“การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ”
การศึกษาตองสรางใหคนไทย มีคณ
ุ ลักษณะสําคัญ ๔ ประการ ไดแก
๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง
๓. มีอาชีพ มีงานทํา
๔. เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
พระราชทานแกคณะองคมนตรี
เม�อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ

ก

คําชี้แจง
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู
จุดประสงคของชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนปลายทางไดศึกษา/ทบทวน
เอกสารใบความรู ของแตละหนวยการเรียนรู และใชในการฝกทักษะ /ปฏิบัติงานจากใบงาน หรือแบบฝกหัด
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรูนั้น ๆทุกทายหนวยการเรียนรู ทั้งนี้เมื่อครูปลายทางไดตรวจผลการทําใบงานในรายชั่วโมง
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และประมวลผลการประเมินตนเองของนักเรียนทุกหนวยการเรียนรู
เพื่ อส งเสริ มและจั ดการสอนซอมเสริ มให นักเรีย นเปนรายบุคคล อัน จะเกิดประสิทธิผลนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

ข

สารบัญ
เรื่อง
ปกรอง
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมเรียนรู สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
สารบัญ
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หนวยการเรียนรูที่ ๑ โรงเรียนของเรา
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง พยางคและคํา
ใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกพยางค
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
ใบงานที่ ๓ เรื่อง จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง รูปสระในภาษาไทย
ใบงานที่ ๔ เรื่อง สระสรางสรรค
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง สระประสม
ใบงานที่ ๕ เรื่อง จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
ใบงานที่ ๖ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
ใบงานที่ ๗ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
ใบงานที่ ๘ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
ใบงานที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง สระลดรูป
ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง สระประสม
ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง สระในภาษาไทย
ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิด
ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง การสรางโมบาย
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๘
๓๐
๓๑
๓๓
๓๔
๓๕

ค
เรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ภาษาไทยพื้นฐาน
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
ใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตราแม ก กา
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กง
ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กง
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตราแม กม
ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กม
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม เกย
ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม เกย
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม เกอว
ใบงานที่ ๕ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม เกอว
ใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก แม ก กา กง กม เกย เกอว
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําขวัญจังหวัด
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๓ สื่อสารประทับใจ
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม กก
ใบงานที่ ๑ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กก
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กบ
ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กบ
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การทําชิ้นงานดอกไมมาตราแม กก และแม กบ
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กน
ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กน
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กด
ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กด
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สมุดเลมเล็กมาตราแม กน และมาตราแม กด
บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กก
บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กบ
บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กน
บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กด
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ปริศนาคําทาย
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ใบงานที่ ๕ เรื่อง การสรางปริศนาคําทาย
ใบงานที่ ๖ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๓
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หนวยการเรียนรูที่ ๔ ความกรุณาพาสุขใจ
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ
บทอาน เรื่อง แมรักลูกจะ
ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
บทอาน เรื่อง นกเขาเถื่อน
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
บทอาน เรื่อง ดาวลูกไก
ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
บทอาน เรื่อง เด็กนอย
ใบงานที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
บทอาน เรื่อง วิชาหนาเจา
ใบงานที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง นิทานลูกโซ
บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา
ใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณเรื่องหลานยายกะตา
บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา ภาค ๒
ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
บทอาน เรื่อง ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง มารยาทในการฟง
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การเขียนบรรยาย
ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนบรรยายผูมีพระคุณของฉัน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๔
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หนวยการเรียนรูที่ ๕ อักษรหรรษา
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง ตัวอักษรควบกล้ํา
บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ําแท ร ควบ
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
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บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ตัวอักษรควบกล้ําแท ล ควบ
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
ใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ําไมแท
ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง ประโยค
ใบงานที่ ๖ เรื่อง การแตงประโยค
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรสูง
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรกลาง
ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรกลาง
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง อักษรต่ํา
ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสามหมู
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๕
บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
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หนวยการเรียนรูที่ ๖ ศึกษาชนิดคําไทย
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว และ อ นํา ย)
ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว และ อ นํา ย)
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา
ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
ใบงานที่ ๔ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คํานาม
บทอาน เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนตามคําบอก (คํานาม)
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คํานาม
บทอาน เรื่อง สุนัขจอมเกเร

๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

ฉ
เรื่อง

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คํากริยา
บทอาน เรื่อง หมาปากับลูกแกะ
ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิดชนิดของคําในภาษาไทย
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารู
ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนปายสัญลักษณในอาคาร
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๖

หนา
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๗
๑๘๙
๑๙๐

หนวยการเรียนรูที่ ๗ สื่อสารผานประโยค
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
บทอาน เรื่อง นกอีแจวกับนกกระยาง
ใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง ประโยค
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
ใบงานที่ ๓ เรื่อง แตงประโยคบอกเลา
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
ใบงานที่ ๔ เรื่อง แตงประโยคคําถาม
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
ใบงานที่ ๕ เรื่อง แตงประโยคปฏิเสธ
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
ใบงานที่ ๖ เรื่อง แตงประโยคขอรอง
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
ใบงานที่ ๗ เรื่อง แตงประโยคคําสั่ง
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคในชีวิตประจําวัน (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การสรางโมบาย
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๗

๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๑๑
๒๑๓
๒๑๔

หนวยการเรียนรูที่ ๘ ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา

๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙

ช
เรื่อง

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียแ ละไมประวิสรรชนีย
บทอาน เรื่อง น้ําใจกระจิบ
ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียแ ละไมประวิสรรชนีย
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
ใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
บทอานรอยกรอง เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่ใช รร (ร หัน)
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนคําที่ใช รร (ร หัน)
ใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร (ร หัน)
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๘

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เขียนสนุกแสนสุขสันต
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สมุดบันทึกความรู
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบันทึกความรู
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
ใบงานที่ ๓ เรื่อง มาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กง และการเขียนบรรยายภาพ
ใบงานที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กง และการเขียนบรรยายภาพ
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กน และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
ใบงานที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กน และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง มาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
ใบงานที่ ๖ เรื่อง มาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง มาตราแม เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
ใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตราแม เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง มาตราแม กก แม กบ และการเขียนบันทึกการอาน
ใบงานที่ ๘ เรื่อง มาตราแม กก แม กบ และการเขียนบันทึกการฟงการอาน
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง มาตราแม กน แม กด และการเขียนบรรยายคน
ใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตราแม กน แม กด และการเขียนบรรยายคน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๙

หนา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๗
๒๒๘
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๑
๒๕๓
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๘
๒๖๐
๒๖๓
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๘
๒๗๑
๒๗๓
๒๗๖
๒๗๘
๒๘๐
๒๘๒

ซ
เรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เขียนประโยคดวยจินตนาการ
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ใบงานที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยคและแตงประโยค
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คํานาม
ใบงานที่ ๔ เรื่อง หาคํานาม
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
ใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑๐
บันทึกการเรียนรู (Learning logs)

หนา
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๗
๒๘๙
๒๙๑
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๖
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๕
๓๐๖
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๕
๓๑๖

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

หนวยการเรียนรูที่ ๑
โรงเรียนของเรา

๑

๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง พยางคและคํา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

พยางคและคํา
พยางค คื อ ส ว นของคํ า ที่ เ ปล ง ออกมาครั้ ง หนึ่ ง ๆ อาจมี
ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได
คํา คือ เสียงหรือลายลักษณอักษรที่ประกอบดวยพยัญชนะ สระ
ตัวสะกด วรรณยุกต คําหนึ่งคําอาจมีพยางคเดียว หรือหลายพยางค “คํา”
ถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย
ตัวอยาง
นา

มี ๑ พยางค ๑ คํา

นาที

มี ๒ พยางค ๑ คํา

นาฬิกา

มี ๓ พยางค ๑ คํา

นาฬิกาทราย

มี ๔ พยางค ๑ คํา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๓

ใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกพยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนจํานวนพยางคจากคําที่กําหนดให

๑. ครู

มี…………………………พยางค

๒. นักเรียน

มี…………………………พยางค

๓. โรงเรียน

มี…………………………พยางค

๔. วังไกลกังวล

มี…………………………พยางค

๕. หองประชุม

มี…………………………พยางค

๖. ชัยพฤกษ

มี…………………………พยางค

๗. หองสมุด

มี…………………………พยางค

๘. เฉลิมพระเกียรติ

มี…………………………พยางค

๙. อาคารหลวงปูโตะ

มี…………………………พยางค

๑๐. สนามเด็กเลน

มี…………………………พยางค

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

๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําที่มี ๒ พยางค ๓ พยางค หรือ ๔ พยางค อยางละ ๕ คํา
ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
คําที่มี ๒ พยางค

คําที่มี ๓ พยางค

คําทีม่ ี ๔ พยางค

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๕

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระในภาษาไทย
รูปสระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป สวนเสียงสระมี ๒ ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว
และเสียงสระประสม รวม ๒๑ เสียงเชนเดียวกัน
เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในชองปาก อยูในตําแหนงเดียว
ตลอด มี ๑๘ เสียง ไดแก
สระอะ
-ะ
สระอา
-า
สระอิ
−
สระอี
−
สระอึ
−
สระอือ
−
สระอุ
−
สระอู
−
สระเอะ
เ-ะ
สระเอ
เสระแอะ
แ-ะ
สระแอ
แสระโอะ
โ-ะ
สระโอ
โสระเอาะ
เ-าะ
สระออ
-อ
สระเออะ
เ-อะ
สระเออ
เ-อ
เสียงสระประสม คือ เปนการออกเสียงที่ใชลิ้นสวนหนา ลิ้นสวนกลาง และ
ลิ้นสวนหลังทําหนาที่ออกเสียงรวมกัน เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสียงประสม
(คือ มีเสียงสระแท ๒ เสียง)
สระเอีย เ - ย (อี + อา)
สระเอือ เ - อ (อือ + อา)
สระเอีย เ - ย (อู + อา)

๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนจัดกลุมคําตอไปนี้ โดยจําแนกเปนคําที่มสี่ ระเสียงสั้นและคําที่มี
สระเสียงยาว

แนะ
เคาะชื่อ
พอดี
แม

โตะ
ปติ
โมโห
พิมพ

มานี
นะคะ
ทะลุ
เจาะ

เกเร
เธอ
เลอะเทอะ
ขุด

ชูมือ
เกะกะ
และ
ครู

คําที่มีสระเสียงสั้น

คําที่มีสระเสียงยาว

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

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๗

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง รูปสระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สระสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

รูปสระในภาษาไทย

รู ปสระ คื อ ส ว นประกอบของเครื่ อ งหมายที่ ใช เ ขี ย นแทนเสีย งสระ มี ทั้ งหมด
๒๑ รูป ซึ่งมีชื่อดังนี้
๑. รูปสระ -ะ
เรียกวา วิสรรชนีย
๒. รูปสระ -า
เรียกวา ลากขาง
๓. รูปสระ −
เรียกวา พินทุอิ
๔. รูปสระ −
เรียกวา ฝนทอง
๕. รูปสระ _"
เรียกวา ฟนหนู
๖. รูปสระ −
เรียกวา หยาดน้ําคางหรือนฤคหิต
๗. รูปสระ −
เรียกวา ไมไตคู
๘. รูปสระ −
เรียกวา ไมหันอากาศ
๙. รูปสระ −
เรียกวา ตีนเหยียด
๑๐. รูปสระ −
เรียกวา ตีนคู
๑๑. รูปสระ เ−
เรียกวา ไมหนา
๑๒. รูปสระ ใเรียกวา ไมมวน
๑๓. รูปสระ ไ –
เรียกวา ไมมลาย
๑๔. รูปสระ โ –
เรียกวา ไมโอ
เรียกวา ตัวรึ
๑๕. รูปสระ ฤ
๑๖. รูปสระ ฤๅ
เรียกวา ตัวรือ
๑๗. รูปสระ ฦ
เรียกวา ตัวลึ
๑๘. รูปสระ ฦๅ
เรียกวา ตัวลือ
๑๙. รูปสระ อ
เรียกวา ตัวออ
๒๐. รูปสระ ย
เรียกวา ตัวยอ
๒๑. รูปสระ ว
เรียกวา ตัววอ

๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง สระสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สระสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกรูปสระ ๒ รูปแลวสรางสรรคตามจินตนาการ และเขียนคํา
ที่ประสมดวยรูปสระนั้น จํานวน ๕ คํา

รูปสระที่เลือก

รูปสระที่เลือก

เรียกวา........................................

เรียกวา.......................................

คําศัพทที่ไดจากรูปสระ (อยางนอย ๕ คํา)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๙

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง สระประสม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระประสม
เสียงสระประสม คือ สระที่ออกเสียง โดยอวัยวะที่ใชออกเสียงอยูใน ตําแหนง
หนึ่งแลวเปลี่ยนไปอยูในอีกตําแหนงหนึ่ง เสียงที่เกิดขึ้นทําใหมีลักษณะเปนเสียงประสม
(เสียงสระเดี่ยว ๒ เสียงออกเสียงประสมกัน) ดังนี้
สระเอียะ

มีเสียงสระ

อี + อะ ประสมกัน

สระเอีย

มีเสียงสระ

อี + อา ประสมกัน

สระเอือะ

มีเสียงสระ

อึ + อะ

สระเอือ

มีเสียงสระ

อือ + อา ประสมกัน

สระอัวะ

มีเสียงสระ

อุ + อะ

สระอัว

มีเสียงสระ

อู + อา ประสมกัน

ประสมกัน
ประสมกัน

ปจจุบันเสียงสระประสม มี ๓ เสียง คือ สระเอีย สระเอือ สระอัว เนื่องจาก
สระเอียะ สระเอือะ สระอัวะ มีใชนอยมากหรือไมพบการใชสระประสมเหลานี้
ตัวอยางเชน
เรียก

เลือก

กลัว

เลือด

เชื่อม

เพื่อน

เขมือบ

เรื่อง

เสีย

เรียบ

เปลี้ย

เยี่ยม

เรียก

เสียด

เสียง

ตัว

ยั่ว

หัว

ปวด

ลวด

ปวง

หวง

ปลวก

๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนจําแนกคําตามกลุมเสียงสระ และจํานวนพยางคใหถกู ตอง

เสีย เสียง
เที่ยว ปอดรัว่
เชื่อม เผือก

หวงใย เพื่อน
เอื้อเฟอ ถักเปย
หองครัว รั้วบาน

คําที่มีสระประสม ๑ พยางค

ตัวปลวก เรียบ เบื่อ
เรือ
ทัว่ เชื้อโรค
ออนเพลีย เขมือบ
สระประสม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

คําที่มีสระประสม ๒ พยางค

๑๑

สระประสม

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

๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
- ะ เรียกวา สระอะ
ใชเขียนหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน จะ นะ คะ ปะ ละ
-ั เรียกวา ไมหันอากาศ
ถาพยางคประสมสระอะ (–ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูปสระอะ
(– ะ) เปนไมหันอากาศ (−) เชน
คํา
บัง
ปก
ตัด
จับ
ดัง
กัก
อัด
ดับ

พยัญชนะตน
บอ
ปอ
ตอ
จอ
ดอ
กอ
ออ
ดอ

สระ
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)

ตัวสะกด
งอ
กอ
ดอ
บอ
งอ
กอ
ออ
บอ

เปลี่ยนรูป
บัง (−)
ปก (−)
ตัด (−)
จับ (−)
ดัง (−)
กัก (−)
อัด (−)
ดับ (−)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๑๓

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเอะ (เ-ะ) เปลีย่ นรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
เ - ะ เรียกวา สระเอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เกะ เปะ เละ เฟะ
เ –็ เรียกวา เอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระเอะ (เ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระเอะ (เ – ะ)
เปนเอ ไมไตคู (เ -็ ) เชน

คํา

เก็ง
เปน
เค็ม
เล็ก
เห็ด
เห็บ

พยัญชนะ
ตน
กอ
ปอ
คอ
ลอ
หอ
หอ

สระ
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)

ตัวสะกด เปลี่ยนรูป
งอ
นอ
มอ
กอ
ดอ
บอ

เก็ง (เ -็ )

เปน (เ -็ )
เค็ม (เ -็ )
เล็ก (เ -็ )
เห็ด (เ -็ )
เห็บ (เ -็ )

๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระอะ และมีตัวสะกดตอไปนี้
๑. ขอ + อะ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๒. ปอ + อะ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๓. ตอ + อะ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๔. ปอ + อะ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๕. ฟอ + อะ + งอ

เปลี่ยนรูปเปน

๖. คอ + อะ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๗. นอ + อะ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๘. กอ + อะ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๙. ฉอ + อะ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๑๐. รอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
ชื่อ ............................................. สกุล.............................. ชั้น .................. เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๑๕

ใบงานที่ ๗ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระเอะ และมีตัวสะกดตอไปนี้
๑. คอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน
๒. ผอ + เอะ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๓. กอ + เอะ + บอ

เปลี่ยนรูปเปน

๔. หอ + เอะ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๕. ปอ + เอะ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๖. ตอ + เอะ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

๗. ขอ + เอะ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

๘. ลอ + เอะ + บอ

เปลี่ยนรูปเปน

๙. ลอ + เอะ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๑๐. ดอ + เอะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
ชื่อ .................................................. สกุล......................................... ชั้น ................... เลขที่ ...........

๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
แ- ะ เรียกวา สระแอะ
ใช เ ขี ย นคร อ มพยั ญ ชนะ และไม มี ตั ว สะกด เช น แกะ แพะ
แคระ และ
แ –็ เรียกวา แอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระแอะ (แ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป
สระแอะ (แ – ะ) เปนแอไมไตคู (แ -็ ) เชน

คํา
แข็ง
แม็ก
แจ็ค
แกร็น

พยัญชนะ
ตน
ขอ
มอ
จอ
กอรอ

สระ

ตัวสะกด

เปลี่ยนรูป

แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)

งอ
กอ
คอ
นอ

แข็ง (แ -็ )
แม็ก (แ -็ )
แจ็ค (แ -็ )
แกร็น (แ -็)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๑๗

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนสระเอ อิ (เ - )
เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เธอ เจอ
เผลอ เพอ ละเมอ

เ -  เรียกวา สระเอ อิ
ถาพยางคประสมสระเออ (เ-อ) และมีตัวสะกดตองเปลี่ยนรูป
สระเออ (เ – อ) เปนเอ อิ (เ - ) เชน

คํา
เจิม
เดิน
เมิน

พยัญชนะตน สระ
จอ
เออ (เ-อ)
ดอ
เออ (เ-อ)
มอ
เออ (เ-อ)

ตัวสะกด เปลี่ยนรูป
มอ
เจิม (เ - )
นอ
เดิน (เ - )
นอ
เมิน (เ - )

๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดคําที่ประสมดวยสระแอะ
พรอมวาดรูปประกอบและระบายสีใหสวยงาม

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๑๙

ใบงานที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระเออ และมีตัวสะกดตอไปนี้
๑. ขอ + เออ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๒. หอ + เออ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

๓. จอ + เออ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๔. ลอ + เออ + ศอ

เปลี่ยนรูปเปน

๕. บอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๖. ฉอ + เออ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๗. ดอ + เออ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๘. จอ + เออ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

๙. ถอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๑๐. ลอ + เออ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
ชื่อ ............................................. สกุล.............................. ชั้น .................. เลขที่ ............

๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระโอะ (โ-ะ) ลดรูปหายไป
โ- ะ เรียกวา สระโอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน โตะ โปะ โละ
ถาคําที่มีตัวสะกด สระโอะ (โ-ะ) จะหายไป เรียกวา สระโอะลดรูป
เชน ลด คด บด ดง ซน ขน ตน ผม

คํา
ลด
คด
บด
ดง
ซน
ขน
ตน
ผม

พยัญชนะตน
ลอ
คอ
บอ
ดอ
ซอ
ขอ
ตอ
ผอ

สระ
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)

ตัวสะกด
ดอ
ดอ
ดอ
งอ
นอ
นอ
นอ
มอ

ลดรูป
ลด
คด
บด
ดง
ซน
ขน
ตน
ผม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๒๑

ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเออ (เ-อ) ลดรูปเปนไมหนา (เ-)
เ-อ เรียกวา สระเออ
เกลอ

ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เจอ เบลอ เผลอ

ถาคําที่มีตัวสะกดเปนตัวยอ (-ย) สระเออ (เ-อ) จะหายไปบางสวน
เหลือเพียงไมหนา (เ-) และมีตัวยอเปนตัวสะกด (เ-ย) เรียกวา สระเออ
ลดรูป เชน เกย เตย เขย เลย เนย เฉย

คํา
เกย
เตย
เขย
เลย
เนย
เฉย

พยัญชนะตน
กอ
ตอ
ขอ
ลอ
นอ
ฉอ

สระ
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)

ตัวสะกด
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ

ลดรูป
เกย (เ-ย)
เตย (เ-ย)
เขย (เ-ย)
เลย (เ-ย)
เนย (เ-ย)
เฉย (เ-ย)

๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระอัว (- ว) ลดรูปเปน (-ว)
- ว เรียกวา สระอัว
ครัว

ใชเขียนบนและหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน กลัว บัว

ถาคําที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัววอ (-ว) เรียกวา สระอัว
ลดรูป เชน ลวด กวน ดวง บวบ สวย

คํา
ลวด
กวน
ดวง
บวบ
สวย

พยัญชนะตน
ลอ
กอ
ดอ
บอ
สอ

สระ
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)

ตัวสะกด
ดอ
นอ
งอ
บอ
ยอ

ลดรูป
ลวด
กวน
ดวง
บวบ
สวย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๒๓

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําที่ประสมสระเออ (เ-อ) มีตัวสะกด ย
ใหถูกตอง

๑. ผอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๒. ตอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน

๓. งอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๔. กอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๕. นอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๖. ชอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๗. ลอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๘. ฉอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๙. สอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๑๐. ขอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
ชื่อ ............................................. สกุล.............................. ชั้น .................. เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๒๕

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสะกดคําของคําที่ประสมสระอัว (- ว) ลดรูปตอไปนี้
ตัวอยาง บวก บอ + อัว + กอ - บวก
ปวน ปอ + อัว + นอ - ปวน + ไมเอก - ปวน

๑. ดวง
๒. รวย
๓. กลัว
๔. อวน
๕. อวด
๖. มวย
๗. ขวบ
๘. สวน
๙. หวย
๑๐. ถวย
ชื่อ .............................................. สกุล.............................. ชั้น ................. เลขที่ ............

๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง สระลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระลดรูป
๑. สระโอะ (โ-ะ) ลดรูปหายไป โ- ะ เรียกวา สระโอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน โตะ โปะ โละ
ถาคําที่มีตัวสะกด สระโอะ (โ-ะ) จะหายไป เรียกวา สระโอะลดรูป เชน ลด คด บด ขน
ผม
คํา
ลด
คด
บด
ขน
ผม

พยัญชนะตน
ลอ
คอ
บอ
ขอ
ผอ

สระ
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)

ตัวสะกด
ดอ
ดอ
ดอ
นอ
มอ

ลดรูป
ลด
คด
บด
ขน
ผม

๒. สระเออ (เ-อ) ลดรูปเปนไมหนา (เ-) เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เจอ เบลอ เผลอ เกลอ
ถาคําที่มีตัวสะกดเปนตัวยอ (-ย) สระเออ (เ-อ) จะหายไปบางสวน เหลือเพียงไมหนา (เ-)
และมีตัวยอเปนตัวสะกด (เ-ย) เรียกวา สระเออลดรูป เชน เกย เตย เขย เนย
เฉย
คํา
เกย
เขย
เนย
เฉย

พยัญชนะตน
กอ
ขอ
นอ
ฉอ

สระ
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)

ตัวสะกด
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ

ลดรูป
เกย (เ-ย)
เขย (เ-ย)
เนย (เ-ย)
เฉย (เ-ย)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๒๗

๓. สระอัว (- ว) ลดรูปเปน (-ว) - ว เรียกวา สระอัว
ใชเขียนบนและหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน กลัว บัว ครัว
ถาคําทีม่ ีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัววอ (-ว) เรียกวา สระอัวลดรูป เชน ลวด กวน
ดวง สวย
คํา
ลวด
กวน
ดวง
สวย

พยัญชนะตน
ลอ
กอ
ดอ
สอ

สระ
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)

ตัวสะกด
ดอ
นอ
งอ
ยอ

ลดรูป
ลวด
กวน
ดวง
สวย

๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเปลี่ยนรูป
๑. สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - ) - ะ เรียกวา สระอะ
ใชเขียนหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน จะ นะ คะ ปะ ละ
-ั เรียกวา ไมหันอากาศ
ถาพยางคประสมสระอะ (–ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระอะ (– ะ) เปน
ไมหันอากาศ (−) เชน
คํา
บัง
ปก
ตัด
จับ

พยัญชนะตน
บอ
ปอ
ตอ
จอ

สระ
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)

ตัวสะกด
งอ
กอ
ดอ
บอ

เปลี่ยนรูป
บัง (−)
ปก (−)
ตัด (−)
จับ (−)

๒. สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - ) เ - ะ เรียกวา สระเอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เกะ เปะ เละ เฟะ
เ –็ เรียกวา เอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระเอะ (เ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระเอะ (เ – ะ)
เปนเอไมไตคู (เ -็ ) เชน
คํา
เปน
เค็ม
เล็ก
เห็ด

พยัญชนะตน
ปอ
คอ
ลอ
หอ

สระ
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)

ตัวสะกด
นอ
มอ
กอ
ดอ

เปลี่ยนรูป
เปน (เ -็ )
เค็ม (เ -็ )
เล็ก (เ -็ )
เห็ด (เ -็ )

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๒๙

๓. สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
แ- ะ เรียกวา สระแอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน แกะ แพะ แคระ และ
แ –็ เรียกวา แอไมไตคู
ถาพยางคประสมสระแอะ (แ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระแอะ (แ – ะ)
เปนแอไมไตคู (แ -็ ) เชน
คํา
แข็ง
แม็ก
แจ็ค
แกร็น

พยัญชนะตน
ขอ
มอ
จอ
กอรอ

สระ
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)

ตัวสะกด
งอ
กอ
คอ
นอ

เปลี่ยนรูป
แข็ง (แ -็ )
แม็ก (แ -็ )
แจ็ค (แ -็ )
แกร็น (แ -็)

๔. สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนสระเอ อิ (เ - ) เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เธอ เจอ เผลอ เพอ ละเมอ
เ -  เรียกวา สระเอ อิ
ถาพยางคประสมสระเออ (เ-อ) และมีตัวสะกดตองเปลี่ยนรูปสระเออ (เ – อ) เปน
เอ อิ (เ - ) เชน
คํา
เจิม
เดิน
เมิน

พยัญชนะตน
จอ
ดอ
มอ

สระ
เออ (เ-อ)
เออ (เ-อ)
เออ (เ-อ)

ตัวสะกด
มอ
นอ
นอ

เปลี่ยนรูป
เจิม (เ - )
เดิน (เ - )
เมิน (เ - )

๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรู ๑๔ เรื่อง สระประสม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระประสม
เสียงสระประสม คือ สระที่ออกเสียง โดยอวัยวะที่ใชออกเสียงอยูในตําแหนงหนึ่ง
แล ว เปลี่ ย นไปอยูในอีกตํ า แหน งหนึ่ ง เสี ย งที่ เ กิ ดขึ้ นทํ าให มี ลักษณะเป นเสียงประสม
(เสียงสระเดี่ยว ๒ เสียงออกเสียงประสมกัน) ดังนี้
สระเอียะ

มีเสียงสระ อี + อะ ประสมกัน

สระเอีย

มีเสียงสระ อี + อา ประสมกัน

สระเอือะ

มีเสียงสระ อึ + อะ ประสมกัน

สระเอือ

มีเสียงสระ อือ + อา ประสมกัน

สระอัวะ

มีเสียงสระ อุ + อะ ประสมกัน

สระอัว

มีเสียงสระ อู + อา ประสมกัน

ปจจุบันเสียงสระประสม มี ๓ เสียง คือ สระเอีย สระเอือ สระอัว เนื่องจาก
สระเอียะ สระเอือะ สระอัวะ มีใชนอยมากหรือไมพบการใชสระประสมเหลานี้
ตัวอยางเชน เรียก เสีย เรียบ เปลี้ย เยี่ยม เสียด เสียง
เลือก เลือด เชื่อม เพื่อน เขมือบ เรื่อง
ตัว ยั่ว กลัว หัว ปวด ลวด ปวง หวง ปลวก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๓๑

ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง สระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระในภาษาไทย
รู ปสระ คื อ ส ว นประกอบของเครื่ อ งหมายที่ ใช เ ขี ย นแทนเสีย งสระ มี ทั้ งหมด
๒๑ รูป ซึ่งมีชื่อดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

รูปสระ -ะ
รูปสระ -า
รูปสระ −
รูปสระ −
รูปสระ _"
รูปสระ −
รูปสระ −
รูปสระ −
รูปสระ −
รูปสระ −
รูปสระ เ−
รูปสระ ใรูปสระ ไ –
รูปสระ โ –
รูปสระ ฤ
รูปสระ ฤๅ
รูปสระ ฦ
รูปสระ ฦๅ
รูปสระ อ
รูปสระ ย
รูปสระ ว

เรียกวา วิสรรชนีย
เรียกวา ลากขาง
เรียกวา พินทุอิ
เรียกวา ฝนทอง
เรียกวา ฟนหนู
เรียกวา หยาดน้ําคางหรือนฤคหิต
เรียกวา ไมไตคู
เรียกวา ไมหันอากาศ
เรียกวา ตีนเหยียด
เรียกวา ตีนคู
เรียกวา ไมหนา
เรียกวา ไมมวน
เรียกวา ไมมลาย
เรียกวา ไมโอ
เรียกวา ตัวรึ
เรียกวา ตัวรือ
เรียกวา ตัวลึ
เรียกวา ตัวลือ
เรียกวา ตัวออ
เรียกวา ตัวยอ
เรียกวา ตัววอ

๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

รูปสระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป สวนเสียงสระมี ๒ ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว
และเสียงสระประสม รวม ๒๑ เสียงเชนเดียวกัน
เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในชองปาก อยูในตําแหนงเดียวตลอด
มี ๑๘ เสียง ไดแก
สระอะ
สระอิ
สระอึ
สระอุ
สระเอะ
สระแอะ
สระโอะ
สระเอาะ
สระเออะ

-ะ
−
−
−
เ-ะ
แ-ะ
โ-ะ
เ-าะ
เ-อะ

สระอา
สระอี
สระอือ
สระอู
สระเอ
สระแอ
สระโอ
สระออ
สระเออ

-า
−
−
−
เแโ-อ
เ-อ

เสียงสระประสม คือ เปนการออกเสียงที่ใชลิ้นสวนหนา ลิ้นสวนกลาง และลิ้น
สวนหลังทําหนาที่ออกเสียงรวมกัน เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสียงประสม (คือ
มีเสียงสระแท ๒ เสียง)
สระเอีย เ - ย (อี + อา) สระเอือ เ - อ (อือ + อา) สระเอีย เ - ย (อู + อา)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๓๓

ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิด
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรุปความรูสระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนแผนผังความคิด
แผนผั งความคิ ด เป นวิ ธี การนํ า ความรู หรื อ ข อ เท็ จจริ งมาจั ดระบบสร า งเป น
แผนผัง หรือจัดความคิดรวบยอด โดยนําหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเปนหัวขอยอย
แลวจัดลําดับความสําคัญ
วิธีการเขียนแผนผังมโนทัศน ดังนี้
๑. กําหนดหัวขอหรือเรื่อง
๒. เขียนหัวขอหรือเรื่องไวกลางหนากระดาษ
๓. รวบรวมหรื อ ระดมความคิดถึ งหั ว ขอ ยอยที่สัม พันธ กับหั ว เรื่ อง แล ว เขียน
กลุมคําหัวขอยอยนั้นรอบหัวขอเรื่อง
๔. ขีดเสน โยงกลุมคําใหเห็นความสัมพันธกันกับหัวขอเรื่อง
๕. จัดลําดับความสําคัญของหัวขอยอยแลวเขียนลงในแผนผังมโนทัศน
ตัวอยาง
นางเงือก
ตามตํานานเลาวา นางเงือกเปนหญิงสาวสวยงาม ผมยาว รองเพลงไพเราะ ทอนบน
เหมือนมนุษยทอนลางเปนปลา อาศัยอยูในวังใตทองมหาสมุทร นักวิทยาศาสตรสันนิษฐาน
วา นางเงือกที่มนุษยพบเห็นนาจะเปน “ปลาพะยูน” สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ใกลสูญพันธุ

แผนผังมโนทัศน
๒. สาวสวย ผมยาว
๓. ทอนบนเหมือนมนุษย

๑. ตํานาน
๖. ปลาพะยูน

นางเงือก
๕. อยูวังใตทองสมุทร

๔. ทอนลางเหมือนปลา

๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง การสรางโมบาย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อุปกรณ :

โมบายเมฆฝนเรื่องสระ

๑. กระดาษสีดํา ๑ แผน
๒. กระดาษสีพื้นหลากสี สีละ ๑ แผน
๓. สายเอ็นตกปลาชนิดใส ขนาด ๐.๔๕ มม. ๑ มวน
๔. กาวลาเท็กซ
๕. กรรไกร
๖. ดินสอ
๗. ไมบรรทัด
๘. เหรียญ ๕ บาท
วิธีการทํา :
๑. วาดรู ป ก อ นเมฆบนกระดาษสี ดํ า แล ว ตั ด ออกมาในขนาดเดี ย วกั น ๒ ชิ้ น
ตัดกระดาษสีหลากสีเปนรูปสามเหลี่ยม และวงกลม (ใชเหรียญ ๕ เปนตนแบบ) โดย
ทุกชิ้นจะตองตัดใหเปนจํานวนคู
๒. เขียนคําที่ประสมดวยสระตาง ๆ ในภาษาไทยลงบนกอนแมฆหรือรูปทรงที่
ตองการ
๓. นํา กระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้นมาทํ า การประกบติ ดกั นด ว ยกาว โดยตัด
สายเอ็น ๑ เสน สอดไวระหวางกระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้น (เพื่อใชแขวน) และตัด
สายเอ็น ๕ เสน สอดไวระหวางกระดาษทางดานลางของกอนเมฆ (เพื่อใชทําสายฝน)
๔. นํากระดาษรูปสามเหลี่ยมและวงกลมที่ตัดเตรียมไวเปนคู มาทําการทากาว
ประกบติดกับสายเอ็นทั้ง ๕ เสน โดยเวนระยะใหสวยงาม
ขอขอบคุณ วิธีทําโมบายกระดาษโดย ideadeedee

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

๓๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ป ___________________________
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. ทักทาย แนะนําตนเองและโรงเรียน
๒. จําแนกพยางคของคํา
๓. เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
๔. อาน เขียนคําที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๕. เขียนจําแนกคําที่มีสระประสม
๖. เขียนคําที่มีสระอะ สระโอะ เปลี่ยนรูป และลดรูป
๗. สรุปแผนผังความคิดเรื่องสระในภาษาไทย

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ภาษาไทยพื้นฐาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๓๗

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม ก กา

มาตราแม ก กา คือ คําที่ประสมพยัญชนะและสระไมมีตัวสะกด จะเปน
สระเสียงสั้น หรือ สระเสียงยาว ก็ได เชน
แม
กา
ตา
อยู
มี
ปลา
อารี
ทาที
ผูดี
โลเล เกเร
เวลา
เฮฮา อาสา
ธารา สาขา ดารา
นาที
คูหู
สูสี
มีตา ยาดี สีดํา
จําได
ตะกรา พอครัว ตอแย ถือตัว มือถือ แมคา
ใครมา หาเงาะ เหลาะแหละ
หาแพะ แวะมา

แม ไก
แมไกอยูในตะกรา
อีแมกาก็มาไล
หมาใหญก็ไลเหา
ปูแสมแลปูนา
เตานาแลเตาดํา
ปลาทูอยูทะเล
่

ไขไขมาสี่หาใบ
อีแมไกไลตีกา
หมูในเลาแลดูหมา
กะปูมาปูทะเล
อยูในน้ํากะจระเข
ปลาขี้เหรไมสูดี

๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตราแม ก กา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคํามาตราตัวสะกดแม ก กา ลงในชองวาง แลวฝกอานคํา

๑. เผื่อ
๒. พอ
๓. ทะ
๔. สี
๕. แม
๖. กะ
๗. บะ
๘. ใจ
๙. ระ
๑๐. ป

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๓๙

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กง

มาตราแม กง คือ คําที่มี ง เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม กง

เหวี่ยง

ตลิ่ง

เขยง

ผาถุง

ทดลอง

เจาหญิง นกยูง

ตัวอยาง ถั่วเหลือง รถเกง
ตอรอง

ไกโตง

หลังคา

เกรงใจ

ยางพารา ฟองน้ํา

เปลือง
ปดทอง

ระวัง
ตาราง
พลเมือง

หองฉุกเฉิน ลงมือ
แตงไทย

นองสาว

เตียงนอน เชิงเขา ยางพารา พลเมือง
ตนชงโค

ตนเฟองฟา ตนมะปริง ตนมะปราง

สองแสง

แสงสวาง รุงเรือง

เครื่องปรุง ยางพารา

วังไกลกังวล

เครื่องแกง

๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม กง ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๔๑

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตราแม กม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตราแม กม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กม

มาตราแม กม คือ คําที่มี ม เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระ
เสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม กม

