สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับตัวสะกดของคาแต่ละคาที่นักเรียน
อ่าน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 1๘ มาตราตัวสะกด แม่เกย
๒. ตอบปริศนาคาทาย แม่เกย
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ปริศนาคาทาย (มาตราแม่เกย)
๒. บทอ่าน มาตราตัวสะกด แม่เกย
๓. ใบความรู้ มาตราตัวสะกด แม่เกย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๖. สรุปความรู้ มาตราตัวสะกด แม่เกย และทาแบบทดสอบหลัง
เรียน ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมกับแจ้งผลคะแนนการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง แม่เกยเคยเรียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนทบทวนมาตราตัวสะกด แม่เกย จากบทอ่านมาตรา
ตัวสะกด แม่เกย และในหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ หน้า 42
๒. นักเรียนจับคู่ผลัดกันทายปริศนาคาทาย แม่เกย จนครบ
ทั้ง ๖ ข้อ
๓. ครูและนักเรียน ช่วยกันเฉลย ปริศนาคาทาย แม่เกย
๔. ให้นักเรียนเขียนปริศนาคาทาย พร้อมทั้งคาตอบลงในสมุดงาน
ของนักเรียน
๕. ครูและนักเรียนสนทนาซักถาม เกี่ยวกับมาตราตัวสะกด แม่เกย
ให้นักเรียนรวบรวมคามาตราตัวสะกดแม่เกย จัดทาเป็นหนังสือทา
มือ หรือหนังสือเล่มเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๔. ทาแบบทดสอบถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบ

วิธีประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ทดสอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน

 

ท 2/ผ.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดเป็นคาในมาตรา ก กา
ก. ถุงเท้า
ข. แว่นตา

ค. นาฬิกา

2. ข้อใดไม่ใช่คาในมาตรา ก กา
ก. ตะกร้า
ข. อาหาร

ค. กะเทาะ

3. คาในมาตรา ก กา ข้อใดคล้องจองกับคาว่า “เรือใบ”
ก. ใครหนอ
ข. ล่องลอย
ค. เรือด่วน
4. ข้อใดมีคาในมาตราตัวสะกดแม่ กง
ก. งูเหลือม
ข. ดงหนาม

ค. ถั่วงอก

5. ข้อใดมีคามาตราตัวสะกดแม่ กง มากที่สุด
ก. น้องนุ่งกางเกง ข. ถุงเท้าของพี่ ค. ร้องเพลงเสียงดี
6. คาในข้อใดมีตัวสะกดแม่ กม ทั้งสองพยางค์
ก. งอกงาม
ข. ซุ่มซ่าม
ค. ถามหา
7. ประโยคต่อไปนี้มีคาในมาตราตัวสะกดใดมากที่สุด “พี่บุญสมพาอาคมและน้องออม
ไปฝากออมสิน”
ก. มาตราแม่ กก ข. มาตราแม่ กน
ค. มาตราแม่ กม
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ท 2/ผ.1

8. คาในข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคา “กลมกล่อม”
ก. บอบบาง
ข. เกรงขาม
ค. ยุ่มย่าม


9. คาในข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคาว่า “หิวข้าว”
ก. ใบบัว
ข. สวนครัว
ค. สาวลาว
10. คาในข้อใดมีตัวสะกดมาตราแม่เกย ทั้งสองคา
ก. หายเลย
ข. ดวงดาว
ค. ขาววาง
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ท 2/ผ.1

บทอ่าน
มาตราตัวสะกดแม่ ก กา
แม่ ก กา
แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ ๆ มาสี่ห้าใบ
อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา
หมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา

กะปูม้าปูทะเล

เต่านาแลเต่าดา อยู่ในน้ากะจระเข้
ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี
หนังสือ ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
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ท 2/ผ 1.

ใบความรู้
มาตราแม่ ก กา
คามาตราแม่ ก กา คือ คาที่ไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียง
ยาวก็ได้ เช่น แม่ ไก่ อยู่ ใน ตะกร้า

ตะไคร่
กะเพรา วิริยะ
เปาะแปะ พระเจ้า ร่าไร
สะเต๊ะ
อุระ
ตาหนิ
ใจเสาะ

อารี
อาสา
ท่าที พ่อครัว
ตอแย ถือตัว
ข้อเสนอ

โลเล
ผู้ดี
คู่หู

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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บัตรคา
มาตราแม่ ก กา

ท 2/ผ.1



ระกา

มะลิ

ทะเลาะ

หมู

เสื้อผ้า

โต๊ะ

ตู้

หวี
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บัตรคา
มาตราแม่ ก กา

ท 2/ผ.1



อารี

ท่าที

โลเล

พ่อครัว

ผู้ดี

ถือตัว

ตอแย

คู่หู
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ท 2/ผ.๑-01

ใบงานที่ 0๑

เขียนคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา ชื่อสัตว์
คาชี้แจง เขียนคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา ที่เป็นชื่อสัตว์ แล้วฝึกอ่าน

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 2/ผ.๑–0๒

ใบงานที่ 0๒

เขียนคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา
คาชี้แจง เขียนคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา ที่เป็นชื่อดอกไม้และชื่อ
สิ่งของ แล้วฝึกอ่าน

ชื่อสิ่งของ

ชื่อดอกไม้

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.๑–0๓

ใบงานที่ 0๓

เติมคาในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา


คาชี้แจง เติมคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา ลงในช่องว่าง แล้วฝึกอ่านคา

๑. เผื่อ ___________
แผ่
เล
๒. ทะ ___________
ชี
๓. แม่ ___________
อะ
๔. เอะ ___________
แกะ
๕. เกาะ ___________

๖. พ่อ
๗. สี
๘. กะ
๙. ใจ
๑๐. ปี

___________
แม่
___________
ดา
ปิ
___________
___________
ดี
จอ
___________

เติมคามาตราแม่ ก กา ที่มีความหมายตรงข้ามกับคาที่กาหนด และอ่านคา

๑. เร็ว
๒. เล็ก
๓. เลว
๔. บาง
๕. สูง

___________
ช้า
___________
ใหญ่
___________
ดี
___________
หนา
___________
ต่า

๖. ไป
๗. ขาว
๘. ออก
๙. เรียบ
๑๐. ใกล้

___________
มา
___________
ดา
___________
เข้า
___________
ขรุขระ
___________
ไกล

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.๑–0๔

ใบงานที่ 0๔

อ่านคาและระบายสีคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา

คาชี้แจง อ่านคาและเลือกระบายสีคามาตราแม่ ก กา

เสื้อผ้า

รถยนต์
โลมา
ก้อนหิน
กุง้ แห้ง

แบมือ

ชะนี
กะเพรา

มังคุด

ส้มเช้ง

อนาถา
นักเรียน

ประปา

สะเดา
แม่ค้า

พิรี้พิไร

กางร่ม
ปลูกผัก

โรงเรียน
ครู

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.๑–0๕

ใบงานที่ 0๕

วาดภาพระบายสีคามาตราแม่ ก กา
คาชี้แจง วาดภาพระบายสี คามาตราแม่ ก กา

ไก่

บัว

เต่า

เรือ

ปลา

ปู



ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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บทอ่าน
มาตราตัวสะกด แม่กง

 

ท 2/ผ.2


ปลามีก้าง ช้างมีงา
ถ้ามั่งมี อย่าถือตัว
อย่านั่งบังหน้าเขา ดูน่าชัง
อย่าทาโต๊ะ ดังปัง ๆ
ใครตีระฆัง ดังหง่าง ๆ
ครูสั่งให้ทาอะไร ก็จงตั้งใจฟัง
ใครขังปูไว้ในถัง
หนูเอาฟางมาทารังในลังยา
เขาแช่ เถ้าไว้ในอ่าง จะทาน้าด่าง ใช้ต่างสบู่
เมื่อสาง ๆ ตาส่างจ้างเรือจ้างไปทางเหนือ แกจะไปถางป่าไม้ซาง
ที่ข้างหว่างภูเขา แกเล่าว่าที่ห่างไกลต่อไปมีไม้ฝาง ไม้ยาง
ไม้ค้างพลู และมีสัตว์ ลิง ค่าง บ่าง ชะนี มีกวาง เก้ง และช้างก็มี
กระทรวงศึกษาธิการ, แบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มปลาย

--------------------เถ้า คือ ขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้
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ท 2/ผ.2

ใบความรู้

มาตราตัวสะกดแม่ กง


มาตรา กง หรือแม่ กง คือ คาที่มี ง เป็นตัวสะกด
มีทั้งคาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
คาในมาตราตัวสะกดแม่ กง เช่น ก้าง ช้าง มั่ง นั่ง บัง
ชัง ปัง ระฆัง ดัง หว่าง สั่ง จง ตั้ง ฟัง ขัง ถัง ฟาง รัง อ่าง
ด่าง ต่าง สาง ส่าง จ้าง ทาง ถาง ซาง ข้าง

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 2/ผ.๒–0๖

ใบงานที่ 0๖
หาคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กง



คาชี้แจง หาคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กง จากบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กง

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.๒–0๗

ใบงานที่ 0๗
ตอบคาถามจากการอ่าน
คาชี้แจง ตอบคาถามจากบทเรียน มาตราตัวสะกดแม่กง



๑. ข้อความใดบ้างเป็นคาสอนในการปฏิบัติตน

ครูสั่งให้ทาอะไร

ก็จงตั้งใจฟัง

๒. ข้อความใดเป็นข้อห้าม

อย่าถือตัว อย่านั่งบังข้างหน้า
อย่าทาโต๊ะ ดังปังๆ

๓. ข้อความใดเป็นคาถาม

ใครตีระฆัง ดังหง่างๆ
ใครขังปูไว้ในถัง

๔. ข้อความใดเป็นภูมิปัญญาในครัวเรือน

เขาแช่เถ้าไว้ในอ่าง จะทาน้าด่าง ใช้ต่างสบู่
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ท 2/ผ.๒–0๗

๕. ข้อความใดที่บรรยายเป็นเรื่องราว
(การพูดหรือเขียนบรรยายลักษณะของคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของ
ช่วยให้เข้าใจความหมายและมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น)

เมื่อสางๆ ตาส่างจ้างเรือจ้างไปทางเหนือ

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.2

บทร้อยกรอง
แม่กง
เรื่องกงดูจงแจ้ง
ลูกตาลึงแลหนึ่งสอง
กระถางโอ่งอ่างไห
ยุงหนักต้องกางมุ้ง
หลังโกงนั่งหย่องยอง
บึงบางคลองกว้างรี
ชาววังนั่งในห้อง
ตาชั่งแลตาเต็ง
แมงป่องแมลงผึ้ง
กุ้งกั้งทุกังกง
อึ่งอ่างแลคางคก
นกยางย่องจิกปลิง
ระฆังดังหง่างๆ
กลองหนังดังตึงๆ
นักเลงร้องเพลงพลาง
เอนหลังนั่งเอียงอิง
เด็กๆ อย่าไหลหลง
ดูไปตั้งใจฟัง


ลูกมะแว้งแตงฟักทอง
ไม้กระบองแลกระบุง
ทองแท่งใหญ่ใส่ไถ้ถ ุง
ไปเมืองกรุง้ รุ่งพรุ่งนี ้
เรียกพวกพ้องแลน้อ่ งพี่
เรียกว่าปีมะโรง มะเส็ง
ชักจ้องหน่องดังโหน่งเหน่ง
ทั้งกางเกงแลกระทง
ปลาทูนึ่งปลากระสง
ปลากะพงซื้อแพงจริง
ทั้งจิ้งจกแลแง่งขิง
ฝูงค่างลิงวิ่งร้องอึง
ฆ้องใหญ่กว้างครางหึ่งๆ
ตีกระดึงดังกริ่งๆ
ตรงหน้าต่างไขว่ห้างหยิ่ง
มือถือฉิ่งตีดังๆ
ดูเรื่อง กง ก กา บ้าง
เบื้องหน้ายังจะว่ากด
ประถม ก กา, ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
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ท 2/ผ.๒–0๘

ใบงานที่ 0๘
เขียนคามาตราตัวสะกดแม่กง



คาชี้แจง อ่านบทอ่าน บทร้อยกรอง แม่กง จากหนังสือประถม ก กา แล้วเขียนตอบ
ให้สมบูรณ์

๑. คาสะกดแม่ กง ที่เป็นเสียง

หง่างๆ หึ่งๆ ตึงๆ กริ่งๆ

๒. คาสะกดแม่ กง ที่เป็นชื่อต้นไม้

มะแว้ง แตง ฟักทอง ตาลึง ขิง

๓ คาสะกดแม่ กง ที่เป็นชื่อสัตว์

ยุง แมงป่อง แมลงผึ้ง ปลากระสง
กุ้ง กั้ง ลิง ค่าง อึ่งอ่าง คางคก ปลิง

๔. คาสะกดแม่ กง อื่นๆ

กระบอง กระบุง โอ่ง อ่าง กระถาง
กางเกง กระทง กลอง ระฆัง

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.๒-0๙

ใบงานที่ 0๙

เติมคามาตราตัวสะกดแม่กง
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคามาตราตัวสะกดแม่กง เติมคาในช่องว่
างให้ถูกต้อง

ร้องเพลง แสดง แข็งแรง
รองเท้า กระจ่าง จริงจัง

กุ้งแห้ง
ว่องไว

โด่งดัง
แต่งตัว

___ง_แรง
___
๑. การออกกาลังกายทาให้ร่างกาย _แข็
๒. ขวัญ __แสดง
_____ ละครอย่างสมบทบาท
๓. นักร้องคนนั้น __ร้_อ_งเพลง
______ ได้ ไพเราะมาก
__ง__ ทุกครั้งเมื่อทาผัดไทย
๔. คุณแม่ใส่ __กุ_้ง_แห้
______า_ ทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกบ้าน
๕. วีระสวม _รองเท้
____________า__ง_ แจ้ง
๖. คุณครูอธิบายเลขข้อนั้นให้เข้าใจอย่าง _กระจ่
๗. แม่ แต่งตัว ด้วยชุดไทยในวันแม่ปีนี้
____ง__จั___ง_ เพื่อให้ลูก ๆ ตั้งใจเรียน
๘. พ่อพูด _จริ
๙. ดาราบางคนไม่ถือตัว แม้จะ ___โด่____ง__ดั___ง_ แล้ว
_____
๑๐. เมื่อลิงได้กล้วยมันวิ่งขึ้นต้นไม้อย่าง _ว่_อ___งไว
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ใบงานที่ ๑๐

ท 2/ผ.๒-๑๐

อ่านและคัดบทร้อยกรองที่ชอบ
คาชี้แจง อ่านออกเสียงบทร้อยกรองต่อไปนี้ เลือกท่องจาและคัดบทที่ชอบจานวน ๒ บท

(ตัวบรรจงเต็มบรรทัด)

สัตว์สวย ป่างาม
เห็นกวางย่างเยื้องชาเลืองเดิน
พระแสงสาอางข้างเคียง
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง
สาเนียงน่าฟังวังเวง
กลางไพรไก่ขันบรรเลง
ซอเจ้งจาเรียงเวียงวัง
ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง
โยงกันเล่นน้าคล่าไป

เหมือนอย่างนางเชิญ
เริงร้องซ้องเสียง
ฟังเสียงเพียงเพลง
เพียงฆ้องกลองระฆัง
พระยาลอคลอเคียง
เพลินฟังวังเวง
คางแข็งแรงเริง
อึงคะนึงผึงโผง
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ท 2/ผ.๒-๑๐

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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บทอ่าน
มาตราตัวสะกด แม่ กม
ซ่อมแซม
ชุมนุม
สุมทุม
ห้อมล้อม

แก้มอิ่ม
งุ่มง่าม
นุ่มนิ่ม
อ้อมแอ้ม

จุ๋มจิ๋ม
ตูมตาม
จิ้มลิ้ม
มอมแมม

ท 2/ผ.3



ซุ่มซ่าม
วามแวม
ยิ้มแย้ม
มูมมาม

ชมพร เพชรอนันต์กุล
จากหนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดสายน้าใจ อ่านเขียนเรียนภาษาไทย เล่ม ๒
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ท 2/ผ.3

ใบความรู้

มาตราตัวสะกดแม่กม



มาตราตัวสะกดแม่กม หรือ กม คือคาที่มี ม
เป็นตัวสะกด มีทั้งคาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ตัวอย่างคาในมาตราตัวสะกดแม่กม เช่น อิ่ม ชิม ตุ่ม ส้ม
กลม หลุม สาม หอม เตรียม สวม เชื่อม ชมรม มูมมาม

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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บัตรคา

ท 2/ผ.3

มะขาม

จุ๋มจิ๋ม

จิ้มลิ้ม

ยิ้มกริ่ม

ตูมตาม

ซุ่มซ่าม



โครมคราม ต้วมเตี้ยม
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ท 2/ผ.3 -11

ใบงานที่ ๑๑

มาตราตัวสะกดแม่กม

คาชี้แจง เขียนคาคล้องจองโดยใช้คามาตราตัวสะกดแม่กม เติมในช่องว่าง
ให้มีความหมายและถูกต้อง

อม_ยิ__้ม_

_ลิ__้ม_รส

____
งด _งาม

_ถาม
____ ตอบ

ครอบ คลุ
_____ม_

่ม ชื่น
_ชุ___

รื่น _รมย์
___

กลม _กล่
___อ_ม_

_ซ่____
อม แซม

_แย้
___ม_ ยิ้ม

_พิ__ม_พ์__ดีด

ชุน้ดาที่ ๑

___
น�้า _นม

ชุดที่ ๒

ชุดที่ ๓

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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บทดอกสร้อย
อิ่มก่อน
อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
ทิ้งสารับคับค้อนไว้รุงรัง
การเฝ้าเอาเปรียบกันอย่างนี้
คบเพื่อนฝูงจงอุตส่าห์พยายาม

ท 2/ผ.3



รีบจะไปดูละครโขนหนัง
เหมาคนอิ่มทีหลังให้ล้างชาม
มิดีหนอเจ้าฟังเราห้าม
รักษาความสามัคคีจะดีเอยฯ
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงนิพนธ์ ร้องลาสระบุหร่งนอก
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ใบงานที่ ๑๒

ท 2/ผ.3–1๒

อ่านและวิเคราะห์บทอ่าน
คาชี้แจง ตอบคาถามจาก บทอ่าน บทดอกสร้อย อิ่มก่อน โดยกาเครื่องหมาย 
ในช่องที่ ใช่ และกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ ไม่ใช่ 

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประเด็นคาถาม
“อิ่มก่อน” มีความหมายตรงข้ามกับ รีบอิ่ม
ผู้ที่อิ่มก่อน จะรีบไปดูการแสดงดนตรี
ผู้ที่อิ่มก่อนทิ้งสารับถ้วยชามไว้ ให้คนอิ่ม
ทีหลัง
ผู้ที่อิ่มทีหลัง น่าจะอยากไปดูการแสดง
ด้วย
ผู้ที่อิ่มก่อนมิได้เป็นเพื่อนกับผู้ที่อิ่มทีหลัง
ผู้ที่อิ่มก่อนต้องได้ความสุขก่อนคนอิ่มทีหลัง
ผู้ที่กินอาหารร่วมกัน ควรรอๆ กัน ให้เสร็จ
ในเวลาไล่เลี่ยกัน
ระหว่างกินอาหาร ควรคุยกันในทุกเรื่อง
ที่อยากจะคุย

ใช่

ไม่ใช่










ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ใบงานที่ ๑๓

 

ท 2/ผ.3–1๓

ตอบคาถาม
คาชี้แจง ตอบคาถามจาก บทอ่าน “อิ่มก่อน”



๑. “อิ่มก่อน” ตรงข้ามกับ คาว่า
(รีบอิ่ม อิ่มทีหลัง)
๒. “อิ่ม” เกิดจากการกระทาใด
(รับประทานอาหาร ดื่มน้า)
๓. ผู้ที่อิ่มก่อน โดยจะไปดูละครโขนหนัง มักจะ
(มีมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร)
๔. คนอิ่มก่อน จะไปดูละครโขนหนัง ได้ล้างจานชามที่ตนใช้หรือไม่
(ล้าง ไม่ล้าง)
คนอิ่มทีหลัง ก็อยากจะไปดูละครโขนหนังใช่หรือไม่
(ใช่ ไม่ใช่)
๕. คนอิ่มทีหลัง จะต้องรับล้างจาน ชาม ให้คนอิ่มก่อนใช่หรือไม่
(ใช่ ไม่ใช่) สมควรหรือไม่
(ไม่สมควร สมควร)
6. คนอิ่มก่อน เอาเปรียบคนอิ่มทีหลังหรือไม่
(ไม่เอาเปรียบ เอาเปรียบ)
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ท 2/ผ.3–1๓

๗. หากเป็นเช่นนี้ ใครเป็นคนดี ระหว่างคนอิ่มก่อนและคนอิ่มทีหลัง
(คนอิ่มทีหลัง คนอิ่มก่อน )
๘. หากเป็นนักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามข้อใด จึงจะมีความสุขด้วยกัน
 ก. รับประทานอาหารด้วยกัน อิ่มก่อนคอยคนอิ่มทีหลัง
แล้วช่วยกันล้างสารับ ถ้วยชาม
 ข. รับประทานอาหารด้วยกัน อิ่มก่อนคอยให้คนอิ่มทีหลัง
ล้างสารับ ถ้วยชาม เสร็จค่อยไปดูละครโขนหนังพร้อมกัน

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ใบงานที่ ๑๔

ท 2/ผ.3–14

เขียนคาสะกด แม่กม
คาชี้แจง เลือกคาที่กาหนดให้ เขียนจาแนกชนิดของอาหาร ลงในช่องว่าง


ต้มส้ม มะยมแช่อิ่ม อมยิ้ม ส้มตา
ยาไข่เค็ม
จุ่มจิ้ม มะตูมเชื่อม ไอศกรีม อ่อมใบยอ ติ่มซา
ไข่ต้ม ส้มโอ๋
ขนมโก๋

อาหารคาว
................. ต้มส้ม ...............
.................ส้มตา ...............
...............ยาไข่เค็ม.............
................จุ่มจิ้ม.................
............อ่อมใบยอ..............
.................ติ่มซา................
..................ไข่ต้ม...............
...........................................

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

อาหารหวาน
............มะยมแช่อิ่ม ............
................อมยิ้ม ..................
.......... มะตูมเชื่อม ..............
.............ไอศกรีม.................
................. ส้มโอ ................
................ขนมโก๋ ................
...........................................
...........................................

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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บทร้อยกรอง
หนูแจ๋วขายว่าว
หนูแจ๋ว ขายว่าว
ขาวเขียวฟ้ามี
แก้วเกาะเอวพ่อ
ช้าคงหมดพลัน
พ่อบอกลูกเอ๋ย
เด็กชายเล่นได้
พ่อจะซื้อหา
กระโปรงผ้าแพร
แก้วยิ้มพูดแจ้ว
พ่อจ๋าซื้อที

ท 2/ผ.4



เชือกสาวหลากส
ี ี
ที่ชอบซื้อกัน
ขอว่าวขาวนั่น
ไม่ทันใครใคร
ฟังเอ่ยขานไข
ว่าวไทยดีแท้
ตุ๊กตาคล้ายแม่
งอแงไม่ดี
ผ่องแผ้วเต็มที่
ลูกนี้ขอบคุณ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 2/ผ.๔–๑5

ใบงานที่ ๑๕

อ่านบทร้อยกรองและตอบคาถาม


คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรอง “หนูแจ๋วขายว่าว” แล้วเขียนตอบคาถาม

๑. หนูแจ๋วขายอะไรบ้าง

ขายว่าว

๒. เด็กๆ ชอบซื้อว่าวสีอะไร

สีขาว

สีเขียว สีฟ้า

๓ แก้วชอบว่าวสีอะไร

สีขาว

๔. พ่อซื้อว่าวให้แก้วหรือไม่ เพราะอะไร

ไม่ซื้อ เพราะเป็นของเล่นเด็กผู้ชาย

๕. พ่อต้องการซื้ออะไรให้แก้ว

ตุ๊กตา

๖. แก้วพอใจสิ่งที่พ่อจะซื้อให้หรือไม่

พอใจ

๗. นักเรียนควรเอาอย่างแก้วในเรื่องใดบ้าง
๘. เมื่อมีคนซื้อของให้ นักเรียนควรทาอย่างไร

ขอบคุณ

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.๔–๑๖

ใบงานที่ ๑๖
เขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกอว
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง “หนูแจ๋วขายว่าว”แล้วเขียนคาที่สะกด
ด้วยมาตราตัวสะกดแม่ เกอว จากเรื่อง

แจ๋ว ว่าว ขาว เขียว เอว แก้ว แจ้ว แผ้ว

ตอนที่ ๒ เลือกคาจากตอนที่ ๑ จานวน ๕ คา แล้วแต่งประโยค
ตัวอย่าางง น้าในสระใส แจ๋ว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท 2/ผ.4

ใบความรู้

มาตราตัวสะกดแม่เกอว



มาตราตัวสะกด เกอว หรือ แม่เกอว คือคาที่มี ว
เป็นตัวสะกด มีทั้งคาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ตัวอย่างคาในมาตราตัวสะกดแม่ เกอว เช่น แจ๋ว ว่าว สาว
ขาว เขียว แก้ว เอว แจ้ว แผ้ว ข่าว ข้าว ผิว เดี๋ยว เที่ยว แมว คิ้ว
ก้าวร้าว เจี๊ยวจ๊าว เขี้ยวแก้ว

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 2/ผ.๔–๑๗

ใบงานที่ ๑๗

เติมคามาตราตัวสะกด แม่เกอว



คาชี้แจง อ่านข้อความและเลือกคาในวงเล็บ มาเขียนเติมให้ได้ความถูกต้อง

๑. เราจะไป ..........ช่วย.......... ชาวนาเกี่ยว ........ข้าว..........
(ชวย ช่วย ช้วย, ขาว ข่าว ข้าว)
๒. .........แจ๋ว......... พูดเสียงดัง ........แจ้ว......... นั่งดูเรือ ........แจว..........
(แจว แจ่ว แจ้ว แจ๊ว แจ๋ว)
๓. ผู้หญิง ........สาว............ ไม่ควรทากริยา .........ก้าวร้าว............
(สาว ส่าว ส้าว, ก่าวร้าว ก้าวราว ก้าวร้าว)
๔. บะหมี่ ..........เกี๊ยว............ ร้านนี้อร่อยมาก (เกี้ยว เกี๊ยว เกี๋ยว)
๕. ..........ข่าว......... เรื่องจานา .........ข้าว......... เป็น ..........ข่าว......... ใหญ่
(คาว ข่าว ค่าว, ข้าว ค้าว ขาว)
๖. .........เดี๋ยว........ ลุง .........เดี่ยว.........จะซื้อขนมมาให้ (เดียว เดี่ยว เดี๋ยว)
๗. ทาไมเดิน .........เทียว........... ไปเทียวมาหลาย ........เที่ยว..........
(เทียว เที่ยว เที้ยว)
๘. หนุมาน ...........เขี้ยว............ แก้ว (เขี่ยว เขี้ยว เคี่ยว)
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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บทอ่าน
มาตราตัวสะกด แม่เกย
โวยวาย
รายย่อย
รายจ่าย
ฝ่ายซ้าย

ท้ายทุย
หอยลาย
ง่ายดาย
ทายบ่อย

ตุ้ยนุ้ย
ฉุยฉาย
ปุยฝ้าย
ต่อยหอย

ท 2/ผ.5



อุ้ยอ้าย
ท้ายทอย
นายร้อย
ลอยชาย

หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดสายน้าใจ อ่านเขียนเรียนภาษาไทย เล่ม ๒
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ท 2/ผ.5

ใบความรู้

มาตราตัวสะกดแม่เกย



มาตราตัวสะกด เกย หรือ แม่เกย คือคาที่มี ย
เป็นตัวสะกด มีทั้งคาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ตัวอย่างคาในมาตราตัวสะกดแม่ เกย เช่น ง่าย นาย ร้อย
ฝ่าย ซ้าย บ่อย ย้าย ช่วย ก้อย ชัย ภัย วัย โวยวาย อุ้ยอ้าย ฉุยฉาย
รายจ่าย ท้ายทอย ลอยชาย

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 2/ผ.๕–๑๘

ใบงานที่ ๑๘
มาตราตัวสะกด แม่เกย

คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์

ถ่าย
นายร้อย
ย้ายป้าย โวยวาย

หอยลาย รายจ่าย
ฉุยฉาย อุ้ยอ้าย

๑. มีเสียง ...............โวยวาย................. อยู่ที่ป้ายรถประจาทาง
๒. ปุยฝ้ายชอบกิน ................หอยลาย................ ผัดพริก
๓. โตขึ้นผมอยากเป็น ................นายร้อย................ ห้อยกระบี่
๔. แมวเดิน ...............อุ้ยอ้าย................. เพราะอ้วนมาก
๕. นักเรียนหญิงกาลังเรียนรา .............ฉุยฉาย...................
๖. เจ้าหน้าที่ช่วยกัน ................ย้ายป้าย................ โฆษณา
๗. นักท่องเที่ยวชอบ ...............ถ่าย................. รูปท้องฟ้ายามเช้า
๘. เราต้องช่วยกันประหยัด .............รายจ่าย..............ของครอบครัว
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ปริศนาคาทาย

ท 2/ผ.5



๑. อะไรเอ่ยตรงข้ามกับซื้อ
คาตอบ คือ __________ขาย
____________
๒. อะไรเอ่ย ต้นเท่าขาใบวาเดียว
คาตอบ คือ _________ต_____________
้นกล้วย
๓. อะไรเอ่ย ต้นเท่าแขนใบแล่นเสี้ยว
คาตอบ คือ __________
ต้น____________
อ้อย
๔. อะไรเอ่ย อยู่ทะเลกินตมแต่คนงมมันขึ้นมากิน
คาตอบ คือ ___________
หอย
____________
๕. อะไรเอ่ย เรือนปั้นหยาทาสีเขียว เด็กดานอนคนเดียวกางมุ้งขาว
คาตอบ คือ ___________
น้อ_____________
ยหน่า
๖. อะไรเอ่ย สัตว์นี้คนไทย เลี้ยงไว้ไถนา มีเขาสี่ขา หนูจ๋าตอบไว
คาตอบ คือ ___________ควาย
_____________
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ท 2/ผ.5

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. คาในมาตรา ก กา ข้อใดคล้องจองกับคาว่า “เรือใบ”
ก. ใครหนอ
ข. ล่องลอย
ค. เรือด่วน
2. ข้อใดไม่ใช่คาในมาตรา ก กา
ก. ตะกร้า
ข. อาหาร

ค. กะเทาะ

3. ข้อใดเป็นคาในมาตรา ก กา
ก. ถุงเท้า
ข. แว่นตา

ค. นาฬิกา

4. ข้อใดมีคาในมาตราตัวสะกดแม่ กง
ก. งูเหลือม
ข. ดงหนาม

ค. ถั่วงอก

5. ข้อใดมีคามาตราตัวสะกดแม่ กง มากที่สุด
ก. น้องนุ่งกางเกง
ข. ถุงเท้าของพี่

ค. ร้องเพลงเสียงดี

6. คาในข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคา “กลมกล่อม”
ก. บอบบาง
ข. เกรงขาม

ค. ยุ่มย่าม
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7. คาในข้อใดมีตัวสะกดแม่กม ทั้งสองพยางค์
ก. งอกงาม
ข. ซุ่มซ่าม

ค. ถามหา

8. คาในข้อใดมีตัวสะกดมาตราแม่เกย ทั้งสองคา
ก. หอยลาย
ข. ดวงดาว

ค. ขาววาง

ท 2/ผ.5

9. ประโยคต่อไปนี้มีคาในมาตราตัวสะกดใดมากที่สุด “พี่บุญสมพาอาคมและน้องออม
ไปฝากออมสิน”
ก. มาตราแม่ กก
ข. มาตราแม่ กน ค. มาตราแม่ กม
10. คาในข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคาว่า “หิวข้าว”
ก. ใบบัว
ข. สวนครัว

ค. สาวลาว
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ท ๒/ผ.๑

ปริศนาคาทาย อักษรกลาง

๑. อะไรเอ่ย สีสวยสดใสใช้มัดกับผม (โบ
( )
๒. อะไรเอ่ย ไม่เล็กไม่ใหญ่มีไว้ใส่อาหาร (จาน)
๓. อะไรเอ่ย ต้นเท่าแขน ใบแล่นเสี้ยว (อ้อย)
๔. อะไรเอ่ย เด็กเล็กชอบนอนไม่ร้องไม่อ้อนนุ่มนิ่มสบาย(เบาะ)
๕. อะไรเอ่ย ต้นเท่าลาหวายเก็บฝักไปขายเก็บดอกไปบูชา (บัว)
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ท ๒/ผ.๒

ปริศนาคาทาย แม่กง
๑. ฉันแกว่งไปมา ดูน่าเพลินใจ เด็กเด็กมาไว ไกวให้ฉันเอย
ชิงช้า
๒. คนนึกถึงฉัน เขานั้นง่วงนอน รีบวิ่งหาหมอน นอนบนฉันเอย
เตียง
๓. ฉันมีสี่ขา มีงาสีขาว อีกทั้งงวงยาว ฉันร้องแปร๋นแปร๋น
ช้าง
๔. ฉันอยู่ในครัว วางถั่ววางหมู หยิบมีดมาดู หั่นบนตัวฉัน
เขียง
๕. ฉันมีสองขา ช่างน่าสวมใส่ ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ใส่แล้วสวยจริง
กางเกง
๖. หนูหนูอาบน้า นาฉันมาทา หน้าขาวเชียวหนา หอมฟุ้งชื่นใจ
แป้ง
๗. เป็นเครื่องดนตรี พอตีเสียงดัง อยู่หน้าชอช้าง ใครรู้บ้างตอบที
ฉิ่ง
๘. ผู้ชายคนนี้ เป็นพี่ของพ่อ เรียกอะไรหนอ ขอบอกเร็วไว
ลุง
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ท ๒/ผ.๓

ปริศนาคาทายมาตราแม่กม
ให้นักเรียนสังเกตคาตอบของปริศนาคาทายต่อไปนี้
๑. ฉันคืออะไร ใบใหญ่กว่าถ้วย ใส่อาหารด้วย ลองช่วยทายกัน
คาตอบ คือ ชาม
๒. ฉันคืออะไร เอาไว้เย็บผ้า ปลายแหลมนักหนา หนูจ๋าลองทาย
คาตอบ คือ เข็ม
๓. ฉันคืออะไร เห็นได้บนหัว เส้นคลุมไปทั่ว ไม่กลัวร้อนเลย
คาตอบ คือ ผม
๔. อะไรเอ่ย เป็นชื่อปลาดุร้ายกินคนได้
คาตอบ คือ ฉลาม
๕. อะไรเอ่ย หุบเท่ากระบอก บานออกเท่ากระด้ง
คาตอบ คือ ร่ม
๖. อะไรเอ่ย เป็นของเหลวได้จากวัวและแพะ ดื่มแล้วร่างกายแข็งแรง
คาตอบ คือ นม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
วาจานั้นสำ�คัญนัก
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วาจานั้นสาคัญนัก (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/๑ อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ตัวชี้วัด ป.3/2 อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/9 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ตัวชี้วัด ป.3/2 บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วาจานั้นสาคัญนัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
การอ่านเขียนคาที่สะกดด้วยมาตราแม่ กก ที่ตรง
มาตราและไม่ตรงมาตรา

การอ่านเขียนคาที่สะกดด้วยมาตราแม่ กบ ที่ตรง
มาตราและไม่ตรงมาตรา
การอ่านเขียนคาที่สะกดด้วยมาตราแม่กน ที่ตรง
มาตราและไม่ตรงมาตรา
การอ่านเขียนคาที่สะกดด้วยมาตราแม่กด ที่ตรง
มาตราและไม่ตรงมาตรา
การอ่านบทร้อยกรอง / วรรณกรรม

แผนผังความคิด

การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน

มีวินัยและความเป็นไทย
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โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วาจานั้นสาคัญนัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

แผนที่ ๑
กิริยาวาจาดี
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒

สักวาหวานอื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

(๒ ชั่วโมง)

แม่ดอกรัก
(๒ ชั่วโมง)

วาจานั้นสาคัญนัก
(๑๐ ชั่วโมง)
แผนที่ ๔
แม่กบ ครบถ้วน
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
แม่กด สดใส
(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วย วาจานั้นสาคัญนัก
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน เขียน คาที่สะกดด้วยมาตราแม่กด กบ ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา การอ่านบทร้อยกรอง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
มาตรฐานและตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป.๓/๑ ป.๓/๕ ป.๓/๙
มฐ ท ๒.1 ป.๓/๑ ป.๓/๖
มฐ ท ๓.1 ป.๓/๑ ป.๓/๖

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
คาที่สะกดด้วยมาตราแม่กด กบ ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา บทร้อยกรอง/วรรณกรรม แผนผัง
ความคิด การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน มีวินัยและความเป็นไทย
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ท่ี
๓

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
วาจานั้นสาคัญนัก

จานวน
แผน

๕

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

กิริยาวาจาดี

๒

แม่ดอกรัก

๒

แม่กด สดใส

๒

แม่กบ ครบถ้วน

๒

สักวาหวานอื่น

๒
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

กิริยาวาจาดี

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียน มาตราตัวสะกด แม่กน ที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้อยกรองกิริยาวาจาดี
 บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กน
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๔
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินมารยาทการฟัง ดู พูด
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินมารยาทการฟัง ดู พูด
ประเมินผลงานนักเรียน









อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง กิริยาวาจาดี
อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง มาตราตัวสะกด แม่กน
อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หนูอ้นใจบุญ













อ่านเรื่อง “ป่านี้มีคุณ”
อ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กน
ครูอธิบายคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ทาใบงานที่ 03, ๐๔

อ่านบทร้อยกรอง กิริยาวาจาดี
ศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กน
ค้นหาคาที่สะกดด้วยแม่กน จากบทร้อยกรอง กิริยาวาจาดี
ทาใบงานที่ 0๑, ๐๒





ทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
เรือ่ ง กิรยิ าวาจาดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. จัดกลุ่มคาในมาตรา แม่กน ได้
2. นาคาในมาตรา แม่กน มาใช้ในการสื่อสารได้
ถูกต้อง
3. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านเขียนคาในมาตรา แม่กนได้
2. แต่งประโยค คาในมาตรา แม่กน ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด แม่กน ที่มี
ตัวสะกดหลายตัว ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
2. การแต่งประโยค
3. มารยาทในการพูด
ขั้นสอน
๒. อ่านบทร้อยกรองกิริยาวาจาดี สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความหมายของ กิริยา และวาจา พูดอย่างไรจึงเรียกว่า กิริยาวาจาดี
ให้นักเรียนพูดคนละ ๑ ประโยค
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ครูอธิบายเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กน
จากใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กน โดยให้นักเรียนตอบ
คาถาม เช่น นักเรียนคิดว่าคาใน มาตราแม่กน มีอะไรบ้าง
ตัวสะกดต่างกันหรือไม่ ออกเสียงเหมือนกันหรือไม่และร่วมกันแจก
ลูกสะกดคามาตราแม่กน
๔. นักเรียนจับคู่ค้นหาคาที่สะกดด้วย แม่กน จากบทร้อยกรอง
กิริยาวาจาดี คัดลงในสมุด
๕. นักเรียนทาใบงานที่ 01 หาคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กน
และทาใบงานที่ 02 เขียนแผนผังความคิด “มาตราตัวสะกดแม่กน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กิริยาวาจาดี
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินมารยาทการฟัง ดู พูด
๔. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 01 หาคาที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกด แม่กน
3. ใบงานที่ 02 เขียนแผนผังความคิด
“มาตราตัวสะกด แม่กน”
4. ใบงานที่ 03 แต่งประโยคจากคา
ที่กาหนด
5. ใบงานที่ 04 หาคาที่อ่านออกเสียง น
สะกด

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรองกิริยาวาจาดี
๒. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กน
๓. ใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๕ . นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองพร้อมกัน บทร้อยกรอง
กิริยาวาจาดี บทร้อยกรอง ตัวสะกดแม่กน และบทร้อยกรอง
หนูอ้นใจบุญ (ใบงานที่ ๐๔)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กิริยาวาจาดี
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนจับคู่อ่านเรื่อง “ป่านี้มีคุณ ” จากหนังสือภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และค้นหาคาที่สะกดด้วยแม่กน จากเรื่องที่อ่าน
๒. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กนและคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดงาน
๓. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กน ครูอธิบาย
เกี่ยวกับคาที่มี น สะกด เช่น สวน เขียน จะเป็นการสะกดที่ตรง
มาตรา อาหาร เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา และอธิบายคาที่ประสม
สระเดียวกัน ตัวสะกดเดียวกัน นาไปเขียนเป็นคาคล้องจองในบท
ร้อยกรองได้ เช่น สงสาร ร้าวราน กุญชร ช้างสาร สิ้นสูญ เกื้อกูล
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 0๓ แต่งประโยคจากคาที่กาหนด
ใบงานที่ 0๔ หาคาที่อ่านออกเสียง น สะกด
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๓. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๔. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๔. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แม่ดอกรัก
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนคามาตราตัวสะกด แม่กก ที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา มารยาทในการพูด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กก
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 0๕ – 0๘
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินมารยาทในการพูด
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
ศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกดแม่กก
อ่านเรื่อง “แต่เด็กซื่อไว้”
อ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กก
ทาใบงานที่ 05
ทาใบงานที่ 0๖ แต่งประโยค
ค้นหาคามาตราแม่กกจากบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กก
ทาใบงานที่ 0๗
อธิบายคามาตราตัวสะกดแม่กก
ทาใบงานที่ 0๘






ประเมินมารยาทในการพูด
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






อ่านบทร้อยกรอง แม่ดอกรัก (ใบงานที่ ๐๗) แสดงความคิดเห็น















แสดงบทบาทสมมติ เรื่องการพูดทักทาย เพื่อไต่ถามทุกข์สุข



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
เรื่อง แม่ดอกรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
เรื่อง แม่ดอกรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่กก ที่มี ขั้นนา
ตัวสะกดหลายตัว ตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 1. จับคู่แสดงบทบาทสมมติ เรื่องการพูดทักทาย เพื่อไต่ถามทุกข์สุข
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากการแสดงบทบาทสมมติ ครูสรุป
เช่น สะกดตรงมาตรา (ก) สะกดไม่ตรงมาตรา
มารยาทการพูดที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร (ใบความรู้มารยาทการพูด)
(ข ค ฆ)
2. มารยาทในการพูด
ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษา ใบความรู้ มาตราตัวสะกด แม่กก ครูอธิบายเรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตราตัวสะกด แม่กก คือคาที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ซึ่ง
ความรู้
ออกเสียงเหมือน ก สะกด สังเกตคาจากตัวอย่างคาในใบความรู้
1. อ่านเขียนคามาตราแม่กกได้ถูกต้อง
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านเรื่อง “แต่เด็กซื่อไว้” จากหนังสือเรียน
2. จัดกลุ่มคาในมาตรา แม่กก ได้
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แล้วร่วมกันค้นหาคาที่สะกดด้วย
แม่กก เขียนลงในสมุดจดงาน
ทักษะ
๔. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กก คาที่อ่าน
1. ยกตัวอย่างคาในมาตรา แม่กก ได้
ออกเสียง ก สะกด และคาที่มี ข ค ฆ เป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียง
2. ปฏิบัติตนให้มีมารยาทในการพูดได้
เหมือน ก สะกด
๕. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 05 หาคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกด
คุณธรรม
แม่กก ใบงานที่ 06 แต่งประโยค
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. กล้าแสดงออก
การประเมิน
๑. ประเมินมารยาทในการพูด
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 05 หาคาที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกด แม่กก
2. ใบงานที่ 06 แต่งประโยค
3. ใบงานที่ 07 ขีดเส้นใต้คามาตราตัวสะกด
แม่กกในบทร้อยกรอง
4. ใบงานที่ 08 เขียนแผนผังความคิด

สือ่ แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กก
๒. ใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กก

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๕. อ่านบทร้อยกรอง แม่ดอกรัก (ใบงานที่ ๐๗) และสนทนา แสดง
ความคิดเห็น สรุปข้อคิดของบทร้อยกรอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง แม่ดอกรัก
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนช่วยกันค้นหาคาและเขียนคาในมาตราแม่กก จากบท
ร้อยกรอง “มาตราตัวสะกดแม่กก” เช่น ห่อหมก เผือก แพรก ลงใน
สมุดงาน
๒. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แม่ดอกรัก ใบงานที่ 0๗ ขีดเส้นใต้
คามาตราตัวสะกดแม่กกในบทร้อยกรอง
๓. ครูอธิบายเรื่องมาตราตัวสะกด แม่กก ที่มี ข ค ฆ เป็นตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา แต่อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น โรค สุข
นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองมาตราแม่กก
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 08 เขียนแผนผังความคิด มาตรา
ตัวสะกดแม่กก ที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมการพูด
2. สังเกตการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ แม่กด สดใส
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนมาตราตัวสะกด แม่กด ที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา มารยาท
การฟัง พูด อ่าน เขียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 หนังสือเรียนภาษาพาที
 บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กด
 บัตรคา
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 0๙ – 1๑
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กด
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน

211

6102136L02.indd 211

7/12/18 11:20 AM

212

6102136L02.indd 212

7/12/18 11:20 AM

การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





แข่งขันบอกคามาตราตัวสะกดแม่กด















ทบทวนคามาตราตัวสะกดแม่กด
อ่านเรื่องมดดา มดแดง
เขียนแผนผังความคิดคาที่สะกดด้วยแม่กด
คัดลายมือบทร้อยกรอง มดเอ๋ยมดน้อย...
ทาใบงานที่ ๑๑

อ่านคามาตราตัวสะกดแม่กด
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กด
อ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กด
ทาใบงานที่ 0๙
ทาใบงานที่ ๑๐





ร้องเพลงทักทาย แสดงท่าทางประกอบเพลง



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
เรื่อง แม่กด สดใส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. คัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม
2. แต่งประโยคคาในมาตราแม่กดได้
3. มีมารยาทในการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่าน เขียนคาในมาตรา แม่กด ทั้งตรงมาตราและ
ไม่ตรงมาตราได้
2. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด แม่กด ที่มี
ตัวสะกดหลายตัว ตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
2. มารยาทการฟัง พูด อ่าน เขียน
ขั้นสอน
๒. ครูเขียนคามาตราตัวสะกดแม่กด เช่น พูดปด น้าลด เปิดประตู
มะกรูด ฯลฯ ให้นักเรียนอ่านและสังเกตตัวสะกด ที่สะกดด้วย ด
เรียกว่าแม่กด
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กด ครูอธิบาย
การสะกดคาที่ใช้มาตราแม่กด มี ด เป็นตัวสะกด และมีพยัญชนะอื่น
อีกหลายตัวที่เป็นตัวสะกด แล้วออกเสียงเหมือน ด เรียกว่าตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา ให้นักเรียนอ่านตัวอย่างคาในใบความรู้ และสังเกต
ตัวสะกด ว่าเป็นพยัญชนะใดบ้าง
๔. นักเรียน จับคู่อ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กด อ่าน ๒-๓
รอบ และคัดคาที่สะกดด้วยแม่กดลงในสมุดจดงานแล้วนาผลงาน
แสดงเปรียบเทียบกัน
๕. นักเรียนทาใบงานที่ 0๙ เขียนสะกดคาจากคาที่กาหนด และทา
ใบงานที่ ๑๐ แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ ๐๙
และใบงานที่ ๑๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แม่กด สดใส
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร้องเพลงทักทาย (กิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป) แสดง
ท่าทางประกอบเพลง ร่วมกันสนทนาความหมายของเนื้อเพลง และ
การทักทายด้วยภาษาที่สุภาพ

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 0๙ เขียนสะกดคา
2. ใบงานที่ ๑๐ แต่งประโยคจากคา
ที่กาหนดให้
3. ใบงานที่ 1๑ แต่งประโยค

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนภาษาพาที
๒. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กด
๓. ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กด

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามแถวที่นั่งเป็น ๒ กลุ่ม ผลัดกันบอกคามาตรา
ตัวสะกดแม่กด ครั้งละ ๑ คา โดยไม่ดูหนังสือ คาละ ๑ คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แม่กด สดใส
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ทบทวนคามาตราตัวสะกดแม่กด ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
คาคนละ ๑ คา เขียนบนกระดานและอ่านพร้อมกัน
๒. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๓ หน้า ๗ เรื่อง
มดดา มดแดง แล้วเขียนแผนผังความคิดคาที่สะกดด้วยมาตราแม่กด
จากเรื่องที่อ่านลงในสมุดจดงานและนาผลงานแสดง
๓. นักเรียนคัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากบทร้อยกรอง
มดเอ๋ยมดน้อย…จากหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้น ป.๓ หน้า ๗
ในสมุด
๔. ให้นักเรียนอ่านทบทวนบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กด นา
คามาตราแม่กดที่ค้นหาในบทร้อยกรองไว้แล้ว เลือกมา ๕ คา แต่ง
ประโยคในใบงานที่ ๑๑
๕. ให้นักเรียนอ่านประโยคที่แต่ง ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

วิธีประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. สังเกตการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ แม่กบ ครบถ้วน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียน มาตราตัวสะกด แม่กบ ที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การแต่งประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กบ
 กระดาษปอนด์สี (สาหรับทาบัตรคาขนาดเล็ก)
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 12 – 1๔
 ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กบ
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินมารยาทในการฟัง ดู พูด
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
ค้นหาคาที่มี บ สะกด ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
เขียนเรียงความ
อ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กบ
ศึกษาใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กบ
ทาใบงานที่ ๑๒
อ่านทบทวนบทร้อยกรองมาตราแม่กบ
ทาใบงานที่ ๑๓
อ่านคาคล้องจอง
ทาใบงานที่ 1๔






ประเมินพฤติกรรม
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






เขียนบัตรคามาตราตัวสะกดแม่กบ














เล่นปริศนาคาทาย คามาตราแม่กบ



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
เรื่อง แม่กบ ครบถ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑ .ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีจิตสาธารณะ

ทักษะ
1. จัดกลุ่มคาในมาตรา แม่กบ ได้
2. นาคาในมาตรา แม่กบ มาใช้ในการสื่อสารได้
ถูกต้อง
3. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนคามาตราแม่กบได้ถูกต้อง
๒. แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด แม่กบ ที่มี
ตัวสะกด หลายตัว ตรงมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา
๒. การแต่งประโยค

ขั้นสอน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นหาคาที่มี บ สะกดตรงมาตราและไม่ตรง
มาตราจากหนังสือภาษาพาทีชั้น ป.๓ บันทึกลงในสมุดจดงาน แล้ว
นาผลงานแสดงภายในกลุ่มเพื่อดูความถูกต้อง
๓. นักเรียนนาคาที่มี บ สะกด จากการค้นหาคาในหนังสือภาษา
พาที ชั้น ป.๓ มาเขียนเรียงความในสมุดความยาวไม่เกินห้าบรรทัด
๔. ครูอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กบ และให้นักเรียนอ่าน
ตามและอธิบายการสะกดคาที่สะกดด้วยมาตรา แม่กบ
๕. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กบ ครูอธิบาย
เพิ่มเติมคาที่มี บ สะกด เรียกว่าสะกดตรงมาตรา คาที่มี ป พ ฟ ภ
สะกด เรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตรา
๖. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ เขียนคาทายปริศนา มาตราแม่กบ
๗. ครูและนักเรียนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของปริศนาคาทาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง แม่กบ ครบถ้วน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ครูอ่านปริศนาคาทาย คามาตราแม่กบ (กิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป)
อะไรเอ่ย ให้นักเรียนตอบ ใครตอบได้ให้ยกมือและออกมาเขียนคา
บนกระดานดา จบปริศนาคาทายแล้ว ให้นักเรียนสังเกตคาที่เขียน
บนกระดานและบอกว่าสะกดด้วยพยัญชนะใด เรียกว่ามาตรา
ตัวสะกดอะไร

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การค้นหาคาที่ บ สะกด
2. เขียนเรียงความ
3. ใบงานที่ 1๒ เขียนคาทายปริศนา
๔. ใบงานที่ 1๓ เขียนคาคล้องจอง มาตรา
ตัวสะกดแม่กบ
๕. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคาที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกดแม่กบตามคาบอก

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กบ
2. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กบ
๓. กระดาษปอนด์สี (สาหรับทาบัตรคา
ขนาดเล็ก)

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ครูแจกบัตรขนาดเล็ก
(๒.๕ x ๓.๕ นิ้ว) กลุ่มละ ๑๐ บัตร ให้นักเรียนเขียนคามาตรา
ตัวสะกดแม่กบ ที่สะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา และฝึกอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง แม่กบ ครบถ้วน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. อ่านทบทวนบทร้อยกรองมาตราแม่กบ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของบทร้อยกรอง ค้นหาคาสะกดมาตราแม่กบ ที่ตรงมาตราและ
ไม่ตรงมาตรา จดบันทึกในสมุด
๒. ทาใบงานที่ 1๓ เขียนคาคล้องจอง มาตราตัวสะกด แม่กบ ที่
สะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
๓. ครูและนักเรียนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ ๑๓ ซึง่
อาจเขียนไม่เหมือนกัน ตามความคิดของแต่ละคน
๔. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคาคล้องจองจากใบงานที่ ๑๓
๕. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๔ เขียนคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกด
แม่กบตามคาบอก โดยครูบอกให้เขียนเป็นคาๆ เสร็จแล้วแลกใบงาน
กับเพื่อน ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่านเขียนถูกต้องร้อยละ๘๐
๓. ผลงานถูกต้องร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

วิธีประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. สังเกตการอ่านและการเขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
สักวาหวานอื่น
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน บทอ่าน ลูกแกะของซาฟียะห์ บทร้อยกรอง หมาป่ากับลูกแกะ บทสักวา การพูดสื่อสารและ
มารยาทในการพูด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทสักวา สักวาหวานอื่น
 หนังสือวรรณคดีลานาชั้น ป.๓
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 1๕
 ใบความรู้ เรื่อง การพูดสื่อสาร
 ใบความรู้ เรื่อง มารยาทในการพูด
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการพูดสื่อสาร
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
อ่านเรื่อง ลูกแกะของซาฟียะห์
สรุปเรื่อง ลูกแกะของซาฟียะห์
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การพูดสื่อสาร
พูดเรื่องประทับใจหรือสนใจ
คัดลายมือ บทร้อยกรองหมาป่ากับลูกแกะ
พูดเรื่องประทับใจหรือสนใจ(ต่อ)
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง มารยาทในการพูด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูด
ทาใบงานที่ 15
คัดลายมือ บทร้อยกรองหมาป่ากับลูกแกะ
อ่านทบทวนบทสักวาหวานอื่น
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ประเมินการพูดสื่อสาร
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินหลังเรียน





























อ่านบทสักวาหวานอื่น



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
เรื่อง สักวาหวานอื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนจับคู่อ่านเรื่อง ลูกแกะของซาฟียะห์ จากหนังสือ
ความรู้
วรรณคดีลานา ชั้น ป.๓ หน้าที่ ๖๘ – ๗๑ แล้วร่วมกันสนทนา
1. อ่าน เขียนบทอ่าน บทสักวา และบทร้อยกรองได้ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตัวละคร สถานที่ เหตุการณ์
๒. เขียนบทสนทนา ให้สื่อสารเข้าใจได้
๓. นักเรียนจับคู่เดิมอ่านเรื่อง ลูกแกะของซาฟียะห์ จากหนังสือ
๓. พูดสื่อสารที่เข้าใจง่ายโดยการพูดที่ดีในโอกาส
วรรณคดีลานา ชั้น ป.๓ หน้าที่ ๗๒ – ๗๕ แล้วร่วมกันสนทนา
ต่าง ๆ ได้
เพิ่มเติม ตัวละคร สถานที่ เหตุการณ์
๔. ครูอธิบายสรุปจากเรื่อง ลูกแกะของซาฟียะห์ เกี่ยวกับการพูด
สื่อสารในสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
ทักษะ
๕. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การพูดสื่อสาร และร่วมกันสรุป
1. สรุปใจความสาคัญจากการอ่านได้
ข้อปฏิบัติในการพูด
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดได้
๖. ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่นักเรียนประทับใจหรือสนใจ ฝึกพูด และ
๓. มีมารยาทในการพูด
ออกมาพูดหน้าชั้นเรียน ๒ - ๓ คน
๗. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองหมาป่ากับลูกแกะ (หน้า ๗๘) จาก
หนังสือวรรณคดีลานา ชั้น ป.๓ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ลงในสมุด (ลาธารกลางป่า – หมายฆ่าราวี)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านบทสักวา
2. การอ่าน เรื่องลูกแกะของซาฟียะห์
๓. การอ่านและเขียนบทร้อยกรอง
หมาป่ากับลูกแกะ
๔. มารยาทในการพูด
๕. การพูดสื่อสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สักวาหวานอื่น
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนอ่านบทสักวาหวานอื่น (กิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป) ร่วม
สนทนา ความหมายของคา อภิปรายสรุปใจความสาคัญเกี่ยวกับ
บทอ่าน การพูดด้วยถ้อยคาที่สุภาพ ไพเราะ มีแต่คนชอบ การพูด
หยาบคาย ไม่มีใครชอบ

วิธีประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. สังเกตการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ทดสอบ

การประเมิน
๑. ประเมินการพูดสื่อสาร
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 15 เขียนบทสนทนาที่หายไปให้
สมบูรณ์
๒. แบบทดสอบหลังเรียน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. บทสักวาหวานอื่น
2. ใบความรู้ เรื่อง มารยาทในการพูด
3. ใบความรู้ เรื่อง การพูดสื่อสาร
๔. หนังสือเรียนวรรณคดีลานา ชั้น ป.๓

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วาจานั้นสาคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีจิตสาธารณะ

ขั้นสรุป
๖. ให้นักเรียนอ่านทบทวนบทสักวา สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
พร้อมกันทั้งชั้น
๗. ทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึก
คะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สักวาหวานอื่น
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวน เรื่องการพูดสื่อสาร และให้
นักเรียนที่ยังไม่ได้พูดหน้าชั้น ออกมาพูดเรื่องที่ประทับใจหรือสนใจ
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการพูดสื่อสารกับมารยาท ในการพูด
ครูอธิบายและร่วมกันสรุปกับนักเรียนเรื่องการพูดสื่อสารและ
มารยาทในการพูด
๓. ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดของตนเองและ
เพื่อน การใช้คาพูด มารยาทในการพูด เป็นอย่างไร เพื่อปรับปรุง
การพูดให้เหมาะสม
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๕ เขียนบทสนทนาที่หายไปให้
สมบูรณ์ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
๕. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองหมาป่ากับลูกแกะ (หน้า ๗๘) จาก
หนังสือวรรณคดีลานา ชั้น ป.๓ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ลงในสมุด (ถามลูกแกะว่า – กับผู้เป็นพาล)
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผ่านเกณฑ์
๒. อ่าน เขียนถูกต้องร้อยละ ๘๐
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้องร้อยละ 80
๔. ทาแบบทดสอบถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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ท 3/ผ.1

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสาคัญนัก

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3


คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

1. คาข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก. ยกเมฆ
ข. เปียกโชก

ค. ราชกิจ

2. ข้อใดมีตัวสะกดตรงมาตราเท่านั้น
ก. แม่กด แม่กก
ข. แม่เกอว แม่เกย

ค. แม่กง แม่กน

3. ควรเติมพยัญชนะในมาตราตัวสะกดข้อใดลงในช่องว่างของคาเหล่านี้
แล้วทาให้ได้คาที่มีความหมาย
ก๊า__พิ__
ก. แม่กน

อาวุ__
ข. แม่กบ

รั__บาล

ตักบา__
ค. แม่กด

4. ข้อใดมีตัวสะกด แม่กก ทุกคา
ก. จับ เมฆ
ข. โรค เลข

ค. โลก บาท

5. คาว่า กฎหมาย อ่านอย่างไร
ก. กด-หมาย
ข. กก-หมาย

ค. กด-ตะ-หมาย

6. คาที่อ่านออกเสียงว่า สา-เหร็ด เขียนสะกดตามข้อใด
ก. สาเร็จ
ข. สาเร็ด
ค. สาเร็ต
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7. ข้อใดมีตัวสะกดในมาตรา กด ทุกคา
ก. นวด ดิน ดีด
ข. ทักษะ กฐิน บูด
8. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการพูด
ก. พูดโดยใช้ถ้อยคาสุภาพ
ข. กล่าวทักทายผู้ฟังก่อนเริ่มพูด
ค. พูดล้อเลียนผู้อื่น
9. ข้อใดพูดทักทายผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม
ก. หวัดดีครับ คุณแม่ ข. สวัสดีค่ะ คุณน้า

ท 3/ผ.1

ค. ก๊าซ บวช รถ


ค. สวัสดี คุณยาย

10. ข้อใดมีคาที่อ่านออกเสียงตัวสะกด “แม่กน” ทุกคา
ก. ไชโย ผลัดใบ
ข. ระทึก ปลาวาฬ
ค. การงาน บุญคุณ
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ท 3/ผ.1

บทร้อยกรอง
กิริยาวาจาดี
ผู้ดีมีมารยาท
จะคิดทาสิ่งใด
แม้นั่งเดินยืนนอน
กินอาหารอย่างรู้ค่า
วาจาใช้เหมาะสม
กาลเทศะล้วน
กิริยาวาจาดี
เสริมทุนหนุนเบื้องปลาย



จิตสะอาดแผ้วผ่องใส
รักษาไว้ซึ่งกิริยา
พึงสังวรให้งามสง่า
เสียง ทีท่า อย่าเกินควร
ชนนิยมไม่ผิดผวน
ต้องถูกถ้วนการแต่งกาย
นาชีวีดั่งมุ่งหมาย
สมสืบสายสกุลวงศ์

หนังสือเรียน ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 กระทรวงศึกษาธิการ
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ท 3/ผ.1

บทร้อยกรอง
มาตราตัวสะกด แม่กน 
การงานไม่คอยท่า
กันดารฝ่าฟันไป
วิญญาณจิตมุ่งมั่น
ฟ้องศาลเป็นคดี
จุฬาไล่แล่นลม
กุญชรช้างสารไพร

กาลเวลาไม่คอยใคร
บันดาลให้ได้สิ่งดี
สัญญาณนั
ี ้นกั้นวิถ
เกิดสงสารร้าวรานใจ
ปลาวาฬชมน่านน้าใส
ไม่สิ้นสูญเกื้อกูลกัน
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ใบความรู้
มาตราตัวสะกด แม่กน
คาที่มี น ญ
แม่ กน
เช่น ดิน
ปัญหา
บริเวณ
น้าตาล

ท 3/ผ.1



ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดเป็นคาในมาตราตัวสะกด
นอน
การุญ
เณร
บันดาล

โหน
อัญเชิญ
การงาน
จลาจล

เขียน
สวน สารบาญ
สรรเสริญ บุญคุณ สัญญาณ
อาหาร สัญจร จราจร
ปลาวาฬ

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 3/ผ.๑-01

ใบงานที่ 01
หาคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กน

คาชี้แจง หาคาที่สะกดด้วย มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตรา
ตัวสะกด
แม่กน

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๑-02

ใบงานที่ 02
เขียนแผนผังความคิด “มาตราตัวสะกดแม่กน”

คาชี้แจง เขียนแผนผังความคิด มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตรา
ตัวสะกด
แม่กน

ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
231
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ท 3/ผ.๑-03

ใบงานที่ 03
แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้ 
คาชี้แจง แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้

๑. อ่าน
๒. ค้นหา
๓. คน
๔. อดทน
๕. กตัญญู
๖. พากเพียร
๗. สุขสันต์
ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๑-04

ใบงานที่ 0๔
หาคาที่อ่านออกเสียง น สะกด



คาชี้แจง หาคาที่อ่านออกเสียง น สะกด จากบทร้อยกรอง และคัดตัวบรรจง
เต็มบรรทัด

หนูอ้นใจบุญนัก
ปลาใหญ่ใต้บาดาล
น้าใจเหมือนน้าตาล
ขอบคุณอวยพรให้

ช่างรู้จักให้อาหาร
เจ้าปลาวาฬสาราญใจ
ช่างหอมหวานกว่าสิ่งใด
ค้นหาไวไหนแม่กน

ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
233
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ท 3/ผ.๒

บทร้อยกรอง
มาตราตัวสะกด แม่กก
นกมีปากแลมีปีก
ไปปะพวกที่รัก
เด็ก ๆ ดูกระจก
ปลูกเผือกผักถักหญ้าแพรก
เข้าเปลือกแลเข้าสุก
ด่าทอต่อตีชก



ผ่าไม้ซีกให้แตกหัก
ได้รู้จักทักเรียกแขก
อย่าให้ตกมักจักแตก
หญ้าคาแฝกอย่าให้รก
เลือกปลาดุกทาห่อหมก
ถูกศอกอกหกถลา

ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
หนังสือเรียน วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน้า 28
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ใบความรู้
มาตราตัวสะกด แม่กก

ท 3/ผ.๒



มาตราตัวสะกดแม่กก หรือ แม่ กก คือ คาที่มี ก ข ค ฆ
เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด เช่น
ทุกที่
ไร้โรค
เมฆมาก

มีเธอ
โศกลา
จากกัน

เจอสุข
ผาสุก
วันศุกร์

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 3/ผ.๒-05

ใบงานที่ 05
หาคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกด แม่กก
คาชี้แจง หาคาที่สะกดด้วย มาตราตัวสะกดแม่กก จากบทร้อยกรอง

นก ปาก ปีก ซีก แตก
หัก พวก รัก รู้จัก ทัก
เรียก แขก เด็ก กระจก ตก
มัก จัก แตก ปลูก เผือก
ผัก ถัก แฝก รก ปลาดุก
ห่อหมก ชก ถูก ศอก อก หก

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๒-06

ใบงานที่ 06
แต่งประโยค
คาชี้แจง แต่งประโยคจากคา มาตราตัวสะกดแม่กก



๑. เชือก
๒. ปลูกผัก
๓. ซักผ้า
๔. สมัคร
๕. ยักษ์
๖. เมฆ
๗. ความสุข
๘. สุนัข
๙. ดอกไม้
๑๐. กระรอก
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๒-07

ใบงานที่ 07
ขีดเส้นใต้คามาตราตัวสะกดแม่กกในบทร้อยกรอง

คาชี้แจง ให้ขีดเส้นใต้คา มาตราตัวสะกดแม่กก ในบทร้อยกรอง และคัดคา

แม่ดอกรักถือเชือกผูกเปลือกหมาก
หวังไปฝากคุณตาที่ป่าสัก
ใส่สาแหรกแบกมาเพราะว่ารัก
คนร้องทักหลายหลากอยากแบ่งปัน

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๒-08

ใบงานที่ 08
เขียนแผนผังความคิด



คาชี้แจง เขียนแผนผังความคิด มาตราตัวสะกดแม่กก ที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
และไม่ตรงมาตรา

มาตรา
ตัวสะกด
แม่กก

ประเมินการเขียน

ดี
๙ – ๑๒

พอใช้
๕–๘

ปรับปรุง
๑–๔

ผู้ประเมิน
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
239

6102136L02.indd 239

7/12/18 11:20 AM

 

ท 3/ผ.๓

บทร้อยกรอง
มาตราตัวสะกด แม่กด
ผู้ขี้เกียจกระเดียดกระจาด
ซื้อมาสารพัด
นักปราชญ์ฉลาดคิด
จะเกิดประเสริฐยศ
บาทบทจดอย่าคลาด
อย่าคิดขบถมิตร

ไปตลาดไม่ถนัด
อย่าสะบัดพูดขี้ปด
พูดไม่ผิดซื่อสัตย์หมด
มิได้อดแต่ซักนิด
ในกระดาษวาดอย่าผิด
จะต้องติดโทษในคุก

หนังสือ ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
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ท 3/ผ.๓

ใบความรู้
เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ก
ด
มาตราตัวสะกด กด หรือ แม่กด คือ คาที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต
ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด เช่น
ขาด กิจ พืช ก๊าซ กฎ ปรากฏ รัฐ ครุฑ พัฒนา จิต รถ บท
อาวุธ อากาศ โทษ โอกาส มีทั้งคาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 3/ผ.๓-09

ใบงานที่ 09
เขียนสะกดคา



คาชี้แจง เขียนสะกดคาจากคาที่กาหนด

๑. อูฐ
ออ – อู – ดอ

อูฐ

๒. ทิศ
ทอ – อิ – ดอ

ทิศ

๓. ฉลาด
ฉอ – ลอ – อา – ดอ
๔. เมฆ
มอ – เอ – กอ

เมฆ

๕. โกรธ
กอ – รอ – โอ – ดอ
๖. พืช
พอ – อือ – ดอ
๗. สังเกต
สอ – อะ – งอ

ฉลาด

โกรธ
พืช

สัง กอ – เอ – ดอ

เกด

สังเกต

ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๓-10

ใบงานที่ ๑0
แต่งประโยคจากคาที่กาหนด
คาชี้แจง แต่งประโยคจากคาที่กาหนด



๑. สารวจ
๒. ธงชาติ
๓. สังเกต
๔. ประเทศ
๕. ก้อนอิฐ
๖. แหวนเพชร
๗. ราดหน้า
๘. ยาพิษ
๙. พัฒนา
๑๐.เศษกระดาษ
ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๓-11

ใบงานที่ ๑1
แต่งประโยค



คาชี้แจง หาคามาตราแม่กด จากบทร้อยกรองแล้วนามาแต่งประโยค
1. คา .....................................................................................................
ประโยค ........................................................................................................
2. คา .....................................................................................................
ประโยค ........................................................................................................
๑. คา .....................................................................................................
ประโยค ........................................................................................................
4. คา .....................................................................................................
ประโยค ........................................................................................................

5. คา .....................................................................................................
ประโยค ........................................................................................................
ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๔

บทร้อยกรอง
มาตราตัวสะกด แม่กบ 
มานพกราบนอบนบ
เคารพปรารภฟ้า
แม่ทัพนาโชคลาภ
กราฟบ่งชะตาชี้

คราออกรบพิภพกล้า
สาปแช่งถ้ามาลองดี
ทั้งบุญบาปบารมี
เทพเทวามาอวยชัย

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ใบความรู้
มาตราตัวสะกด แม่กบ

ท 3/ผ.๔



มาตราตัวสะกดแม่กบ หรือ แม่กบ คือ คาที่มี บ ป พ ฟ ภ
เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เป็นตัวสะกด เช่น
ทะเลสาบ
เว้นบาป
เส้นกราฟ
โชคลาภ
เทพธิดา
พิภพ
นพเก้า

คาสาป
รูปภาพ
ยีราฟ
กรุงเทพฯ
มานพ
เคารพ

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 3/ผ.๔-12

ใบงานที่ 12
เขียนคาทายปริศนา



คาชี้แจง เขียนคาทายปริศนาคาทายต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๑. อะไรเอ่ย ตัวอยู่กับหมา ลูกมากับฝน
คาตอบ คือ ...........ลูกเห็บ...............
๒. อะไรเอ่ย เรียกเป็นดอก แต่ไม่ใช่ดอกไม้ เวลาใช้ จะจุดไหว้บูชา
คาตอบ คือ ...........ธูป...............
๓. อะไรเอ่ย ขาเป็นคู่ดูเรียวเล็ก อาม่าอาเจ็กชอบใช้
คาตอบ คือ ............ตะเกียบ..............
๔. อะไรเอ่ย ชื่อสัตว์ที่มีลาตัวและขาเป็นปล้อง ลาตัวยาวแบน
แต่ละปล้องมีขา 1 คู่
คาตอบ คือ ...........ตะขาบ...............
๕. อะไรเอ่ย อยู่ปลายนิ้วส่วนบน เป็นกระดูกชอบกล ไม่อยู่ภายในกาย
คาตอบ คือ ..........เล็บ................

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
247

6102136L02.indd 247

7/12/18 11:20 AM

 

ท 3/ผ.๔-13

ใบงานที่ 13
เขียนคาคล้องจอง มาตราตัวสะกดแม่กบ


คาชี้แจง เขียนคาคล้องจองที่มีมาตราตัวสะกดแม่กบ สะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
แล้วฝึกอ่าน

ตัวอย่าง ทัพพี

ยีราฟ

1. ขับรถ ทด สอบ
2. หุบ

เขา

เคารพ

3. แอบ นา ตารับ
4. รอบคอบ

กรอบ

รูป

5. พับเพียบ

เรียบ

ร้อย

6. กรอบ

รูป

7. โชค

ลาภ

8. คา

ธูปเทียน
ภาพยนตร์

ศัพท์

9. กองทัพ
10. ความลับ

กลับกลาย
ลับ
คับ

ตา
อก

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๔-14

ใบงานที่ 14
เขียนคาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กบตามคาบอก

คาชี้แจง เขียนตามคาบอกและแก้คาที่เขียนผิดให้ถูกต้อง

คาที่แก้ไข

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๔

สาหรับครู
เขียนตามคาบอก
มาตราตัวสะกด แม่กน
ค่าคืน
ปีกุน
รุนแรง
ทูนหัว
สามเณร
เวนคืน
พังพอน
ลูกศร
จานวน

ขมขื่น
สกุล
พิรุณ
กราบทูล
ฉันเพล
ทาเวร
ขอพร
เกสร
คานวณ

ลูกคลื่น
กุญชร
อรุณ
สิ้นสูญ
ตัวเอน
บริเวณ
อรชร
จราจร
ประมวล

มาตราตัวสะกด แม่กก
ไข่มุก
ผาสุก
โชกโชน
หกล้ม

หน้ามุข
เป็นสุข
โชคดี
เลขหก

หอยมุก
ข้าวสุก
สามัคคี
วิหค

มาตราตัวสะกด แม่กด
เร่งรัด
รัฐบาล
อัตคัด
ข้าวผัด

แออัด
ผัดวัน
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สัมผัส
ผักกาด
ประกาศ
อูฐ
พืช
ปรากฏ
บาท
มาตราตัวสะกด แม่กบ
ดาบ
ภาพ
กาพย์
ธูป
ก๊อปปี้
เปรียบ

ทัดทาน
เก่งกาจ
โอกาส
ครุฑ
ก๊าซ
วัฒนา
กระดาษ

ทิวทัศน์
อากาศ
พิสดาร
วันพุธ
กฎ
รถ

บาป
กราฟ
จูบ
รูปภาพ
เงียบ
เปรียบเทียบ

สาป
ยีราฟ
รูป
จอบ
เงียบกริบ

ท 3/ผ.๔
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ท 3/ผ.๕

ใบความรู้
การพูดสื่อสาร



การพูดสื่อสารเป็นการถ่ายทอดถ้อยคาพูด ข้อความ ของฝ่ายหนึ่ง
ไปอีกฝ่ายหนึ่ง การพูดในโอกาสต่าง ๆ มีดังนี้
๑. การพูดแนะนาตัว โดยใช้คาสุภาพ เช่น แนะนาตัว
กับเพื่อนใหม่ คุณครู ผู้มาเยี่ยมห้องเรียน
๒. การพูดทักทาย ไต่ถามทุกข์สุขด้วยคาสุภาพและไม่ถาม
เรื่องส่วนตัว
๓. การพูดสนทนาโต้ตอบ เป็นการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
การพูดสนทนา มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
๑. ควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดบ้าง และหลีกเลี่ยง
การพูดสนทนาโดยพูดแต่เรื่องของตนเองฝ่ายเดียว
๒. ใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ห้วน เหมาะสมกับสถานการณ์
๓. พูดตรงเรื่อง หรือตรงประเด็น
๔. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมากล่าวอ้างประกอบ
ความคิดเห็นนั้น
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ท 3/ผ.๕

ใบความรู้
มารยาทในการพูด



๑. มองผู้ฟัง เพื่อสื่อสารให้รู้ว่า กาลังพูดอยู่กับใคร
๒. กล่าวทักทายผู้ฟังด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ และให้เกียรติผู้ฟัง
๓. เลือกเรื่องที่จะพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ วัย โอกาส และ
กาลเทศะ
๔. กล่าวคาขอโทษเมื่อพูดผิด และกล่าวคาขอบคุณ เมื่อได้รับ
การยกย่อง ชมเชย
๕. ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูด
๖. ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย
๗. เปิดโอกาสให้ซักถาม ก่อนจบการพูด
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 3/ผ.๕-15

ใบงานที่ ๑๕
เขียนบทสนทนาที่หายไปให้สมบูรณ์

คาชี้แจง อ่านบทสนทนาที่กาหนดให้ แล้วเขียนบทสนทนาที่หายไปให้สมบูรณ์

ฝนชมพู : สวัสดีจ้ะสายป่าน กาลังจะไปไหนจ๊ะ
สายป่าน : ...............................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ฝนชมพู : ไม่ไปหรอกจ้ะ เธอไปเถอะ ขอบใจมากที่ชวนนะจ๊ะ

สันติ : ......................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
สดสวย : สวัสดีค่ะสันติ ขอบคุณมากที่ชวนนะคะ ฉันกินข้าวจากบ้าน
มาแล้วค่ะ
สันติ : ถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับ
ชื่อ......................................สกุล..................................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 3/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสาคัญนัก

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3


คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการพูด
ก. พูดโดยใช้ถ้อยคาสุภาพ
ข. กล่าวทักทายผู้ฟังก่อนเริ่มพูด
ค. พูดล้อเลียนผู้อื่น
2. ข้อใดมีตัวสะกด แม่กก ทุกคา
ก. จับ เมฆ
ข. โรค เลข