กาม

กลาม

แกม

กลอม

กลุม

คุม

โคม

จอม

จาม

ซอม

นวม

นุม

ปลอม ปม

ปลืม้

พรม

ผอม

ลม

ลอม

ลาม

หนาม

หอม

เหลี่ยม เสริม

เสียม

กระทอม

งดงาม

ซาหริ่ม

ทับทิม

น้ําทวม

รวบรวม ลูกอม

ถลม

ผสม

พนม

สงคราม

มัธยม

๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตราแม กม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม กม ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๔๓

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม เกย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม เกย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม เกย

มาตราแม เกย คือคําที่มี ย เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระ
เสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม เกย

กาย

ขาย

คาย

ดอย

เดือย

ทอย

เนย

ฝอย

ยอย

สอย

หวย

อาย

สวย

ปลาย

โดย

คุณยาย

เครื่องหมาย

จดหมาย

พริกไทย

ทนาย

ระบาย

ขโมย

ใบเตย

งายดาย

เจานาย

ใจราย

เฉลย

ขนมบัวลอย

เครื่องแตงกาย

ทะเลทราย

พังทลาย

๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม เกย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม เกย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม เกย ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๔๕

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม เกอว

มาตราแม เกอว คือคําที่มี ว เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระ
เสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม เกอว

เลว

หาว

คางคาว

ตนขาว

เรื่องราว

วิ่งเปยว

อบอาว

เกลียว

ปลิว

พลั่ว

เหลว

เหลียว

ดินเหนียว

มะพราว

รถสองแถว

หนาว

คําถามชวนคิด
คําวา “ชั่ว” “ครัว” และ “รั้ว” เปนคําในมาตราแม เกอว หรือไม

๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแมเกอว ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๔๗

ใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก แม ก กา กง กม เกย เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําในมาตราแม ก กา กง กม เกย และ เกอว ลงใน
ตาราง แลวนํามาเลนเกมบิงโก
ชื่อ

.

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

๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก แม ก กา กง กม เกย เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง มาตราแม เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําในมาตราแม ก กา กง กม เกย และ เกอว ลงใน
ตาราง แลวนํามาเลนเกมบิงโก
ชื่อ

.

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๔๙

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําคลองจอง

คํ า คล อ งจอง คื อ คํ า ที่ มี เ สี ย งสระเดี ย วกั น และตั ว สะกดในมาตราเดี ย วกั น
แตพยัญชนะตนตางกัน และอาจมีเสียงวรรณยุกตตางกันได เชน
มา คลองจองกับ นา (มีสระเดียวกัน)
ดี คลองจองกับ ป (มีสระเดียวกัน)
ฉัน คลองจองกับ กัน (มีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน)
คิด คลองจองกับ พิษ (มีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน)
คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวา คําสัมผัส คําคลองจองมีหลายลักษณะ
คําคลองจอง ๒ คําหรือ ๒ พยางค
คํา คลอ งจอง ๒ คํ า ให คํ า ที่ ส องของกลุ ม หน า คล อ งจองกั บคํ า ที่ ห นึ่ งของกลุ ม
คําหลัง
เชน ชั่วนา ตาป ( นา
ตา )
คอขาด บาดตาย (ขาด บาด)
รูมาก ยากนาน (มาก
ยาก)
ไวเนื้อ เชื่อใจ (เนื้อ เชื่อ)
ตัวอยาง ๑. มาลี สีสวย รวยริน กลิ่นหอม
๒. บานปา กลาหาญ รานคา
คําคลองจอง ๓ คํา
คําคลองจอง ๓ คํา ใหคําที่สามของกลุมหนาคลองจองกับคําที่หนึ่งหรือคําที่สอง
ของกลุมคําหลัง เชน ตอความยาว สาวความยืด (ยาว
สาว)
ขิงก็รา ขาก็เเรง (รา
ขา)
ยิ้มดวยปาก ถากดวยตา (ปาก ถาก)
ตัวอยาง ๑. ตัดไมตาย ขายไมขาด
๒. นกมีหู หนูมีปก

๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําคลองจองตอไปนี้
ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒
ชุดที่ ๓

น้ํา___

___ตอบ
กลม___

อม___

___ รส

งด___

ครอบ___

___ชื่น

รื่น___

___แซม

___ยิ้ม

___ดีด

๔. เขียนชื่อเพื่อนที่คลองจองกัน ๔ ชื่อ เชน ปทมา ภาวิณี ศรีสดุ า วารี
...................................................................................................................................................
๕. นําคําที่กําหนดใหเติมในชองวางใหไดคําคลองจอง
จน ผอน ชั่ว ทา ของ ภาย ใจ เราะ กัด เจาะ งาน หลับ การ
ชื่อ ............................................. สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่
หวั่นไหว
..........หาย .........หนา ...........ที
ดี............
............

หัว.........

.............รู

งู..............

ขัด............. ตอง...........

..........หนัก

พัก.........

นอน.........

อับ...........

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๕๑

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําคลองจอง

คําคลองจอง คือ คําที่ใชสระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถามีตัวสะกด
จะตองมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวาคําสัมผัส
คําคลองจองมีหลายลักษณะ ในชั้นเรียนนี้จะกลาวถึงคําคลองจอง ๒ พยางค
และคําคลองจอง ๓ พยางค

คําคลองจอง ๒ พยางค เชน
ชั่วนา ตาป
คอขาด บาดตาย
รูมาก ยากนาน
ไวเนื้อ เชื่อใจ
หมูไป ไกมา

คําคลองจอง ๓ พยางค เชน
ตอความยาว สาวความยืด
ขิงก็รา ขาก็เเรง
ยิ้มดวยปาก ถากดวยตา

(นา
(ขาด
(มาก
(เนื้อ
(ไป

คลองจองกับ ตา)
คลองจองกับ บาด)
คลองจองกับ ยาก)
คลองจองกับ เชื่อ)
คลองจองกับ ไก)

(ยาว คลองจองกับ สาว)
(รา คลองจองกับ ขา)
(ปาก คลองจองกับ ถาก)

สรุป คําคลองจอง ๒ พยางค และคําคลองจอง ๓ พยางค
มักเปนสุภาษิต คําพังเพย

๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกหัวขอตอไปนี้ ๑ หัวขอ
แลวนํามาเขียนคําคลองจอง ๓ พยางค ความยาว ๕ บรรทัด

๑. เด็กไทย
๒. โรงเรียนของเรา
๓. ฉันรักธรรมชาติ

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๕๓

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําขวัญ
คําขวัญ คือ ถอยคําที่แตงขึ้น เพื่อเปนคติเตือนใจ หรือใชสั่งสอน เปนสิริมงคล
นอกจากนี้คําขวัญมักใชในการกลาวคําในโอกาสตาง ๆ เชน การใหโอวาท การกลาว
คําปราศรัย การแสดงปาฐกถา หรือ การอภิปราย
หลักการเขียนคําขวัญ
๑. เปนขอความสั้น ๆ
๒. ใชถอยคํากะทัดรัด สละสลวย แบงเปนวรรคตอน ๒-๓ บรรทัด แตละวรรค
มีคํา ๓-๖ คํา และมีเสียงสัมผัสคลองจองกันใหจดจําไดงาย
๓. ขอความ ขอคิดสอดคลองกับโอกาส เชน การตอนรับนักเรียนใหม การรณรงค
การปลูกฝงความคิด แตละโอกาสใชคําขวัญแตกตางกัน
๔. ใชขอความและขอคิดเหมาะสมแกฐานะของผูใหและผูรับ
ตัวอยางคําขวัญ
-

โชคอยูที่การศึกษา วาสนาอยูที่ความพากเพียร
ศรัทธาในธรรม นําทางชีวิต พิชิตกิเลส
สภาพแวดลอมสดชื่น สุขภาพจิตสดใส พลานามัยสมบูรณ
ประตูภ าคใต ไหวเ สด็จในกรม ชมไร กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกลวยเล็บมือ
ขึ้นชื่อรังนก
- รอบรู สูชีวิต จิตมั่นคง ดํารงคุณธรรม
- ปลูกปาไผ ชวยใหไทยอุดมสมบูรณ

๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําขวัญจังหวัด
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด พรอมวาดรูป
ประกอบและระบายสีใหสวยงาม

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน

๕๕

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกหัวขอในการแตงคําขวัญ ๑ หัวขอ แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด พรอมตกแตงภาพใหสอดคลองกับคําขวัญ

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

๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เขียนคําในมาตราแม ก กา
๒. เขียนคําในมาตราแม กง
๓. เขียนคําในมาตราแม กม
๔. เขียนคําในมาตราแม เกย
๕. เขียนคําในมาตราแม เกอว
๖. เขียนคําคลองจอง
๗. เขียนคําขวัญ
๘. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่ องหมาย ลงใน  ที่ นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต อไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

หนวยที่ ๓
สื่อสารประทับใจ

๕๗

๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม กก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กก
มาตราแมกก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ข
ค ฆ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปน
ตัวสะกด ตัวอยางคําในมาตราแม กก
กระติก

กระแทก

กระบอก

กาก

คอก

ฉก

ฉีก

บันทึก

เผือก

ฝก

โยก

ระลึก

ลวก

ลึก

โลก

ขาศึก

ตนมะกอก

ตนสัก

นกกระจอก

สุก

ขนมครก

กลัก

หมก

หยัก

ความรัก

ทุกขสุข

เพาะปลูก

หูหนวก

ความสุข

ตัวเลข

เชื้อโรค

เมฆ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๕๙

ใบงานที่ ๑ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม กก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม กก ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

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

๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กบ
มาตราแมกบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ
ฟ ภ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปน
ตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตราแม กบ
กระเจี๊ยบ