ค. โลก บาท

3. ข้อใดมีตัวสะกดในมาตรา กด ทุกคา
ก. นวด ดิน ดีด
ข. ทักษะ กฐิน บูด

ค. ก๊าซ บวช รถ

4. ข้อใดพูดทักทายผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม
ก. หวัดดีครับ คุณแม่ ข. สวัสดีค่ะ คุณน้า

ค. สวัสดี คุณยาย

5. คาข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก. ยกเมฆ
ข. เปียกโชก

ค. ราชกิจ

6. คาที่อ่านออกเสียงว่า สา-เหร็ด เขียนสะกดตามข้อใด
ก. สาเร็จ
ข. สาเร็ด
ค. สาเร็ต
7. ข้อใดมีตัวสะกดตรงมาตราเท่านั้น
ก. แม่กด แม่กก
ข. แม่เกอว แม่เกย

ค. แม่กง แม่กน
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8. คาว่า กฎหมาย อ่านอย่างไร
ก. กด-หมาย
ข. กก-หมาย

ท 3/ผ.๕

ค. กด-ตะ-หมาย

 าเหล่านี้
9. ควรเติมพยัญชนะในมาตราตัวสะกดข้อใดลงในช่องว่างของค
แล้วทาให้ได้คาที่มีความหมาย
ก๊า__พิ__
ก. แม่กน

อาวุ__

รั__บาล

ข. แม่กบ

10. ข้อใดมีคาที่อ่านออกเสียง “แม่กน” ทุกคา
ก. ไชโย ผลัดใบ
ข. ระทึก ปลาวาฬ

ตักบา__
ค. แม่กด
ค. การงาน บุญคุณ
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ท ๓/ผ.๑

ใบความรู้
เรื่อง มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. การกล่าวทักทายผู้ฟังด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพไพเราะ
และให้เกียรติผู้ฟัง
๒. การพูดโดยใช้ถ้อยคาและกิริยาที่สุภาพ ใช้น้าเสียงนุ่มนวล จะเป็นที่
รักใคร่ของบุคคลทั่วไป ไม่ใช้คาหยาบ และไม่พูดกระโชกโฮกฮาก
๓. การเลือกเรื่องที่จะพูดให้เหมาะสมกับวัย โอกาส สถานการณ์ และ
กาลเทศะ
๔. กล่าวคาขอโทษเมื่อพูดผิด และกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่อง
ชมเชย
๕. ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูด
๖. ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย ในที่สาธารณชน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๓/ผ.๒

บทกลอน
บทกลอน “คาพูดดี”
พูดเพราะเสนาะหู
เราฟังดูไม่บึ้งตึง
ถ้าพูดเสียงโกรธขึ้ง
จะดื้อดึงไม่ยินดี
ฟังไว้นะหนูหนู
พูดเพราะชูจิตใจดี
ใครก็อยากผูกไมตรี
คาพูดดีนี้จากใจ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๓/ผ.๓

เพลงทักทาย
เมื่อเจอกัน เราทักกัน สวัสดี
สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
หากมีใคร มีน้าใจ จิตไมตรี ขอขอบคุณ
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ
เมื่อพลาดพลั้ง ขออภัย ขอโทษที
ขอโทษค่ะ ขอโทษครับ

สื่อ e-DLTV โครงการจัดทาเนื้อหาระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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ท ๓/ผ.๓

ปริศนาคาทายสระอือ
คาชี้แจง

เล่นปริศนาคาทายสระ แล้วเขียนคาที่มีสระ –ื อ ในช่องคาตอบให้ถูกต้อง

๑. ใช้หยิบสิ่งของ มีสองข้างนะ ตอบให้ถูกล่ะ จะได้รางวัล
ตอบ........................................................................
๒. ใครใครก็มี เรียกที่เฉพาะตัว เรียกแล้วรู้ทั่ว ประจาตัวทุกคน
ตอบ.........................................................................
๓. จะบอกเท่าไร ก็ไม่เชื่อฟัง เอะอะตึงตัง จะทาให้ได้
ตอบ.........................................................................
๔. ใช้เป็นตารา ค้นคว้าความรู้ ใครใครเชิดชู ดั่งครูของเรา
ตอบ........................................................................
๕. เป็นสัตว์มากขา ไปมาเลื้อยคลาน มีบ้านใต้ดิน หากินที่ชื้น
ตอบ........................................................................
๖. กระจายเอ็ดอึง ถึงใกล้และไกล อยู่กันไหนๆ รู้ได้ทั่วไป รู้ข่าวใกล้ไกล
ลองทายคามา
ตอบ........................................................................
(เฉลย ๑. มือ ๒. ชื่อ ๓. ดื้อ ๔. หนังสือ ๕. กิ้งกือ ๖. สื่อ)
หนังสือคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นป.๑ เล่ม ๑ สพฐ. หน้า ๑๘๓
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ท ๓/ผ.๔

บทร้อยกรอง
อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก
แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนอาจแคลนคลาย
เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ

สุนทรภู่ เพลงยาวถวายโอวาท
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ท ๓/ผ.๔

ปริศนาคาทาย มาตราแม่กบ

๑. อะไรเอ่ย สัตว์นี้อะไร เคลื่อนไหวสี่ขา คอยาวจริงหนา สูงกว่าช้างเอย
คาตอบ คือ ยีราฟ
๒. อะไรเอ่ย ยามที่โชคดี มีคนให้ของ โดยไม่คิดปอง เรียกว่าอะไร
คาตอบ คือ ลาภ
3. อะไรเอ่ย มีฟันซี่เดียว เคี้ยวไม้ทั้งแผ่น
คาตอบ คือ กบไสไม้
4. อะไรเอ่ย เกิดมามีหางไม่มีขา พอโตขึ้นมามีขาไม่มีหาง
คาตอบ คือ กบ
5. อะไรเอ่ย มีตารอบตัว มีหัวไว้จุก
คาตอบ คือ สับปะรด
6. อะไรเอ่ย เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก มีศรปักอก
จะว่านกก็ไม่ใช่
คาตอบ คือ แมลงทับ
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ท ๓/ผ.๕

บทสักวา
สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม
อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม
ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์
ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
พจมาน
ประเทียบ
พะยอม
ลม
บอระเพ็ด

คาพูด
เปรียบ
เป็นชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ดอกสีขาวนวลอมเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม
ลมปาก, ถ้อยคาที่กล่าว
ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีผิวขรุขระ ยางมีรสขมจัด
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กล่อมลูกด้วยรัก
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง กล่อมลูกด้วยรัก (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/๑ อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ตัวชี้วัด ป.3/3 ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.3/4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ตัวชี้วัด ป.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพู ด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.3/๑ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กล่อมลูกด้วยรัก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
การอ่านเขียนผันวรรณยุกต์อักษร 3 หมู่
และผันด้วยอักษรต่ากับสระเสียงสั้น เสียงยาว

อ่านวรรณกรรมและสังเกตคาที่ผันวรรณยุกต์
ด้วยอักษรต่ากับสระเสียงสั้น เสียงยาว
การอ่านเขียนผันวรรณยุกต์ด้วยอักษรกลาง

การอ่านเขียนผันวรรณยุกต์ด้วยอักษรสูง

การอ่านเขียนผันวรรณยุกต์ด้วยอักษรต่า

การอ่านวรรณกรรม และอ่านบทร้อยกรอง

สายสัมพันธ์ความรักระหว่างแม่กับลูก

มีความซื่อสัตย์และรักความเป็นไทย
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โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กล่อมลูกด้วยรัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนที่ ๑
กาเหว่า
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒

นกเขาเถื่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

(๒ ชั่วโมง)

ดาวลูกไก่
(๒ ชั่วโมง)

กล่อมลูกด้วยรัก
(๑๐ ชั่วโมง)
แผนที่ ๔
วรรณยุกต์
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
อักษรสามหมู่
(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วย กล่อมลูกด้วยรัก
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
คาผันวรรณยุกต์อักษร 3 หมู่ อ่านวรรณกรรม และอ่านบทร้อยกรอง
มาตรฐานและตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑

ป.๓/๒ ป.๓/๙
ป.๓/๑ ป.๓/๖
ป.๓/๒ ป.๓/๕ ป.๓/๖

ป.๓/๒

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
คาผันวรรณยุกต์อักษร 3 หมู่ อ่านวรรณกรรม และอ่านบทร้อยกรอง ครอบครัว ความรัก ความกตัญญู
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ท่ี
๔

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กล่อมลูกด้วยรัก

จานวน
แผน

๕

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

กาเหว่า

๒

ดาวลูกไก่

๒

อักษรสามหมู่

๒

วรรณยุกต์

๒

นกเขาเถื่อน

๒
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

กาเหว่า

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียน บทอ่าน เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ และเขียนบทกล่อมเด็ก กาเหว่า
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนแผนผังความคิดเรียงลาดับเหตุการณ์จากบทกล่อมเด็กกาเหว่า เป็นการเรียงลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนหลังตามลาดับให้มีความต่อเนื่องตามบทร้อยกรอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๒ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอ่านเรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
 บทกล่อมเด็ก กาเหว่า
๒.๓ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๓
๒.๔ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการอ่าน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความรักของแม่
อ่านบทอ่าน เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
ทาใบงานที่ 0๑
สนทนาซักถามนักเรียน เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
ทาใบงานที่ ๐๒
อ่านเพลงกล่อมเด็ก “กาเหว่า”
สนทนาซักถาม เพลงกล่อมเด็ก กาเหว่า
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เพลงกล่อมเด็ก กาเหว่า
ทาใบงานที่ ๐๓



ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






อ่านเพลงกล่อมเด็ก “กาเหว่า” เป็นทานองเสนาะ

















ทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง กาเหว่า
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
๓. รักและกตัญญูต่อพ่อแม่

ทักษะ
๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
๒. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม
๓. อ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านบทอ่าน เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ ได้
๒. อ่านบทร้อยกรองได้
๓. เขียนแผนผังความคิดจากเรื่องได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านและเขียนบทอ่าน เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
๒. การอ่านและเขียนบทกล่อมเด็ก กาเหว่า

ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงว่าแม่รักตนเอง เช่น
การพาไปเที่ยว การกอด หรืออื่นๆ
๔. แบ่งกลุ่มอ่านบทอ่านเรื่อง แม่รักลูกจ้ะ ผลัดกันอ่านคนละ ๔-๕
บรรทัด จนจบเรื่อง อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และจดบันทึกในสมุด
๕. นักเรียนทาใบงานที่ 0๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๖. ครูสนทนาซักถามนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง แม่รักลูกจ้ะ จาก
การอ่านและอภิปรายเรื่อง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
และถามเกี่ยวกับความรักของแม่ในเรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
๗. นักเรียนทาใบงานที่ 0๒ แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้
จานวน ๕ คา ๕ ประโยค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง กาเหว่า
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความรักของแม่ นักเรียนคิดว่า
แม่รักนักเรียนไหม แม่แสดงออกว่ารักนักเรียนอย่างไร ให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่านเขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ 0๑ คัดลายมือ
๓. ใบงานที่ 0๒ แต่งประโยค
๔. ใบงานที่ 0๓ แผนผังความคิด

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. บทอ่านเรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
๒. บทกล่อมเด็ก กาเหว่า

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๗. ครูสอนนักเรียนอ่านบทกล่อมเด็ก “กาเหว่า” เป็นทานอง
เสนาะ และสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

เรื่อง กาเหว่า
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. สนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับ เพลงกล่อมเด็ก ใครจาเพลงที่
ผู้ปกครองกล่อมนักเรียนหรือกล่อมน้องได้บ้าง ให้ช่วยกันบอก
๒. ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านเพลงกล่อมเด็ก “กาเหว่า” อ่านพร้อม
กันจนคล่อง
๓. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับ เพลงกล่อมเด็ก กาเหว่า สุ่มนักเรียน
ตอบคาถาม มีนกกี่ชนิด นักเรียนรู้จักนกชนิดใด มีรูปร่าง
ลักษณะอย่างไร ทาไมกาจึงฟักไข่ให้นกกาเหว่า
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 0๓ แผนผังความคิดตอนที่ ๑ ใส่
หมายเลข เรียงลาดับเหตุการณ์ และตอนที่ ๒ เขียนข้อความ
ตามลาดับเหตุการณ์
๕. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเพลง
กล่อมเด็ก นักเรียนชอบเหตุการณ์ใดบ้าง และไม่ชอบเหตุการณ์ใด
เพราะอะไร
๖. นักเรียนทาใบงานที่ 0๓ แผนผังความคิดตอนที่ ๓ เขียน
เหตุการณ์ที่นักเรียนชอบและไม่ชอบ พร้อมทั้งเหตุผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผ่านเกณฑ์
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ 80
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ดาวลูกไก่
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนพยัญชนะไทย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า และอ่านเขียนบทอ่านเรือง ดาวลูกไก่
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนแผนภาพโครงเรือง ดาวลูกไก่ เป็นการอ่านเรืองทั้งหมด จนสามารถสรุปใจความส่าคัญของเรือง
ได้ว่า ใคร ท่าอะไร ทีไหน อย่างไร แล้วคิดวิเคราะห์เรืองมีคุณธรรมด้านใด
๒.๒ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอ่าน เรือง ดาวลูกไก่
๒.๓ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที 0๔ – 0๗
 ใบความรู้ เรือง พยัญชนะไทย
๒.๔ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรม
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ประเมินผลงานนักเรียน





เล่นทายคาอักษร ๓ หมู่
















ทบทวนความรู้ เรื่อง พยัญชนะไทย
ทาใบงานที่ 0๖
ตรวจความถูกต้องของใบงานที่ ๐๖
อ่านบทอ่าน เรื่อง ดาวลูกไก่
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ศึกษาใบความรู้ เรื่อง พยัญชนะไทย
ทาใบงานที่ 0๔
ทาใบงานที่ 0๕
อธิบายเพิ่มเติมเรื่องพยัญชนะไทย




ร้องเพลง ก เอ๋ย ก ไก่ เขียน ก-ฮ



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง ดาวลูกไก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีมารยาทในการฟ๎ง ดู พูด
๓. มีความกตัญํูรู้คุณ

ทักษะ
๑. แต่งประโยคจากคาอักษรกลาง อักษรสูง
อักษรต่าได้
๒. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้
๒. จาแนกพยัญชนะไทยอักษรกลาง อักษรสูง
อักษรต่าได้
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย อักษรกลาง
อักษรสูง อักษรต่า
๒. การอ่านและเขียน บทอ่าน เรื่องดาวลูกไก่
ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พยัญชนะไทย ฝึกออกเสียง
พยัญชนะแต่ละกลุ่ม และสังเกตระดับเสียง
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 0๔ พยัญชนะต้น อักษรกลาง อักษรสูง
อักษรต่า จาแนกพยัญชนะต้นของคาเป็นอักษร ๓ หมู่
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 0๕ กลุ่มอักษรของพยัญชนะต้น เขียน
บอกกลุ่มอักษรของพยัญชนะต้นของคาเป็น อักษรกลาง อักษรสูง
อักษรต่า
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพยัญชนะไทย แบ่งนักเรียนเป็น ๓
กลุ่ม อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า ครูบอกชื่อพยัญชนะ ถ้าอยู่ใน
กลุ่มใดให้กลุ่มนั้นยืน กลุ่มอื่นนั่ง เช่น ครูบอก ข กลุ่มอักษรสูงต้อง
ยืน ครูบอก ง กลุ่มอักษรต่าต้องยืน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ดาวลูกไก่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนร้องเพลง ก เอ๋ย ก ไก่ พร้อมกัน และออกไปเขียน
พยัญชนะ ตามเพลง คนละ ๑ ตัว

การประเมิน
1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
2. ประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 0๔ พยัญชนะต้น อักษรกลาง
อักษรสูง อักษรต่า
2. ใบงานที่ 0๕ กลุ่มอักษรของพยัญชนะต้น
3. ใบงานที่ 0๖ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า
4. ใบงานที่ 0๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ พยัญชนะไทย
2. บทอ่าน เรื่องดาวลูกไก่

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๖. เล่นทายคาอักษร ๓ หมู่ (คาที่ประสมด้วยพยัญชนะอักษรกลาง
อักษรสูงและอักษรต่า) ให้นักเรียนทายว่าเป็นคาในพยัญชนะ
กลุ่มใด ได้แก่ มังคุด ก้อนอิฐ งูพิษ ข้าวสาร ประตู ฝนสาด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ดาวลูกไก่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนความรู้ เรื่อง พยัญชนะไทย
อักษร ๓ หมู่ อักษรกลาง ๙ ตัว อักษรสูง ๑๑ ตัว และ อักษรต่า
๒๔ ตัว
๒. นักเรียนทาใบงานที่ 0๖ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า นาคา
ที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า มาแต่งประโยค
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจความถูกต้องของใบงานที่ 0๖
๔. ให้นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง ดาวลูกไก่ อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรักของแม่ และความกตัญํูรู้คุณต่อผู้มี
พระคุณ
๕. นักเรียนทาใบงานที่ 0๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง จากเรื่อง
ดาวลูกไก่
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผ่านเกณฑ์
๒. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องถูกต้อง
ร้อยละ 80
๓ . ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ 80

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ตรวจการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อักษรสามหมู่
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียนผันค่าที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่่าและพยัญชนะต้นอักษรสูง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 0๘ – 1๐
 ใบความรู้ การผันค่าที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่่าคู่กับค่าที่มีพยัญชนะต้นอักษรสูง
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินการอ่านและเขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินการเขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




ท่องจาพยัญชนะอักษรกลางและอักษรสูง

อ่านทบทวนความรู้ เรื่องการผันคา
ทาใบงานที่ ๐๙
ตรวจใบงานที่ 0๙
ทาใบงานที่ ๑๐

อ่านแผนภูมิอักษร ๓ หมู่
แข่งขันเขียนอักษร ๓ หมู่
ศึกษาใบความรู้ เรื่องการผันคา
อ่านคาในใบความรู้
อ่านและท่องบทกล่อมเด็กกาเหว่า
ทาใบงานที่ 08





















แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง อักษรสามหมู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
๓. รักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ทักษะ
๑. วิเคราะห์และสรุปรูปและเสียงวรรณยุกต์ได้
๒. ผันวรรณยุกต์อักษรต่าคู่กับอักษรสูงได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านและเขียนการผันคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรต่าได้
๒. อ่านและเขียนการผันคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรสูงได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านและเขียนการผันคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรต่า
๒. การอ่านและเขียนการผันคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรสูง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ 0๘ คาอักษรกลาง อักษรต่าและ
อักษรสูง
2. ใบงานที่ 0๙ ผันวรรณยุกต์ อักษรต่าคู่กับ
อักษรสูง
3. ใบงานที่ ๑๐ วิเคราะห์ เขียน และสรุป
รูปและเสียงวรรณยุกต์

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้การผันคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่าคู่กับ
อักษรสูง