ขอบ

ควบ

เงียบ

จูบ

ดิบ

แถบ

ทุบ

ประกอบ

แสบ

ขี้เล็บ

คําตอบ

ทดสอบ

ยาสูบ

แกลบ

เปรียบ

ทะเลสาบ

ลาบ

บาป

สรุป

เสิรฟ

เคารพ

วาดรูป สุขภาพ

อักเสบ

ลูกสูบ

สภาพ

โชคลาภ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๖๑

ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตราแม กบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม กบ ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

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

๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง การทําชิ้นงานดอกไมมาตราแม กก และแม กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (มาตราแม กก กบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ดอกไมมาตราตัวสะกด
อุปกรณที่ตองเตรียม
๑. กระดาษลัง
๖. ดินสอ
๒. กรรไกร
๗. สีไม
๓. ปนกาว
๘. ยางลบ
๔. แทงกาวรอน
๕. ปากกาสี
วิธีการทํา
๑. ตัดกระดาษลังเปนรูปกลีบดอกไม และรูปวงกลม
๒. เขียนคําที่อยูในมาตราแม กก และมาตราแม กบ กลีบดอกละ
๑ คํา
๓. ระบายสี ตกแตงใหสวยงาม
๔. นํากลีบดอกมาติดประกอบกับวงกลมตรงกลางดอก โดยใชกาว
แทงรอน เพื่อความคงทน
๕. ดอกไมมาตราตัวสะกดเสร็จสิ้น

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๖๓

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กน
มาตราแม กน คือคําที่มี น เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ
ญ ณ ร ล ฬ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือน
น สะกด ตัวอยางคําในมาตราแม กน
กน

กั้น

กาน

กํานัน

แกน

โกสน

ขวน

คะแนน

โคน

ฉุกเฉิน

ดําเนิน

เตือน

ขั้นตอน

แผนดิน

ยาสีฟน

ขาดแคลน

การบาน

ปฏิทนิ

จักรยาน

ออนหวาน

พระคุณ

บุญคุณ

สูตรคูณ

ถวิล

บอล

นคร

กันดาร

ลําธาร

๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม กน ในชีวติ ประจําวันใหมากทีส่ ุด แลวฝกอาน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๖๕

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กด
มาตราแม กด คือคําที่มี ด เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ
จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ซึ่ ง ออกเสี ย งเหมื อ น ด เป น ตั ว สะกด มี ทั้ ง คํ า ที่ ป ระสมด ว ยสระ
เสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม กด
กระจาด

ขูด

เขียด

ชัด

เชือด

ดัด

ทวด

นวด

บูด

เตารีด

ดอกพุด

ประทัด

ระเบิด

แรด

รอด

สะดุด

วันเกิด

เกล็ด

รถ

เสด็จ

ตํารวจ

ลูกนิมิต

เปรต

ผลิต

สังเกต

ราชภัฏ

สาเหตุ

อุทิศ

อาวุธ

กระดาษ

เศษ

ขอโทษ

๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตราแม กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตราแม กด ในชีวติ ประจําวันใหมากทีส่ ุด แลวฝกอาน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง สมุดเลมเล็กมาตราแม กน และมาตราแม กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (มาตราแม กก กบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สมุดเลมเล็กมาตราตัวสะกดแม กน และแม กด
อุปกรณที่ตองเตรียม
๑. กระดาษรอยปอนด ขนาด A๔
๖. สีไม
๒. กรรไกร
๗. ยางลบ
๓. ไมบรรทัด
๔. ปากกาสี
๕. ดินสอ
วิธีการทํา
๑. พับกระดาษตามแนวตั้งออกเปน ๔ สวน เทา ๆ กัน
๒. พับกระดาษตามแนวนอนออกเปน ๒ สวน เทา ๆ กัน
๓. กรีดกระดาษในสวนที่ ๒-๓ ของรอยพับตามสวนกวางของ
กระดาษ
๔. แยกรอยกรีดของกระดาษออก แลวพับใหมใหเปนรูปเลม
หนังสือเลมเล็กจากกระดาษแผนเดียว
๕. ใหนักเรียนฝกเขียนคําในมาตราแม กน และคําในมาตราแม กด
๖. ตกแตงใหสวยงาม

๖๗

๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด แม กก

นกมีปากแลมีปก
ไปปะพวกที่รัก
เด็ก ๆ ดูกระจก
ปลูกเผือกผักถักหญาแพรก
เขาเปลือกแลเขาสุก
ดาทอตอตีชก

ผาไมซีกใหแตกหัก
ไดรูจักทักเรียกแขก
อยาใหตกมักจักแตก
หญาคาแฝกอยาใหรก
เลือกปลาดุกทําหอหมก
ถูกศอกอกหกถลา

ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ
หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๘

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด แม กบ
มานพกราบนอบนบ คราออกรบพิภพกลา
เคารพปรารภฟา
สาปแชงถามาลองดี
แมทัพนําโชคลาภ
ทั้งบุญบาปบารมี
กราฟบงชะตาชี้
เทพเทวามาอวยชัย

๖๙

๗๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกดแม กน (หนูอนใจบุญ)
หนูอนใจบุญนัก
ปลาใหญใตบาดาล
น้ําใจเหมือนน้ําตาล
ขอบคุณอวยพรให

ชางรูจักใหอาหาร
เจาปลาวาฬสําราญใจ
ชางหอมหวานกวาสิ่งใด
คนหาไวไหนแม กน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๗๑

บทประพันธ เรื่อง มาตราแม กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด แม กด
ผูขี้เกียจกระเดียดกระจาด
ซื้อมาสารพัด
นักปราชญฉลาดคิด
จะเกิดประเสริฐยศ
บาทบทจดอยาคลาด
อยาคิดขบถมิตร

ไปตลาดไมถนัด
อยาสะบัดพูดขี้ปด
พูดไมผิดซื่อสัตยหมด
มิไดอดแตสักนิด
ในกระดาษวาดอยาผิด
จะตองติดโทษในคุก

หนังสือ ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ

๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ปริศนาคําทาย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ปริศนาคําทาย

ปริศนาคําทาย คือปญหาหรือคําถามซึ่งผูถามอาจจะถามตรง ๆ หรือ
ถามทางออมก็ตาม คําถามอาจจะใชถอยคําธรรมดา หรือจะมีสัมผัสแบบ
ภาษารอยกรองก็ได ภาษาที่ใชนั้นเปนภาษาสั้น ๆ งาย ๆ กระชับความ แต
ยากแกการตีความในตัวปริศนาอยูบาง สวนคําตอบ มักจะเปนสิ่งที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวันในสมัย นั้ น ๆ และในบางคํ าถามมั กจะมี เคาหรือ
แนวทางสําหรับคําตอบ ซึ่งผูตอบจะตองใชความสังเกต ความคิดและ
ไหวพริบในการคิดหาคําตอบ
ลักษณะของปริศนาคําทาย
๑. นิยมใชคําคลองจองกันโดยไมกําหนดจํานวนคําในแตละวรรค เปน
ขอความสั้น ๆ กะทัดรัดหรืออาจผูกเปนปริศนากลอน ซึ่งบงบอกถึง
ความเปนคนเจาบทเจากลอนทําใหจําไดงาย
๒. เนื้อหานั้นมักจะนํามาจากสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน ของใช
คน สัตว ผัก พืช เวลา สถานที่ เครื่องใช ปรากฏการณธรรมชาติ
เชาวนปญญา ฯลฯ
๓. จํานวนขอความคําถามจะมีค วามสั้น ยาวไม เท ากั น คื อ อาจจะมี
เพียงตอนเดียว สองตอน สามตอน หรือมากกวานี้ แตขอความทุก
ตอนจะเปนการบอกคําตอบอยูในตัวเปนนัยๆ ซึ่งเมื่อนําคําตอบมา
รวมกันจะเปนลักษณะของสิ่งที่ทายนั่นเอง
๔. ไมนิยมถามตรง ๆ แตจะใชสิ่งเปรียบเทียบ
๕. มีการทาทายใหผูไขปริศนาพยายามคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๗๓

ประโยชนที่ไดรับ
๑. ผูเลนไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขบขัน เปนการพัฒนาจิตใจ
ใหแจมใส
๒. ฝกใหผูเลนเปนผูมีนิสัยชางสังเกต ชางคิด ฉลาดเฉลียวในการฝก
ปญญาของผูเลน
๓. ผูเลนจะไดรับความรูดานตาง ๆ เชน สํานวนภาษา สังคมวิทยา และ
ธรรมชาติวิทยา
๔. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๕. เปนการสรางความสามัคคีสรางมนุษยสัมพันธในหมูผูเลนอีกดวย
๖. เปนการพัฒนาการใชภาษา
๗. เปนการฝกใหมีไหวพริบ เชาวนปญญาดี

๗๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง การสรางปริศนาคําทาย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรางปริศนาคําทายจากหัวขอที่ครูกําหนดให

อะไรเอย ?