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการผันคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรต่า คู่กับคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรสูง
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง รูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เรื่องการผันคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่า
คู่กับคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรสูง ให้นักเรียนอ่านคาในใบความรู้ การประเมิน
พร้อมกัน
๑. ประเมินการเขียนตามคาบอก
๔. นักเรียนอ่านและท่องบทกล่อมเด็ก กาเหว่า พร้อมกัน สนทนา ๒. ประเมินผลงานนักเรียน
ทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ทาใบงานที่ 0๘
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า หาคาที่พยัญชนะต้นเป็น
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า จากบทกล่อมเด็ก กาเหว่า
เขียนลงในตารางที่กาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อักษรสามหมู่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนอ่านแผนภูมิ อักษร ๓ หมู่ ทบทวนความรู้
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า และแบ่งกลุ่มนักเรียนแข่งขันเขียน
อักษร ๓ หมู่ ให้เขียนเฉพาะ อักษรกลาง และอักษรสูง โดยส่ง
ตัวแทนเขียนครั้งละ ๑ คน กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๕. ให้นักเรียนฝึกพูดประโยคที่ทาให้จาอักษรกลางและอักษรสูง
ได้แม่นยา เช่น อักษรกลาง ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง
ก จ ด (ฎ) ต (ฏ) บ ป อ อักษรสูง ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร ให้ ฉัน
ผ ฝ ถ (ฐ) ข (ฃ) ส (ศ ษ) ห ฉ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อักษรสามหมู่
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ เรื่องการผันคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรต่า คู่กับคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรสูง ครูอธิบายเพิ่มเติม
ความรู้ให้กับนักเรียน
๒. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๙ ผันวรรณยุกต์อักษรต่าคู่กับ
อักษรสูง
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
ที่ 0๙
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๐ วิเคราะห์ เขียน สรุป รูปและเสียง
วรรณยุกต์
เกณฑ์การประเมิน
๑. เขียนคาถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๒. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
1. แบบบันทึกคะแนนการเขียน
2. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
1. ตรวจการเขียนตามคาบอก
2. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ วรรณยุกต์
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่า
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 ใบความรู้ เรือง การผันวรรณยุกต์
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที 1๑
 ใบความรู้ เรือง การผันวรรณยุกต์
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมการท่างานของนักเรียน
 แบบประเมินการอ่าน การเขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
ทบทวนรูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์
ศึกษาใบความรู้ การผันวรรณยุกต์
ผันวรรณยุกต์จากบัตรคา
ทาใบงานที่ ๑๑
ศึกษาใบความรู้ การผันวรรณยุกต์
ทาใบงานที่ ๑๑
แต่งประโยคจากคาที่กาหนด






ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






อธิบายสรุปการผันวรรณยุกต์











ทบทวนอักษร ๓ หมู่



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง วรรณยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

ทักษะ
๑. แต่งประโยคจากคาที่กาหนดได้
๒. ผันอักษรจากคาต่างๆได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านเขียนคาที่ผันด้วยอักษรกลางได้
๒. อ่านเขียนคาที่ผันด้วยอักษรสูงได้
๓. อ่านเขียนคาที่ผันด้วยอักษรต่าได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านเขียนวรรณยุกต์
๒. การผันอักษร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง วรรณยุกต์
เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ใบความรู้การผันวรรณยุกต์
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนอักษร ๓ หมู่ ให้นักเรียนบอกชื่อ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
พยัญชนะอักษรกลาง ๙ ตัว และอักษรสูง ๑๑ ตัว
ใบงานที่ ๑๑ ผันวรรณยุกต์ที่ใช้พยัญชนะต้น
เป็น อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า
ขั้นสอน
๒. ครูนาแผนภูมิอักษร ๓ หมู่ ให้นักเรียนอ่านพยัญชนะอักษร
กลาง อักษรสูง อักษรต่า พร้อมกัน และทบทวนเรื่องรูปวรรณยุกต์ การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ที่จะนาไปใช้ อธิบายการผันวรรณยุกต์
๓. ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ การผันวรรณยุกต์ ข้อ ๑ – ๔ ครูฝึก 2. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
นักเรียน ผันคาอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๖ คน รับบัตรคาจากครู เป็นคาที่
วิธีการประเมิน
ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ได้แก่ เกา ติง ไป ขา ฝาย ถู คาน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
งาย แม ช่วยกันผันเสียงคานั้นเป็นรายกลุ่ม แล้วแลกเปลี่ยน
2. สังเกตการอ่าน การเขียน
บัตรกับกลุ่มอื่น
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๑ ผันวรรณยุกต์คาที่ใช้พยัญชนะต้นเป็น 3. ตรวจผลงานนักเรียน
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า ทาเฉพาะอักษรกลางกับอักษรสูง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายสรุป การผันวรรณยุกต์ อักษร
กลาง ผันได้ ๕ เสียง อักษรสูง ผันได้ ๓ เสียง อักษรต่า ผันได้
๓ เสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง วรรณยุกต์
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. สนทนาทบทวนการผันวรรณยุกต์ และให้นักเรียนอ่านใบความรู้
การผันวรรณยุกต์ ข้อ ๕-๖ การผันคาเมื่อมีตัวสะกด คาที่ใช้สระ
เสียงยาวและเสียงสั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมการผันคาหรือผันอักษร
เป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่าไปตามวรรณยุกต์ซึ่งจะต้อง
สัมพันธ์กับอักษร ๓ หมู่
๒. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑๑ ผันวรรณยุกต์คาที่ใช้พยัญชนะต้น
เป็นอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า ทาเฉพาะอักษรต่า
๓. ให้นักเรียนจับคู่ แต่งประโยคจากคาที่กาหนด ซึ่งมีรูปและเสียง
วรรณยุกต์ต่างกัน ได้แก่
ค่า ค้า แม่ค้าคิดเงินค่าผลไม้
ขา ข่า …………………………..
จ่า จ๋า ………………………….
เต่า เต้า …………………………..
บ่า บ้า ………………………….
เกณฑ์การประเมิน
1. พฤติกรรมนักเรียนผ่านเกณฑ์
๒. อ่านเขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
นกเขาเถื่อน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน เขียน เพลงกล่อมเด็กนกเขาเถื่อน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนแผนผังความคิด โดยการนาบทเพลงกล่อมเด็กนกเขาเถื่อน นามาค้นหาคาที่มี
รูปวรรณยุกต์ต่าง ๆ ใส่ให้เชื่อมโยงกัน
๒.๒ การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 บทกล่อมเด็กนกเขาเถื่อน
 เพลงค่าน้านม
๒.๓ การเตรียมใบงาน ใบความรู้
 ใบงานที่ 1๒ – ๑3
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินการอ่าน เขียน
 แบบประเมินผลงานนักเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
อ่านเพลงกล่อมเด็ก นกเขาเถื่อน
ทาใบงานที่ ๑๒
ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ ๑๒
ทาใบงานที่ 1๓
ร้องเพลงค่าน้านม
เขียนพระคุณของแม่
สนทนาความหมายของคา เพลงค่าน้านม
เขียนแผนผังคาที่มีรูปวรรณยุกต์ จากเพลงค่าน้านม
ร้องเพลงค่าน้านม
ทดสอบหลังเรียน
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการเขียนแผนผังคา
ประเมินผลงานนักเรียน























สนทนาเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็ก
ร้องเพลงกล่อมเด็ก



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง นกเขาเถื่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. รักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ทักษะ
๑. ร้องเพลงกล่อมเด็กได้
๒. เขียนแผนผังคาที่มีวรรณยุกต์ได้
๓. มีมารยาทในการอ่าน เขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านเพลงกล่อมเด็กได้
๒. ตอบคาถามจากการอ่านได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านเพลงกล่อมเด็ก
๒. การเขียนเพลงกล่อมเด็ก

ขั้นสอน
๒. ครูนานักเรียนอ่านเพลงกล่อมเด็กนกเขาเถื่อน และให้นักเรียน
อ่านเองพร้อมกัน ๒-๓ รอบ และสนทนาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็ก
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ ตอบคาถามจากเพลงกล่อมเด็ก
นกเขาเถื่อน
๔. ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ ๑๒ ครูอธิบาย
แต่ละเหตุการณ์เพิ่มเติม และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ถ้า
นักเรียนเป็นนกเขาเถื่อน นักเรียนจะทาตามที่แม่บอกหรือไม่
เพราะอะไร
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๓ แผนผังคาที่มีรูปวรรณยุกต์ โดยเลือก
คาจากเพลงกล่อมเด็ก นกเขาเถื่อน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง นกเขาเถื่อน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็ก ให้นักเรียนช่วยกัน
คิดและร้องเพลงกล่อมเด็กตามประสบการณ์ที่นักเรียนเคยได้ยิน
ผู้ปกครองหรือญาติร้องกล่อมน้อง กล่อมหลาน

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ตรวจการเขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการเขียนแผนผังคา
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 1๒ ตอบคาถาม
2. ใบงานที่ ๑๓ แผนผังคาที่มีรูปวรรณยุกต์
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. เพลงกล่อมเด็กนกเขาเถื่อน
๒. เพลงค่าน้านม

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียน ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๕. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงค่าน้านม และทาแบบทดสอบ
หลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง นกเขาเถื่อน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร้องเพลง ค่าน้านม ศึกษาความหมายของเพลง
ใจความสาคัญและข้อคิดของเนื้อเพลง นักเรียนเลือกเนื้อเพลงท่อน
ใดก็ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระคุณของแม่
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนช่วยกันคิดและเขียนพระคุณของแม่ใน
กระดาษ เอ ๔ กลุ่มละ ๕-๖ ข้อ นาเสนอหน้าชั้นเรียนและติด
แสดงที่ป้ายนิเทศ
๓. ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับความหมายของคาจากเพลง
ค่าน้านม ให้นักเรียนเขียนแผนผังคาที่มีรูปวรรณยุกต์ โดยเลือก
คาจากเพลงค่าน้านม
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน
แผนผังคาที่มีรูปวรรณยุกต์ จากเพลงค่าน้านม
เกณฑ์การประเมิน
1. พฤติกรรมนักเรียนผ่านเกณฑ์
๒. เขียนแผนผังคาถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการเขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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ท 4/ผ.1

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคาตอบที
่ถูกต้อง
1. คาในข้อใดวางรูปวรรณยุกต์ถูกต้อง
ก. น้อย
ข. นอ้ย
ค. นอย้
2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา
ก. จา
ข. ขา

ค. คา

3. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก. จ ต ป บ ด
ข. ต ป ค บ ก

ค. บ ป ผ อ ต

4. ข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. ถ ฉ ฟ ล ษ
ข. ส ล ผ ฝ พ

ค. ข ฉ ส ศ ษ

5. ข้อใดเป็นอักษรต่าทั้งหมด
ก. พ ฟ ค ร ล
ข. พ ฝ ด ร ล

ค. ฝ พ ม ล ว

ข้อ 6 – 8 ข้อใดผันวรรณยุกต์ถูกต้อง
6. ก. อาง อ่าง อ้าง อ๊าง อ๋าง
ข. สา ส่า ส้า ส๊า ส๋า
ค. ฟาง ฟ่าง ฟ้าง ฟ๊าง ฟ๋าง
7. ก. พ่น พ้น พ๊น

ข. คาง ค่าง ค้าง

ค. ส่าง ส๋าง ส๊าง

8. ก. ผ้า ผ๊า ผ๋า

ข. ฝา ฝ่า ฝ้า

ค. ฉ่า ฉ้า ฉ๊า

295

6102136L02.indd 295

7/12/18 11:21 AM

 

9. การร้องเพลงกล่อมเด็กร้องเพื่ออะไร
ก. ให้เด็กขยันเรียน
ข. ให้เด็กนอนหลับ
10. ข้อใดเป็นเพลงกล่อมเด็ก
ก. สามัคคีชุมนุม
ข. นกกาเหว่า

ท 4/ผ.1

ค. ให้เด็กสนุก



ค. วิชาเหมือนสินค้า
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ท 4/ผ.1

บทอ่าน
เรื่อง “แม่รักลูกจ้ะ”



“พี่ พี่ หาเจอแล้วยัง” แม่นกถาม
“เจอแล้ว เจอแล้ว” พ่อนกตอบ
“งั้นก็ไปกันซิ จวนได้เวลาแล้ว” แม่นก
พูด “ยัง ยังไปไม่ได้ เจ้าของยังอยู่ คอยอีกสัก
ประเดี๋ยว ยังพอทนได้ใช่ไหม” พ่อนกกางปีก
ปลอบ
“จ้ะ ยังพอทนได้ พี่ช่วยไปดูอีกทีซิว่า เขาไปแล้วหรือยัง แล้วรีบมา
บอกนะ ใกล้เวลาแล้วจ้ะ” แม่นกบอก
“เอ้า ! งั้นพี่จะไปดูอีกที แล้วจะส่งสัญญาณบอกนะ เธอรีบเข้าไป
จัดการเร็ว ๆ ก็แล้วกัน” พ่อนกสั่ง
“จ้ะ จ้ะ พี่ไปเถิด ฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้ว” แม่นกพูด และคราง
ด้วยความเจ็บปวด
พ่อนกรีบบินตรงไปยังต้นไม้ที่หมายตา และแอบซุ่มอยู่ไม่ไกลนัก
จนเห็นว่าเจ้าของบ้านออกไปแล้ว จึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณ
“คูเว้า คูเว้า ก๊อกๆๆๆๆ”
“คูเว้า คูเว้า ก๊อกๆๆๆๆ”
แม่นกได้ยินสัญญาณจากพ่อนก ก็รีบบินเข้าไปทาภารกิจจนเสร็จ
เรียบร้อย จึงรีบบินกลับไปหาพ่อนก
“เสร็จแล้วหรือ” พ่อนกถาม
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ท 4/ผ.1

“เรียบร้อยแล้วจ้ะ เรารีบไปกันเถอะ” แม่นกตอบ แล้วนกทั้งสอง
ก็บินหายลับไป
“กา กา” แม่นกอีกตัวหนึ่งร้อง พร้อมกับบินเข้ามาในรั
 ง “เมื่อเช้า
เรานับได้สาม ตอนนี้กลับเป็นสี่ มันยังไงกัน” แม่นกรีบถลาเข้าไปในรัง
และกางปีกกกไข่
“สงสัยเมื่อเช้ามันยังไม่สว่างเลยนับผิดนับถูก เราก็นับเลขเป็นนี่นา
ทาไมมันหลงไปได้ เอาเถอะ ยังไงก็ลูก ก็รักเท่ากันแหละ ลูกจ๋า ออกมา
เร็ว ๆ นะ แม่อยากเห็นหน้าเต็มทนแล้ว” แม่นกพูดพลางขยับตัว กางปีก
ให้ครอบคลุมไข่ทั้งสี่ฟองไว้ แล้วหลับตาลงอย่างมีความสุข
อีกหลายวันต่อมา ลูกนกก็ออกจากไข่สามฟอง
“อ้อ อ้อ จ้ะแม่” ลูกนกตัวแรกร้อง
“แอ้ แอ้ จ้ะแม่” ลูกนกตัวที่สองร้อง
“อู้ อู้ จ้ะแม่” ลูกนกตัวที่สามร้องตอบตามด้วย
“ลูกทั้งสามช่วยกันดูแลน้องด้วยนะ อีกไม่กี่วันก็จะออกจากไข่แล้ว
จะได้เป็นเพื่อนเล่น เดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปหาหนอนตัวอ้วน ๆ มาให้”
แม่นกพูดพลางบินออกไปจากรังพร้อมกับพ่อนก
“เอ้า เอ้า แม่จ๋า” ลูกนกตัวที่สี่สลัดเปลือกไข่ออกจากตัว
พลางร้องเรียกแม่
“สวัสดีจ้ะลูก เอ้า ! พี่ๆ มาทักทายน้องเสียซิ คราวนี้เรามีกันสี่ตัว
พี่น้องนะ ต้องรักกัน ไม่รังแกกันนะ
เดี๋ยวแม่จะไปหาอาหารมาให้” แม่นก
พูดพร้อมกับบินออกไปจากรัง
“เจ้าตัวเล็กนี่ หน้าตาตลกดีนะ”
นกตัวพี่พูด
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ท 4/ผ.1

“นั่นซิ ขนก็ไม่ดาสนิทอย่างเรา แปลกจัง” นกตัวที่สามพูดเสริม
“แต่ไงก็เป็นน้อง แม่บอกว่าให้เรารักกัน พี่จะดูแลน้อง ๆ เอง”
นกตัวพี่พูดต่อ

“พี่ก็จะช่วยด้วย” นกตัวที่สองพูดพร้อมกับร้องออกมาเป็นเพลง
“พวกเราทั้งสี่ เป็นพี่เป็นน้อง
รักใคร่ปรองดอง ทั้งน้องทั้ง่ พี
ร้องเพลงด้วยกัน ผูกพันไมตรี
พวกเราทั้งสี่
เป็นพี่น้องกัน”
นกอีกสองตัวก็ร้องตามอย่างสนุกสนาน
“ร้องเพลงเพราะจริงลูกแม่ แม่ชื่นใจจัง เอ้า ! กินเสีย แม่คาบหนอน
มาให้นี่ไง” แม่นกคายหนอนในปาก พร้อมกับร้องทักลูกนกที่พึ่งออกจากไข่
อีก 1 ตัว
“สวัสดีจ้ะ เจ้าตัวน้อย หิวละซิ พี่สามคนแบ่งหนอนให้น้อง
คนละหน่อยนะ เดี๋ยวแม่จะไปคาบมาให้อีก” แม่นกฉีกหนอนออก
และป้อนลูกทีละตัว
“เอ้า! เจ้าตัวเล็กกินก่อน อั้ม อั้ม ทีนี้ก็เจ้าตัวพี่ อั้ม อั้ม อั้ม ยังไม่อิ่ม
ใช่ไหม เดี๋ยวแม่ไปเอามาอีกนะ นอนเสียจะได้โตเร็วๆ” ว่าแล้วแม่นก
ก็บินออกไป ลูกนกทั้งสี่นอนซุกกันอย่างอบอุ่น หลับตารอแม่
แม่นกดูแลลูกทั้งสี่เป็นอย่างดี
โดยไม่เฉลียวใจเลยว่าอีกตัวหนึ่งนั้น
เป็นของฝากจากใครก็ไม่รู้ แต่ถึงรู้
แม่นกก็ไม่ว่าอะไร เพราะแม่นก
ใจกว้างอยู่แล้ว
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ท 4/ผ.1

นกกาตัวดา แต่น้าใจดี

รักลูกทั้งสี่
ไม่มีแปรผัน
คาบข้าวมาเผื่อ ป้อนเหยื่อทั่วกัน
ลูกแม่ทั้งนั้น
ชื่นใจแม่จริง
แม่นกกางปีกให้ลูกนกทั้งสี่อยู่ในอ้อมอก และหลับตาลงอย่างภูมิใจ
ที่มีลูกถึงสี่ตัว ลูกนกทั้งสี่ซุกตัวเบียดกันอย่างสุขใจใต้ปีกอันอบอุ่นของแม่
เสียงเพลงกล่อมเด็ก แว่วมาแต่สายลม
จากหนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุด สายน้าใจ อ่านเขียนเรียนไทย
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ท 4/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บทร้อยกรอง ตอนที
่ 2 จากบทอ่าน
เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ

นกกาตัวดา
ี่
รักลูกทั้งสีส่
คาบข้าวมาเผื่อ
ลูกแม่ทั้งนั้น

แต่น้าใจด
ี
�ำใจดี
ไม่มีแปรผัน
ป้อนเหยื่อทั่วกัน
ชื่นใจแม่จริง

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๑-0๒

ใบงานที่ ๐๒
แต่งประโยค

คาชี้แจง แต่งประโยคจากคาที่กาหนด

(แนวคาตอบ)



๑. นก
ในสวนหลังบ้านนาธารมีนกกางเขนมาทารัง
๒. แม่
แม่และพ่อพากันไปทาบุญที่วัด
๓. ลูก
สุนัขของโสภาออกลูกหลายตัว
๔. พี่
นารีไปตลาดกับพี่สาวเมื่อวานนี้
๕. บิน
มานะชวนธานีดูฝูงนกกาลังบินผ่านทุ่งนา

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.1

เพลงกล่อมเด็ก
กาเหว่า
เจ้านกกาเหว่าเอย
แม่กาก็หลงรัก
คาบเอาข้าวมาเผื่อ
ถนอมไว้ในรังนอน
ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล
แม่กาพาไปกิน
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย
กินกุ้งแลกินกั้ง
กินแล้วก็โผมา
ยังมีนายพราน
ยกปืนขึ้นส่อง
ตัวหนึ่งว่าจะต้ม
กินนางแม่กาดา



ไข่ไว้ให้แม่กาฟ๎ก
คิดว่าลูกในอุทร
ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน
ซ่อนเหยื่อมาให้กิน
ท้อแท้จะสอนบิน
ที่ปากน้าพระคงคา
ปากก็ไซ้หาปลา
กินหอยกระพังแมงดา
จับที่ต้นหว้าโพทอง
เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง
จ้องเอาแม่กาดา
อีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยา
ค่าวันนี้อุแม่นา
(บทเพลงกล่อมเด็ก, หอสมุดวชิรญาณ รวบรวม.)
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ท 4/ผ.๑-0๓

ใบงานที่ ๐๓

แผนผังความคิด


คาชี้แจง จงเรียงลาดับเหตุการณ์จากเพลงกล่อมเด็ก กาเหว่า โดยใส่หมายเลข 1 – 5
ในกรอบ และเขียนเรื่องตามลาดับเหตุการณ์ พร้อมทั้งตอบคาถาม

แม่กาฟ๎กไข่
จนเป็นตัวลูกนก
และรักด้วยคิดว่า
เป็นลูกของตน

แม่กาพาลูก
ไปสอนบิน
และหากิน

นกกาเหว่า
นายพราน
จะยิงแม่กาดา
ไปทาอาหาร

นกกาเหว่า
ออกไข่ไว้ในรังกา

แม่กาคาบ
เอาเหยื่อมาป้อน
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ท 4/ผ.๑-03

เขียนเรียงลาดับเหตุการณ์จากแผนผังความคิด

นกกาเหว่าออกไข่ไว้ในรังกา
แม่กาฟ๎กไข่จนเป็นตัวลูกนกและรักด้วยคิดว่าเป็นลูกของตน
แม่กาคาบเอาเหยื่อมาป้อน
แม่กาพาลูกไปสอนบินและหากิน
นายพรานจะยิงแม่กาดาไปทาอาหาร

จากเหตุการณ์ลาดับที่ 1 – 5 นักเรียนชอบและไม่ชอบเหตุการณ์ใด
มากที่สุด เพราะอะไร
ชอบเหตุการณ์ ...........................................................................................
...................................................................................................................
เพราะ.........................................................................................................
...................................................................................................................
ไม่ชอบเหตุการณ์........................................................................................
...................................................................................................................
เพราะ.........................................................................................................
...................................................................................................................
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๒

ใบความรู้
พยัญชนะไทย

พยัญชนะไทยมี 44 ตัว แบ่งตามระดับเสียงได้ 3กลุ่ม เรียกว่า
อักษร 3 หมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่า
พยัญชนะไทย 44 ตัว
ก
ช
ต
ฟ
ห

ข
ฌ
ถ
ภ
ฬ

ฃ
ญ
ท
ม
อ

ค
ฎ
ธ
ย
ฮ

ฅ
ฏ
น
ร

ฆ
ฐ
บ
ล

ง
ฑ
ป
ว

จ
ฒ
ผ
ศ

อักษรสูง 11 ตัว
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ
ฝ ศ ษ ส ห

ฉ
ณ
ฝ
ษ

ช
ด
พ
ส
อักษรกลาง 9 ตัว

อักษรต่า 24 ตัว

ก จ ฎ ฏ
ด ต บ ป อ

ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ
ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ
ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
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ท 4/ผ.๒-0๔

ใบงานที่ ๐๔
พยัญชนะต้น อักษรกลาง อักษรต่า อัก
ษรสูง
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในตารางคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรต่า
และอักษรสูง

คา

พยัญชนะ
อักษรกลาง

1 ผ่าน

พยัญชนะ
อักษรสูง


2 ยาย



3 เขา



4 ลูกรัก
5 ดีใจ

พยัญชนะ
หมายเหตุ
อักษรต่า




6 ส่องแสง



7 ท้องฟ้า



8 ค่าคืน



9 เต็มใจ



ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ใบงานที่ ๐๕
กลุ่มอักษรของพยัญชนะต้น

ท 4/ผ.๒-0๕



คาชี้แจง อ่านคาที่กาหนดให้แล้วเขียนบอกกลุ่มอักษรของพยัญชนะต้นของคา
ดังตัวอย่าง

พยัญชนะที่ 1 + พยัญชนะที่ 2
อักษรต่า
+
อักษรต่า
ที่

คา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชีวิต
เชิงเขา
ทั้งสอง
ฐานะ
ถวาย
ร้องไห้
อาหาร
ใต้ถุน
บุญคุณ
กองไฟ

พยัญชนะที่ 1

พยัญชนะที่ 2

อักษรต่า
อักษรต่า
อักษรต่า
อักษรสูง
อักษรสูง
อักษรต่า
อักษรกลาง
อักษรกลาง
อักษรกลาง
อักษรกลาง

อักษรต่า
อักษรสูง
อักษรสูง
อักษรต่า
อักษรต่า
อักษรสูง
อักษรสูง
อักษรสูง
อักษรต่า
อักษรต่า

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๒-0๖

ใบงานที่ ๐๖

อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า
คาชี้แจง นาคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่
า มาแต่งประโยค

พยัญชนะต้นอักษรกลาง
1.
2.
3.
4.
พยัญชนะต้นอักษรสูง
1.
2.
3.
พยัญชนะต้นอักษรต่า
1.
2.
3.
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๒

บทอ่าน
เรื่อง ดาวลูกไก่



กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งปลูกบ้านอยู่ที่เชิงเขา
แม้ทั้งสองมีฐานะยากจน ก็เลี้ยงดูแม่ไก่และลูกไก่ด้วยความรัก ตากับยาย
เลี้ยงแม่ไก่ไว้ตัวหนึ่ง ต่อมาแม่ไก่มีลูก 7 ตัว
วันหนึ่งในเวลาใกล้ค่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาป๎กกลดอยู่ใกล้บ้าน
ตากับยาย ทั้งสองได้ไปกราบพระธุดงค์ด้วยความดีใจที่นาน ๆ จะมีพระ
ผ่านมาให้ทาบุญ ตากับยายได้ปรึกษากันว่า อยากจะทาอาหารถวายพระ
ในตอนเช้า แต่ยากจนไม่มีเงินจะไปซื้ออาหาร จึงคิดจะนาแม่ไก่
มาทาอาหารด้วยความจาใจ
แม่ไก่กาลังกกลูกทั้ง 7 ตัว อยู่ใต้ถุนบ้าน ได้ยินเรื่องที่ตากับยาย
ปรึกษากัน รู้ตัวว่าแม้จะตายก็ไม่กลัว กลับเต็มใจที่จะเสียสละชีวิต
เพื่อตอบแทนบุญคุณของตากับยาย และจะอุทิศตัวเป็นอาหาร
ถวายพระด้วย เมื่อลูกไก่รู้ว่าแม่จะตายต่างพากันร้องไห้ด้วยความอาลัยรัก
เช้าวันรุ่งขึ้น ตากับยายก็ฆ่าแม่ไก่ทาอาหารถวายพระ ส่วนลูกไก่
ทั้ง 7 ตัวได้ไปปรึกษากันและตกลงใจจะขอตายตามแม่ไก่ไปทุกชาติ จึง
พร้อมใจกันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ไปทันที ด้วยความกตัญํู
ลูกไก่จึงเกิดเป็นดาว 7 ดวง เรียกว่า “ดาวลูกไก่” ส่องแสงสว่างอยู่บน
ท้องฟ้าทุกค่าคืน
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ท 4/ผ.๒-0๗

ใบงานที่ ๐๗

เขียนแผนภาพโครงเรื่อง


คาชี้แจง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง “ดาวลูกไก่”

ดาวลูกไก่
ตัวละคร

สถานที่

ตา,ยาย
พระธุดงค์
แม่ไก่
ลูกไก่

บ้านของตากับยาย
อยู่ที่เชิงเขา

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
การรู้จักมีความเสียสละ และความกตัญํูกตเวที

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ..........
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ท 4/ผ.3

ใบความรู้

ศึกษาการผันคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่าคู่กับคาที่มีพยัญชนะต้น
อักษรสูง และคาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่าเดี่ยว 
เสียงวรรณยุกต์
คา

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

โพ

โผ

โพ

โผ่

โพ่ , โผ้

โพ้

โผ

คา

ขา

คา

ข่า

ค่า , ข้า

ค้า

ขา

ไซ้

ไส้

ไซ

ไส่

ไซ่ , ไส้

ไซ้

ไส

เพื่อ

เผื่อ

เพือ

เผื่อ

เพื่อ , เผื้อ

เพื้อ

เผือ

ค่าว

ข้าว

คาว

ข่าว

ค่าว , ข้าว

ค้าว

ขาว

ซอน สอน

ซอน

ส่อน

ซ่อน , ส้อน

ซ้อน

สอน

นาย หนาย

นาย

หน่าย น่าย , หน้าย

น้าย

หนาย

มอง หมอง

มอง

หม่อง ม่อง , หม้อง

ม้อง

หมอง

เว่า

เหว่า

เวา

เหว่า

เว่า , เหว้า

เว้า

เหวา

เยื่อ เหยื่อ

เยือ

เหยื่อ

เยื่อ , เหยื้อ

เยื้อ

เหยือ

หมายเหตุ ผันคาอักษรต่าโดยนาคาอักษรสูงมาร่วมผัน จะได้ครบ 5 เสียง ผันคาอักษรต่าเดี่ยว
โดยนา “ห” มาร่วมผัน จะได้ครบ 5 เสียง
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ท 4/ผ.3-0๘

ใบงานที่ ๐๘

คาอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
คาชี้แจง หาคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง และอั
กษรต่าจาก
บทกล่อมเด็ก “กาเหว่า”

อักษรกลาง
กา
ป้อน
ปีก
ตีน
บิน
กิน
จ้อง
ต้ม
กุ้ง
ปลา
ปืน
อ่อน

อักษรสูง
เหว่า
ข้าว
เหยื่อ
เผื่อ
ถนอม
หอย
เหยียบ
หนึ่ง
หลง
สอน
สาหร่าย
หว้า

อักษรต่า
คาบ
คลอแคล
ท้อแท้
รังนอน
นายพราน
เยี่ยม
แม่
แล , แล้ว
ยา
ยก
พระคงคา
ซ่อน

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.3-0๙

ใบงานที่ ๐๙

ผันวรรณยุกต์อักษรต่าคู่กับอักษรสูง


คาชี้แจง ผันเสียงวรรณยุกต์คาต่อไปนี้

คา

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

1. พ่อ

พอ

-

พ่อ

พ้อ

-

2. ซุ่ม

ซุม

-

ซุ่ม

ซุ้ม

-

3. หาย

-

ห่าย

ห้าย

-

หาย

4. เสีย

-

เสี่ย

เสี้ย

-

เสีย

5. ขน

-

ข่น

ข้น

-

ขน

6. นอน

นอน

-

น่อน

น้อน

-

7. ร้อง

รอง

-

ร่อง

ร้อง

-

8. แล้ว

แลว

-

แล่ว

แล้ว

-

9. น่า

นา

-

น่า

น้า

-

10. ลง

ลง

-

ล่ง

ล้ง

-

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.3-๑๐

ใบงานที่ ๑๐

วิเคราะห์ เขียน และสรุป รูปและเสียงวรรณยุกต์

คาชี้แจง วิเคราะห์ เขียน และสรุป รูป และเสียงวรรณยุกต์ลงในตารางให้
ถูกต้อง

คา

รูปวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์

กิน

-

สามัญ

เจ้า

โท

โท

แท้
น้า

โท
โท

ตรี
ตรี

ส่อง

เอก

เอก

เที่ยว

เอก

โท

ต้ม

โท

โท

ขึ้น

โท

โท

ซ่อน

เอก

เอก

เหว่า

เอก

เอก

หว้า

โท

โท

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๔

ใบความรู้
การผันวรรณยุกต์



1. อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า รวมเรียกว่า อักษร 3 หมู่
นั้น ถ้าเข้าใจและจาได้ ก็จะผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
อักษรกลาง ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ผันได้
5 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา
โดยมีรูปวรรณยุกต์กับเสียงตรงกัน เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า
อักษรสูง ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ผันได้
3 เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท และเสียงจัตวา เช่น ข่า ข้า ขา (ขา เป็น
เสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์)
อักษรต่า ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ
น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ ผันได้ 3 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียง
โท และเสียงตรี แต่รูปวรรณยุกต์กับเสียงไม่ตรงกัน เช่น คา ค่า ค้า
2. การผันเทียบเสียงอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า ผันได้
ดังนี้
เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก
โท
ตรี
จัตวา
อักษร
อักษรกลาง
กา
ก่า
ก้า
ก๊า
ก๋า
อักษรสูง
ข่า
ข้า
ขา
อักษรต่า
คา
ค่า
ค้า
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ท 4/ผ.๔

3. ถ้านาอักษรสูง และอักษรต่า มาผันด้วยกัน จะผันได้ครบ
5 เสียง ดังนี้

เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก
โท
ตรี จัตวา
อักษร
อักษรสูง
ผ่า
ผ้า
ผา
อักษรต่า
พา
พ่า
พ้า
4. อักษรต่า เมื่อนามาผัน รูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์
จะไม่ตรงกัน เช่น ทอ ท่อ ท้อ
ทอ ไม่มีรูปวรรณยุกต์
เสียงสามัญ
ท่อ รูปวรรณยุกต์ ่ (เอก) แต่เสียงวรรณยุกต์โท
ท้อ รูปวรรณยุกต์ ้ ้ (โท)
(โท) แต่เสียงวรรณยุกต์ตรีร ี
5. การผันเทียบเสียงอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า เมื่อมีตัวสะกด
ผันได้ ดังนี้
เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก
โท
ตรี
จัตวา
อักษร
อักษรกลาง
กาง
ก่าง
ก้าง
ก๊าง
ก๋าง
อักษรสูง
ข่าง
ข้าง
ขาง
อักษรต่า
คาง
ค่าง
ค้าง
-
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ท 4/ผ.๔

ถ้าใช้สระเสียงยาว เช่น อี อู เอ แอ โอ และตัวสะกดเป็น ง น
ม ย ว ก็จะผันได้เช่นนี้เหมือนกัน

6. คาบางคาใช้สระเสียงยาว คาบางคาใช้สระเสียงสั้น การผัน
วรรณยุกต์จึงแตกต่างกัน ดังนี้
คาที่ใช้สระเสียงยาว
เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก
โท
ตรี
จัตวา
อักษร
อักษรกลาง
ปอ
ป่อ
ป้อ
ป๊อ
ป๋อ
อักษรสูง
ถ่อ
ถ้อ
ถอ
อักษรต่า
ทอ
ท่อ
ท้อ
คาที่ใช้สระเสียงสั้น
เสียงวรรณยุกต์
สามัญ
อักษร
อักษรกลาง
อักษรสูง
อักษรต่า
-

หมายเหตุ คาในวงเล็บ ( ) ไม่มีที่ใช้ในภาษาเขียน

เอก

โท

ตรี

จัตวา

จะ
ขะ
-

จ้ะ
(ข้ะ)
ค่ะ
ล่ะ
น่ะ

จ๊ะ
คะ
ละ
นะ

(จ๋ะ)
(ค๋ะ)
(ล๋ะ)
(น๋ะ)
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ท 4/ผ.๔-1๑

ใบงานที่ 1๑

ผันวรรณยุกต์คาที่ใช้พยัญชนะต้นเป็น
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
คาชี้แจง คิดและวิเคราะห์คาที่ใช้พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
รูปเสียง วรรณยุกต์ ลงในตารางให้ถูกต้อง

คา
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

อักษรกลาง
เอย
เจ้า
แต่
เดี่ยว
บ่าย
อักษรสูง
เขา
เถื่อน
ขัน
ให้
เสียง

สามัญ

เสียงวรรณยุกต์
เอก
โท
ตรี

จัตวา

เอย
เจา
แต
เดียว
บาย

เอ่ย
เจ่า
แต่
เดี่ยว
บ่าย

เอ้ย
เจ้า
แต้
เดี้ยว
บ้าย

เอ๊ย
เจ๊า
แต๊
เดี๊ยว
บ๊าย

เอ๋ย
เจ๋า
แต๋
เดี๋ยว
บ๋าย

-

เข่า
เถื่อน
ขั่น
ให่
เสี่ยง

เข้า
เถื้อน
ขั้น
ให้
เสี้ยง

-

เขา
เถือน
ขัน
ให
เสียง
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คา
1.
2.
3.
4.
5.