คําตอบ

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๗๕

ใบงานที่ ๖ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนไขปริศนาคําทายตอไปนี้ แลววิเคราะหวาคําตอบอยู
ในมาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร เดินทางไกลใกลทุกคนตองใชเปนพาหนะ
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร รูไหมเปนสัตว บรรทุกของหนักในทะเลทราย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

๗๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ฉันคลายอยูใหญ ใครใครนับถือ ชื่อเสียงเลื่องลือ ตามลุมน้ําโขง
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร รีบรีบทายกัน ความหมายของฉัน นั้นแปลวานก
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๗๗

คํานี้อะไร รูไหมหนูจา ตรงขาม “บาป” นา หนูจาลองทาย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร ใชปรุงอาหาร ฉันมีรสหวาน รีบทายเร็วไว
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ฉันชื่ออะไร เมืองหลวงของไทย ทุกคนฝนใฝไปเยือนสักครา
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันเปนของใช ไวตักกับขาว มีดามยาวยาว รีบเขามาทาย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๗๙

อะไรเอย มีหูสองขางตรงกลางเปนแอง
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

อะไรเอย กนชี้ฟา หนาไถดิน
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ปอะไรเอย มีหลายสี
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

อะไรเอย ตนเทาขา ใบวาเดียว
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๘๑

อะไรเอย เชา ๆ เขาถ้ํา ค่ําออกมาเรียงราย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

อะไรเอย เห็นไดบนหัว เสนคลุมไปทั่ว ไมกลัวรอนเลย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

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

๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อุปกรณที่ตองเตรียม
๑. กระดาษแข็งสี
๕. กาวสองกนา
๒. ไมบรรทัด
๖. กรรไกร
๓. คัตเตอร
๔. แผนรองตัดกระดาษ
วิธีการทํา
๑. ตัดกระดาษแข็งสีขนาด ๓๕ คูณ ๓๒ เซนติเมตร
๒. ใชไมบรรทัดขีดเสนขอบขนาด ๒ เซนติเมตร
๓. พับครึ่งกึ่งกลางกระดาษเปน ๒ สวน แลวตัดขอบกระดาษสวนที่ ๑
๔. ตัดขอบกระดาษสวนที่สองในลักษณะเฉียง แลวพับขอบที่วาดกรอบไว
๕. วัดกระดาษสวนที่ ๒ จากขอบทั้งสองดาน ดานละ ๒ นิ้ว
๖. ตัดกระดาษสวนกลางของสวนที่ ๒ ที่ตีกรอบไว
๗. ตัดกระดาษสําหรับทําแผนปายสไลดขนาดเทากับชองวาง
๘. ติดกาวสองหนาบริเวณของสวนที่ ๒ แลวแปะเขาหากัน
๙. ไดสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ

๘๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

๑. เขียนคําในมาตราแม กก
๒. เขียนคําในมาตราแม กบ
๓. สรางชิ้นงานคําในมาตราแม กก และ กบ
๔. เขียนคําในมาตราแม กน
๕. เขียนคําในมาตราแม กด
๖. สรางชิ้นงานคําในมาตราแม กน และ กด
๗. จําแนกคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ
๘. สรางปริศนาคําทาย
๙. ไขปริศนาคําทาย
๑๐. วิเคราะหคําในมาตราตัวสะกด
๑๑. สรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๔
ความกรุณาพาสุขใจ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๘๕

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเรียงลําดับเหตุการณ
การอานจับใจความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของ
หนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญ และสวนขยายใจความสําคัญ
ของเรื่อง
ใจความสําคัญของเรื่อง คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ
ในยอหนานั้นหรือเรื่องนั้นทั้ง หมด ขอความอื่น ๆ เปนเพียงสวนขยาย
ใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญที่สุด
เพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นเปนใจความรอง คําวาใจความสําคัญนี้ ผูรูไดเรียกไว
เปนหลายอยาง เชน ขอคิดสําคัญของเรื่อง แกนของเรื่อง หรือ ความคิดหลัก
ของเรื่อง แตจะเปนอยางไรก็ ตาม ใจความสําคัญ ก็คื อสิ่ งที่เป นสาระที่
สําคัญที่สุดของเรื่องนั่นเอง
ขั้นตอนการอานจับใจความ
๑. อานผาน ๆ โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องที่อานวาดวยเรื่องอะไร
จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง
๒. อานใหละเอียด เพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน ไมควรหยุดอาน
ระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจไมติดตอกัน
๓. อานซ้ําตอนที่ไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจบางตอนให
แนนอนถูกตอง
๔. เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง

๘๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง แมรักลูกจะ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง แมรักลูกจะ
“พี่ พี่ หาเจอแลวยัง” แมนกถาม
“เจอแลว เจอแลว” พอนกตอบ
“งั้นก็ไปกันซิ จวนไดเวลาแลว” แมนกพูด
“ยัง ยัง ไปไมไ ด เจาของยั ง อยู คอยอี กสั กประเดี๋ ย ว ยั ง พอทนได
ใชไหม” พอนกกางปกปลอบ
“จะ ยังพอทนได พี่ชวยไปดูอีกทีซิวา เขาไปแลวหรือยัง แลวรีบมา
บอกนะ ใกลเวลาแลวจะ” แมนกบอก
“เอา ! งั้นพี่จะไปดูอีกที แลวจะสงสัญญาณบอกนะ เธอรีบเขาไป
จัดการเร็ว ๆ ก็แลวกัน” พอนกสั่ง
“จะ จะ พี่ไปเถิด ฉันเริ่มจะทนไมไหวแลว” แมนกพูด และครางดวย
ความเจ็บปวด
พอนกรีบบินตรงไปยังตนไมที่หมายตา และแอบซุมอยูไมไกลนั ก
จนเห็นวาเจาของบานออกไปแลว จึงสงเสียงรองเปนสัญญาณ
“คูเวา คูเวา กอก ๆ”
“คูเวา คูเวา กอก ๆ”
แมนกไดยินสัญญาณจากพอนก ก็รีบบินเขาไปทําภารกิจจนเสร็ จ
เรียบรอย จึงรีบบินกลับไปหาพอนก

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๘๗

“เสร็จแลวหรือ” พอนกถาม
“เรียบรอยแลวจะ เรารีบไปกันเถอะ” แมนกตอบแลวนกทั้งสองก็
บินหายลับไป
“กา กา” แมนกอีกตัวหนึ่งรอง พรอมกับบินเขามาในรัง
“เมื่อเชาเรานับไดสาม ตอนนี้กลับเปนสี่ มันยังไงกัน” แมนกรีบถลา
เขาไปในรังและกางปกกกไข
“สงสัยเมื่อเชามันยังไมสวางเลยนับผิดนับถูก เราก็นับเลขเปนนี่นา
ทําไมมันหลงไปได เอาเถอะ ยังไงก็ลูก ก็รักเทากันแหละ ลูกจา ออกมา
เร็ว ๆ นะ แมอยากเห็นหนาเต็มทนแลว” แมนกพูดพลางขยับตัว กางปก
ใหครอบคลุมไขทั้งสี่ฟองไว แลวหลับตาลงอยางมีความสุข
อีกหลายวันตอมา ลูกนกก็ออกจากไขสามฟอง
“ออ ออ จะแม” ลูกนกตัวแรกรอง
“แอ แอ จะแม” ลูกนกตัวที่สองรอง
“อู อู จะแม” ลูกนกตัวที่สามรองตอบตามดวย
“ลูกทั้งสามชวยกันดูแลนองดวยนะ อีกไมกี่วันก็จะออกจากไขแลว
จะได เ ป น เพื่ อ นเล น เดี๋ ย วพ อ กั บ แม จ ะไปหาหนอนตั ว อ ว น ๆ มาให ”
แมนกพูดพลางบินออกไปจากรังพรอมกับพอนก
“เอา เอา แมจา” ลูกนกตัวที่สี่สลัดเปลือกไขออกจากตัวพลางรอง
เรียกแม
“สวัสดีจะลูก เอา! พี่ๆ มาทักทายนองเสียซิ คราวนี้เรามีกันสี่ตัว
พี่นองนะ ตองรักกัน ไมรังแกกันนะ เดี๋ยวแมจะไปหาอาหารมาให” แมนก
พูดพรอมกับบินออกไปจากรัง
“เจาตัวเล็กนี่ หนาตาตลกดีนะ” นกตัวพี่พูด

๘๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

“นั่นซิ ขนก็ไมดําสนิทอยางเรา แปลกจัง” นกตัวที่สามพูดเสริม
“แต ไ งก็ เ ป น นอ ง แม บ อกว า ให เ รารั ก กั น พี่ จ ะดู แ ลน อ ง ๆ เอง”
นกตัวพี่พูดตอ
“พี่ก็จะชวยดวย” นกตัวที่สองพูดพรอมกับรองออกมาเปนเพลง
“พวกเราทั้งสี่
เปนพี่เปนนอง
รักใครปรองดอง
ทั้งนองทั้งพี่
รองเพลงดวยกัน
ผูกพันไมตรี
พวกเราทั้งสี่
เปนพี่นองกัน”
นกอีกสองตัวก็รองตามอยางสนุกสนาน
รองเพลงเพราะจริงลูกแม แมชื่นใจจัง “เอา! กินเสีย แมคาบหนอน
มาใหนี่ไง” แมนกคายหนอนในปาก พรอมกับรองทักลูกนก ที่พึ่งออก
จากไขอีก ๑ ตัว
“สวัสดีจะ เจาตัวนอย หิวละซิ พี่สามคนแบงหนอนใหนองคนละ
หนอยนะ เดี๋ยวแมจะไปคาบมาใหอีก” แมนกฉีกหนอนออกและปอนลูก
ทีละตัว
“เอา! เจาตัวเล็กกินกอน อั้ม อั้ม ทีนี้ก็เจาตัวพี่ อั้ม อั้ม อั้ม ยังไมอิ่ม
ใชไหม เดี๋ยวแมไปเอามาอีกนะ นอนเสียจะไดโตเร็วๆ” วาแลวแมนกก็บิน
ออกไป ลูกนกทั้งสี่นอนซุกกันอยางอบอุน หลับตารอแม
แมนกดูแลลูกทั้งสี่เปนอยางดี โดยไมเฉลียวใจเลยวาอีกตัวหนึ่งนั้น
เปนของฝากจากใครก็ไมรู แตถึงรูแมนกก็ไมวาอะไร เพราะแมนกใจกวาง
อยูแลว