อักษรต่า
แม่
เรือน
น้อง
ฟ๎ง
เลี้ยง

สามัญ
แม
เรือน
นอง
ฟ๎ง
เลียง

เสียงวรรณยุกต์
เอก
โท  ตรี
-

แม่
เรื่อน
น่อง
ฟ๎่ง
เลี่ยง

แม้
เรื้อน
น้อง
ฟ๎้ง
เลี้ยง

ท 4/ผ.๔-1๑

จัตวา
-

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๕

เพลงกล่อมเด็ก
นกเขาเถื่อน
เจ้านกเขาเถื่อนเอย
แม่จะไปขายของ
นกเขาเอย
ขันเถิดแม่จะฟ๎งเสียงเล่น
นกเขาเอย
พระสุริยาบ่ายเบี่ยง



ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้อง
เลี้ยงน้องเถิดพ่อคุณเอย
ขันอยู่แต่เช้าจนเย็น
เนื้อเย็นเจ้าคนเดียวเอย
ขันอยู่แต่เช้าจนเที่ยง
เที่ยงแล้วจงนอนเปลเอย
หนังสือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1
กระทรวงศึกษาธิการ
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ท 4/ผ.๕-1๒

ใบงานที่ ๑๒
ตอบคาถาม
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ ทั้งตอบเป็นประโยค และขีดเครื่อ
งหมาย ลงใน 

เพลงกล่อมเด็ก
นกเขาเถื่อน
(บทแรก)

นกเขาเถื่อน
(บทที่สอง)

นกเขาเถื่อน
(บทที่สาม)

เหตุการณ์ในเรื่อง
แม่จะไปตลาด ขอให้ลูกทาอะไร
เลี้ยงน้อง
...........................................................
...........................................................
แม่ฟ๎งเสียงนกเขาขัน ขอให้นกเขา
ทาอะไร
ขันให้แม่ฟ๎ง
...........................................................
...........................................................
ดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยจนถึง
แม่ขอให้ลูกทาอะไร
นอนเปลเอย
...........................................................
...........................................................
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เด็กเล็กชอบฟ๎งเพลงกล่อมเด็ก

 ถูก
 ผิ
ด

เด็กเล็กชอบนอนกลางวัน

 ถูก
 ผิด

เด็กเล็กชอบอยู่ใกล้ ๆ แม่

 ถูก
 ผิด

ท 4/ผ.5- 1๒

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ............
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ท 4/ผ.๕-1๓

ใบงานที่ ๑๓

แผนผังคาที่มีรูปวรรณยุกต์

คาชี้แจง เขียนคาที่มีรูปวรรณยุกต์จากเพลงกล่อมเด็ก “นกเขาเถื่อน”

เจ้า

เถื่อน

บ่าย
เลี้ยง

นกเขา
เถื่อน

เบี่ยง

น้อง
เที่ยง

เนื้อ

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที.่ ...........
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ท 4/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคาตอบที
่ถูกต้อง
ข้อ 1 – 3 ข้อใดผันวรรณยุกต์ถูกต้อง
1. ก. อาง อ่าง อ้าง อ๊าง อ๋าง
ข. สา ส่า ส้า ส๊า ส๋า
ค. ฟาง ฟ่าง ฟ้าง ฟ๊าง ฟ๋าง
2. ก. ผ้า ผ๊า ผ๋า

ข. ฝา ฝ่า ฝ้า

ค. ฉ่า ฉ้า ฉ๊า

3. ก. พ่น พ้น พ๊น

ข. คาง ค่าง ค้าง

ค. ส่าง ส๋าง ส๊าง

4. คาในข้อใดวางรูปวรรณยุกต์ถูกต้อง
ก. น้อย
ข. นอ้ย

ค. นอย้

5. ข้อใดเป็นเพลงกล่อมเด็ก
ก. สามัคคีชุมนุม
ข. นกกาเหว่า

ค. วิชาเหมือนสินค้า

6. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา
ก. จา
ข. ขา

ค. คา

7. ข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. ถ ฉ ฟ ล ษ
ข. ส ล ผ ฝ พ

ค. ข ฉ ส ศ ษ
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ท 4/ผ.๕

8. ข้อใดเป็นอักษรต่าทั้งหมด
ก. พ ฟ ค ร ล
ข. พ ฝ ด ร ล

ค. ฝ พ ม ล ว

9. การร้องเพลงกล่อมเด็กร้องเพื่ออะไร
ก. ให้เด็กขยันเรียน
ข. ให้เด็กนอนหลับ

ค. ให้เด็กสนุก

10. ข้อใดเป็นอักษรก ลางทั้งหมด
ก. จ ต ป บ ด
ข. ต ป ค บ ก

ค. บ ป ผ อ ต
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ท ๔/ผ.๑

กาเหว่า
กาเหว่าเอย
แม่กาก็หลงรัก
คาบเอาข้าวมาเผื่อ
ถนอมไว้ในรังนอน
ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล
แม่กาพาไปกิน
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย
กินกุ้งแลกินกั้ง
กินแล้วก็โผมา
ยังมีนายพราน
ยกเอาปืนขึ้นส่อง
ตัวหนึ่งว่าจะต้ม
กินนางแม่กาด้า

ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก
คิดว่าลูกในอุทร
ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน
ซ่อนเหยื่อมาให้กิน
ท้อแท้จะสอนบิน
ที่ปากน้้าพระคงคา
ปากก็ไซ้หาปลา
กินหอยกระพังแมงดา
จับที่ต้นหว้าโพธิ์ทอง
เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง
จ้องเอาแม่กาด้า
อีกตัวว่าจะย้า
ค่้าวันนี้อุแม่นา
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เกมทายคาจากภาพ
บัตรภาพ

ท ๔/ผ.๒
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ท ๔/ผ.๒

บัตรภาพ

มะกรูด

มังคุด

งูพิษ

ก้อนอิฐ

แหวนเพชร

บอระเพ็ด
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ท ๔/ผ.๒

ปริศนาคาทาย มาตราแม่กด

๑. อะไรเอ่ย เป็นแผ่นขาวบางใช้เขียนหนังสือ
คาตอบ คือ กระดาษ
๒. อะไรเอ่ย ตอนเช้าเชิญขึ้น ตอนเย็นเชิญลง ผู้คนยืนตรง
คาตอบ คือ ธงชาติ
๓. อะไรเอ่ย มีสี่ล้อเลื่อน ขับเคลื่อนบนถนน บรรทุกผู้คนไปได้ทุกที่
คาตอบ คือ รถ
๔. อะไรเอ่ย รักษากฎหมาย จับผู้ร้ายแทนเรา
คาตอบ คือ ตารวจ
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ท ๔/ผ.๓

เพลง มาตราเกอว
ค้าร้อง รศ.ปิตินันธ์ สุทธสาร
ท้านอง พม่าเขว

แหวน แหวน แหวน
แหวนงาม ชอบ ตามหลังใคร (ซ้้า)
แหวนงาม ตามหลัง ค้าใด
เรียก ค้านัน้ ไซร้วา่ แม่เกอว (ซ้้า)
แมว ขาว หิว ข้าว แล้ว เอย
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ท ๔/ผ.๓

ปริศนาคาทายมาตราแม่เกอว
1. อะไรเอ่ย แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน
ค้าตอบ คือ มะพร้าว
2. อะไรเอ่ย เช้า เช้า เข้าถ้้า ค่้า ค่้า ออกเรียง
ค้าตอบ คือ ดาว
3. อะไรเอ่ย ลอยลมชมฟ้า ก้มหน้าดูดิน
ค้าตอบ คือ ว่าว
4. อะไรเอ่ย ไม่ต้องปลูกก็ขึ้น
ค้าตอบ คือ สิว
5. อะไรเอ่ย บินได้เหมือนนกแต่มีหู มองดูหน้ากลับคล้ายหนูแต่มีปีก
ค้าตอบ คือ ค้างคาว
6. อะไรเอ่ย หุบเท่าจาน บานเท่ากระด้ง
ค้าตอบ คือ ข้าวเกรียบว่าว
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ท ๔/ผ.๔

เพลง มดตัวน้อย
มดแดงเกาะแข้งเกาะขา เกาะเสื้อเกาะผ้า ตุ๊ง แฉ่ง ตุ๊ง แฉ่ง
มดแดงมันเต้นระบา เลยหัวคะมา ตุ๊ง แฉ่ง ตุ๊ง แฉ่ง
ยุก ยุก ยิก ยิก ยุก ยุก ยิก ยิก ยุก ยุก ยิก ยิก
ตัวจิ๊ด ๆ นะมดแดง
เจ้ามดแดง ทาไมต้องแกล้ง มาเกาะแข้งเกาะขา
ประเดี๋ยวก็มุดเข้าเสื้อผ้า อุ้ย ๆ มันคันนะ ตุ๊ง แฉ่ง ตุ๊ง แฉ่ง
มดแม้มันจะตัวเล็ก แต่หัวใจมันไม่เด็ก ใจมันเด็ดแสนขยัน
ใครกล้าดีมาทาร้ายถึงรังมัน มันรวมหัวช่วยกัน กรูเข้ามาทันที
สู้ยกมือขึ้นสู้ ๆ แพ้ชนะก็ไม่รู้ แต่มันต่อยไม่ถอยหนี
มดแดงช่างแสนดี ทรหดอย่างนี้ จาให้ดีคือมดแดง
ที่มา : สื่อ e-DLTV โครงการจัดทาเนื้อหาระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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ท ๔/ผ.๔

นิทาน
ห่านน้อยหาแม่
ณ ชายหาดแห่งหนึ่ง ลูกห่านเดินมาทาหน้าละห้อย เพราะหลงกับแม่
เจ้าห่านน้อยหน้าม่อยหดหู่ มองเห็นหงส์เดินเดี่ยว กาลังเพลินเที่ยว
จึงลองถามดู เห็นแม่ฉันไหม หงส์ไม่เคยรู้ จึงเตือนเจ้าหนูให้รีบหาแม่
ห่านน้อยอยากรู้แม่อยู่ที่ไหน จึงดั้นด้นไป เร็วไวหาแม่ พบหิ่งห้อยน้อย
คงรู้แน่แท้ว่าแม่อยู่ไหน หิ่งห้อยใจดีบอกว่ารู้ที่ แม่นี้คอยหา อยู่ที่ชายป่า
มาฉันพาไปให้ทันท่วงที ห่านน้อยพบแม่ ดีใจจริงแท้เฝ้าแต่ขอบใจ
หากเจ้าหิ่งห้อยไม่ช่วยนาไป ลูกอาจมีภัย หากเจอคนพาล แม่ห่านสอนสั่ง
เจ้าควรระวัง จดจาให้นาน พลัดหลงกับแม่แทบแย่ซมซาน โชคดีทันการจึง
รอดชีวา ลูกห่านทบทวนคาสอนของแม่ช่างสอนดีแท้ แม่เราเป็นครู อบรม
เลี้ยงดูให้ลูกได้ดี แม่ห่านพาลูกพันผูกกลับบ้าน แม่ลูกชื่นบานสาราญพร้อม
หน้า
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

336

6102136L02.indd 336

7/12/18 11:22 AM

 

ท ๔/ผ.๕

บทร้อยกรอง จันทร์เจ้า
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง
ผูกมือน้องข้า

ขอแหวนทองแดง
ขอช้างขอม้า

่

ให้น้องข้าขี่

ขอเก้าอี้

ให้น้องข้านั่ง

ขอเตียงตั้ง

ให้น้องข้านอน

ขอละคร

ให้น้องข้าดู

ขอยายชู

เลี้ยงน้องข้าเถิด

ขอยายเกิด

เลี้ยงตัวข้าเอง

บทเห่กล่อมฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ รวบรวม
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ท ๔/ผ.๕

เพลงค่าน้านม
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้านม
* ควร คิดพินิจให้ดี
ค่าน้านมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึง ค่าน้านม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็น น้านมให้ลูกดื่มกิน
** ค่าน้านมควรชวนให้ลูกฝัง
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่ง น้านมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
(* , **)
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แบบประเมินการอ่าน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่.................

ระดับคุณภาพ
อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ
อ่านออกเสียงคล่องแคล่ว
วรรณยุกต์ และ คา ถูกต้อง
ชัดเจน
3
2
1
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดเกณฑ์
และประเมิ
ผลการอ่านพยั
ญชนะานออกเสี
สระ วรรณยุ
การวัดนและประเมิ
นผลการอ่
ยงคา กต์ และคา
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
3
2
1
3
2
1
1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
1.การออกเสียงถูกต้อง ออกเสียงอักษรหรือ
ออกเสียงอักษรหรือ
ออกเสียงอักษรหรือ
ออกเสียง ร และคา
ออกเสียง ร และคา
ออกเสียง ร และคา
คาถูกทั้งหมด
คาผิด 1 – 3 คา
คาผิด 4 คา
ควบกล้า ร ล ว ชัดเจน
ควบกล้า ร ล ว ชัดบ้าง ควบกล้า ร ล ว ไม่ชัดเลย
ไม่ชัดบ้าง
2.ความคล่องแคล่ว
อ่านออกเสียงไม่ติดขัด อ่านออกเสียงติดขัด
อ่านออกเสียงติดขัด
2. น้าเสียงชัดเจเหมาะสม อ่านเสียงดังชัดเจน
อ่านเสียงดังชัดเจน
อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
ชัดเจน
คล่องแคล่ว ชัดเจน
บ้าง 1 – 3 คา
4 คาขึ้นไป ไม่ชัดเจน
กับเรื่องที่อ่าน
น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง น้าเสียงเหมาะสมบ้างเป็น น้าเสียงไม่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน
บางครั้ง
ที่อ่านตลอดทั้งเรื่อง
สรุประดับคุณภาพ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ได้ 3 – 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ .............................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
อ่านถูกตามอักขรวิธี
น้าเสียงชัดเจนเหมาะสม
3
2
1
3
2
1

รวม
6

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านออกเสียงคา
ระดับคุณภาพ
3
2
1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ชัดเจน
ควบกล้า ร ล ว ชัดบ้าง
ไม่ชัดบ้าง
2. น้าเสียงชัดเจเหมาะสม อ่านเสียงดังชัดเจน
อ่านเสียงดังชัดเจน
กับเรื่องที่อ่าน
น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง น้าเสียงเหมาะสมบ้างเป็น
ที่อ่าน
บางครั้ง
ประเด็น

สรุประดับคุณภาพ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

1
อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ไม่ชัดเลย
อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
น้าเสียงไม่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่านตลอดทั้งเรื่อง

ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ได้ 3 – 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน

ชื่อ – นามสกุล .............................................ชั้น.................โรงเรียน..................................................
วันที่ ...............เดือน ............................. พ.ศ. ..................
คาชี้แจง
ลาดับ

ทาเครื่องหมาย  ในช่องอ่านได้ถูกต้อง X ในช่องอ่านไม่ได้
คาหรือพยางค์ที่อ่าน

บันทึกความสามารถการอ่าน
อ่านได้ถูกต้อง

อ่านไม่ได้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
สรุป

.................................................................. ผู้บันทึก
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แบบประเมินการเขียนประโยค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่.................
ระดับคุณภาพ

ที่

ชื่อ - สกุล

เรียงลาดับคาเป็นประโยค
3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านออกเสียงคา
ประเด็น

เกณฑ์การวัดและประเมินระดั
ผลการเขี
บคุณภาพยนประโยค

3
2
1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ระดับคุณภาพ
3 ยง ร และคาเรียงลาดับออกเสี
คาเป็นยประโยคได้
ออกเสี
ง ร และคาถูกต้อง
คะแนน 8 – 10ควบกล้
คะแนน
า ร ล ว ชัดเจน
ควบกล้า ร ล ว ชัดบ้าง
ระดับคุณภาพ 2
เรียงลาดับไม่คาเป็
ถูกต้อง
ชัดบ้นาประโยคได้
ง
คะแนน 5 – 7อ่าคะแนน
2. น้าเสียงชัดเจเหมาะสม
นเสียงดังชัดเจน
อ่านเสียงดังชัดเจน
ระดั
บ
คุ
ณ
ภาพ
1
เรี
ย
งล
าดั
บ
าเป็ยนงเหมาะสมบ้
ประโยคได้ถาูกงเป็
ต้อนง
กับเรื่องที่อ่าน
น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง น้คาเสี
คะแนน 0 – 4ที่อคะแนน
่าน
บางครั้ง
สรุประดับคุณภาพ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

1
อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
8ออกเสี
– 10ยงประโยค
ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ไม่ชัดเลย
6 – 7 ประโยค
อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
0น้–าเสี5ยงไม่
ประโยค
เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่านตลอดทั้งเรื่อง

ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ได้ 3 – 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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การวัดประเมินผลการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ระดับคุณภาพ
การเขียนแผนภาพ
บอกข้อคิดจากเรื่อง
โครงเรื่อง
ที่อ่าน
3
2
1
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินแผนภาพโครงเรื่องและการบอกข้อคิด
ประเด็น
1. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

2. บอกข้อคิดจากเรื่องได้ตรงประเด็น

สรุประดับคุณภาพ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ระดับคุณภาพ
3
2
เขียนแผนภาพ เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องได้
โครงเรื่องครบ
ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องเป็น
บางส่วน
บอกข้อคิด
บอกข้อคิดถูกต้อง
ถูกต้อง ตรงตาม ตามเนื้อเรื่องเป็น
เนื้อหาของเรื่อง บางส่วน

1
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไม่
ครบไม่ถูกต้อง
บอกข้อคิดไม่
ถูกต้องตามเนื้อ
เรื่อง

ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ได้ 3 – 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ได้ ๐ – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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การวัดและประเมินการคัดลายมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................
ที่

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
3

2

1

เว้นช่องไฟ
3

2

1

ความสะอาด
ความสวยงาม
3 2 1

คะแนน
9

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ลงชื่อ.............................................................
(..........................................................)
ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการคัดลายมือ
ประเด็น

3
เขียนถูกต้องทุกคา

1. ความถูกต้อง
2. การเว้นช่องไฟ

เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟ
ถูกต้องตามรูปแบบ

ระดับคุณภาพ
2
เขียนผิด 1 – 4 คา

เขียนตัวตรง เว้นช่องไฟ
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
1 – 4 แห่ง
สะอาดไม่มีรอยลบทุกคา สกปรก มีรอยลบหรือ
ขีดฆ่า 1 – 2 แห่ง

3. ความสะอาดและ
สวยงาม
สรุประดับคุณภาพ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3 ได้
ระดับ 2 ได้ 4
ระดับ 1 ได้ 1

1
เขียนผิดตั้งแต่ 5 คาขึ้น
ไป
เขียนตัวไม่ตรง เว้นช่องไฟ
ไม่ถูกตามรูปแบบ 5 แห่ง
ขึ้นไป
สกปรก มีรอยลบหรือ
ขีดฆ่าตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป

ได้ ๗ _ ๙ คะแนน หมายถึง ดี
ได้ ๔ _ ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
ได้ ๑ _ ๓ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

– 9 คะแนน หมายถึง ดี
– 6 คะแนน หมายถึง พอใช้
– 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
การมีมารยาทในการฟัง และพูด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ .................

ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
การยกมือ
การให้
การไม่
การถามเมื่อ
ตามเมื่อ
เกียรติผู้พูด
พูดคุยกัน การตั้งใจฟัง
ผู้พูดให้
ต้องการ
โดยการ
ขณะที่ฟัง
โอกาสถาม
ถาม
ปรบมือ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการมีมารยาทในการฟังและพูด
ระดับคุณภาพ
3
2
1. การไม่พูดคุยกัน
ไม่พูดคุยในขณะที่ฟังตลอด พูดคุย 2 ครั้งในขณะที่ฟัง
ขณะที่ฟัง
ระยะเวลาที่ฟัง
2. การตั้งใจฟัง
มีสมาธิตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง ตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง แต่
ขาดสมาธิบ้างเป็นบางครั้ง
3. การยกมือถามเมื่อ เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน
ต้องการถาม
ถามทุกครั้ง
ถามบางครั้ง
4. การถามเมื่อผู้พูดให้ ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส
โอกาสถาม
ให้ถามทุกครั้ง
ให้ถามเป็นบางครั้ง
5. การให้เกียรติผู้พูด ปรบมือทุกครั้งก่อนฟัง หรือ ปรบมือบางครั้งก่อนฟัง
โดยการปรบมือ
ขณะฟัง หรือหลังจบการฟัง หรือขณะฟัง หรือหลังจบ
การฟัง
ประเด็น

สรุประดับคุณภาพ

1
พูดคุยตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
ในขณะที่ฟัง
ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ ไม่มอง
หน้าผู้พูด
ซักถามโดยไม่ยกมือทุกครั้ง
ซักถามทุกครั้งเมื่อต้องการ
ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง
หรือขณะฟัง หรือหลังจบ
การฟัง

ระดับ 3 ได้ 12 – 15 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 8 – 11 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 5 – 7 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ชื่อ – สกุล

การสืบเสาะ
ค้นคว้า

รายการประเมิน

การคิด
วิเคราะห์

การ
ตั้งคาถาม

การ
จดบันทึก

รวม

ระดับ

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง 3 คน)
12 – 17 คะแนน ปรับปรุง
18 – 23 คะแนน พอใช้
24 – 29 คะแนน ดี
30 – 36 คะแนน ดีมาก

354

6102136L02.indd 354

7/12/18 11:22 AM

เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับประเมินความรับผิดชอบของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี)
2 (พอใช้)
และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ต้องปรับปรุง

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่าเสมอ และยอมรับผลของการกระทาของตนเองทุกครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการกระตุ้น และยอมรับผลของการกระทาของตนเอง
เป็นส่วนมาก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการตักเตือน และยอมรับผลของการกระทาของตนเองบางครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคาสั่ง และยอมรับผลของการกระทาของตนเองน้อยครั้ง
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คณะผู
้จัดทำ�
คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธกิี ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์
งษ์ ์ รัรัตตนสุ
พลเอก
ดาวพ์พงษ
นสวรรณ		
ุวรรณ
					
รศ.นราพร จันทร์โอชา

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิกี ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวละเอียด สดคมขํา
นางภารดี พรขจรกิจกุล
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
นายมโน ชุนดี

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จนิ ดา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
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-๒-

คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตู้จินดา
๒. นางสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่าย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน
๖. นางรุ่งทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันทร
๑๒. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต์
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท์
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉล้ม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินเวียง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ี นวัดดวั วังงปลาจ
ัปลาจืดื
ครูโรงเร
โรงเรียยนว
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้าราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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