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๘๙

นกกาตัวดํา
แตน้ําใจดี
รักลูกทั้งสี่
ไมมีแปรผัน
คาบขาวมาเผื่อ
ปอนเหยื่อทั่วกัน
ลูกแมทั้งนั้น
ชื่นใจแมจริง
แมนกกางปกใหลูกนกทั้งสี่อยูในออมอก และหลับตาลงอยางภูมิใจที่
มีลูกถึงสี่ตัว ลูกนกทั้งสี่ซุกตัวเบียดกันอยางสุขใจใตปกอันอบอุนของแม
จากหนังสือเสริมการเรียนรู ชุด สายน้ําใจ อานเขียนเรียนไทย

๙๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง จงเรียงลําดับเหตุการณ โดยใสหมายเลข ๑-๕ ในกรอบ และเขียนเรือ่ ง
ตามลําดับเหตุการณ พรอมทั้งตอบคําถาม

แมกาฟกไข
จนเปนลูกนก
และรักดวยคิดวา

แมกาพาลูก
ไปสอนบิน
และหากิน

เปนลูกของตน
นกกาเหวา
นกกาเหวา

ออกไขไวในรังกา

นายพราน
จะยิงแมกาดํา
ไปทําอาหาร

แมกาคาบ
เอาเหยื่อมาปอน
ลูกนก

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

ตอนที่ ๒
เขียนเรียงลําดับเหตุการณจากแผนผังเรียงลําดับเหตุการณ

๙๑

๙๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

จากเหตุการณลําดับที่ ๑-๕ นักเรียนชอบและไมชอบเหตุการณใด
มากที่สุด เพราะเหตุใด
ชอบเหตุการณ

เพราะ

ไมชอบเหตุการณ

เพราะ

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๙๓

บทอาน เรื่อง นกเขาเถื่อน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

นกเขาเถื่อน

เจานกเขาเถื่อนเอย
แมจะไปขายของ
นกเขาเอย
ขันเถิดแมจะฟงเสียงเลน
นกเขาเอย
พระสุริยาบายเบี่ยง

ใหเจาอยูเรือนเลี้ยงนอง
เลี้ยงนองเถิดพอคุณเอย
ขันอยูแตเชาจนเย็น
เนื้อเย็นเจาคนเดียวเอย
ขันอยูแตเชาจนเทีย่ ง
เที่ยงแลวจงนอนเปลเอย
หนังสือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

๙๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามสั้น ๆ เปนประโยค
นกเขาเถื่อน

แมจะไปไหน และขอใหลูกทําอะไร

(บทที่หนึ่ง)

นกเขาเถื่อน
(บทที่สอง)

นกเขาเถื่อน

แมกําลังทําอะไร

แมใหลูกนอนเวลาไหน

(บทที่สอง)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๙๕

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เป น การเขี ย นที่ แ สดงให เ ห็ น โครงเรื่ อ งโดยรวมทั้ ง เรื่ อ ง ทํ า ให
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ตองอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่อง
มีใครบาง สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหน มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ผลของ
เหตุการณนั้นคืออะไร
ขั้นตอนการสรางแผนภาพโครงเรื่อง
๑. กําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอด
๒. ระดมสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอด
สําคัญนั้นแลวจดบันทึกไวเปนคําหรือกลุมคําสั้น ๆ
๓. นําคําหรือกลุมคําที่จดบันทึกไวซึ่งมีความสัมพันธกันมาจัดกลุม
ตั้งชื่อกลุมคําเปนหัวขอยอย แลวเรียงลําดับกลุมคําตามความสําคัญ
๔. เลือกรูป แบบแผนภาพความคิ ด ให เ หมาะสมกั บ การนํ าไปใช
ประโยชนและเนื้อหาของเรื่อง

๙๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ดาวลูกไก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ดาวลูกไก
กาลครั้ ง หนึ่ ง นานมาแล ว มี ต ายายคู ห นึ่ ง ปลู ก บ า นอยู ที่ เ ชิ ง เขา
แมทั้งสองมีฐานะยากจน ก็เลี้ยงดูแมไกและลูกไกดวยความรัก ตากับยาย
เลี้ยงแมไกไวตัวหนึ่ง ตอมาแมไกมีลูก ๗ ตัว
วันหนึ่ง ในเวลาใกลค่ํามี พระธุ ดงค รูป หนึ่ ง มาป กกลดอยู ใกล บ า น
ตากับยาย ทั้งสองไดไปกราบพระธุดงคดวยความดีใจที่นาน ๆ จะมีพระ
ผานมาใหทําบุญ ตากับยายไดปรึกษากันวา อยากจะทําอาหารถวายพระ
ในตอนเช า แต ย ากจนไม มี เ งิ น จะไปซื้ อ อาหาร จึ ง คิ ด จะนํ า แม ไ ก ม า
ทําอาหารดวยความจําใจ
แมไกกําลังกกลูกทั้ง ๗ ตัว อยูใตถุนบาน ไดยินเรื่องที่ตากั บ ยาย
ปรึกษากัน รูตัววาแมจะตายก็ไมกลัว กลับเต็มใจที่จะเสียสละชีวิต เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณของตากับยาย และจะอุทิศตัวเปนอาหารถวายพระดวย
เมื่อลูกไกรูวาแมจะตาย ตางพากันรองไหดวยความอาลัยรัก
เชาวันรุงขึ้น ตากับยายก็ฆาแมไกทําอาหารถวายพระ สวนลูกไก
ทั้ ง ๗ ตั ว ได ไ ปปรึ ก ษากั น และตกลงใจจะขอตายตามแม ไ ก ไ ปทุ กชาติ
จึงพรอมใจกันกระโดดเขากองไฟตายตามแมไกไปทันที ดวยความกตัญู
ลูกไกจึงเกิดเปนดาว ๗ ดวง เรียกวา “ดาวลูกไก” สองแสงสวางอยูบน
ทองฟาทุกค่ําคืน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๙๗

ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “ดาวลูกไก”
ดาวลูกไก
ตัวละคร

สถานที่

....................................................
................................................
....................................................
................................................
....................................................
................................................
..................
..............................
ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๙๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
การตั้งคําถาม เปนการแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิด
การเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอด
ความคิด สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
หลักการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
๑. กอนที่จะมีการตั้งคําถามนั้นเราก็ควรตั้งใจอานทําความเขาใจกับ
เรื่องนั้น ๆ
๒. มีการจดบันทึกระหวางการอาน ในเรื่องที่สนใจหรือมีขอสงสัย
๓. จับใจความหรือประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานใหได
๔. ตั้งคําถามที่ชัดเจนตรงประเด็นไมกํากวม
๕. ตั้งคําถามใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
๖. ใชภาษาที่สุภาพ เขาใจงาย และใชเหตุผลมากกวาอารมณหรือ
อคติ
๗. มีความคิดสรางสรรค รูจักคิดหลายแงมุม เพื่อจะไดคําถามที่
หลากแนวคิด
๘. ตอบคําถามดวยความเปนเหตุและเปนผล

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๙๙

บทอาน เรื่อง เด็กนอย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เด็กนอย
เด็กเอยเด็กนอย
ความรูเรายังดอยเรงศึกษา
เมื่อเติบใหญเราจะไดมีวิชา
เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน
ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน
เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย

๑๐๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องเด็กนอย ๕ คําถาม พรอม
คําตอบ
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๐๑

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

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

๑๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนเชิงอธิบาย
การเขียนอธิบ าย คือ การเขี ย นให ผูอานได รับ ความรู และความ
เขาใจเรื่องราวอยางชัดเจนและถูกตอง การเขียนอธิบายจะตองใหขอมูล
ที่เปนขอเท็จจริงและเขียนอธิบายขยายความขอมูลนั้นเพื่อใหผูอานเขาใจ
อยางแจมแจงชัดเจน
การเขียนอธิบายที่ดีควรมีหลักการเขียน ดังนี้
๑. กําหนดวัตถุป ระสงค ในการเขี ยนให ชัดเจนวา ตองการ
เขียนอธิบายเรื่องอะไร และมีวัตถุประสงคในการเขียนอยางไร เพื่อจะได
เลือกวิธีเขียนอธิบายไดอยางเหมาะสม
๒. เตรียมเนื้อเรื่องหรือขอมูล โดยศึกษาคนควาจากหนังสือ
หรือสื่ออื่น ๆ เชน หนังสือ คูมือ ตํารา นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน
และอินเทอรเน็ต เปนตน
๓. กําหนดโครงเรื่องที่จะเขียน เพื่อเรียบเรียงความคิดและ
ขอมูลใหมีความตอเนื่องและนาสนใจ
๔. เลื อ กวิ ธี ก ารอธิ บ ายให เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ เรื่ อ ง
ในบางครั้งอาจจะตองใชวิธีอธิบายมากกวา ๑ วิธีในการเขียนอธิบายก็ได
๕. ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ รัดกุม และตรงไปตรงมา
เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องไดอยางชัดเจนที่สุด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๐๓

บทอาน เรื่อง วิชาหนาเจา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

วิชาหนาเจา
เกิดมาเปนคน
หนังสือเปนตน

วิชาหนาเจา

ถาแมนไมรู

อดสูอายเขา

เพื่อนฝูงเยาะเยา

วาเงาวาโง
ลางคนเกิดมา

ไมรูวิชา

เคอะอยูจนโต

ไปเปนขาเขา

เพราะเงาเพราะโง

บางเปนคนโซ

เที่ยวขอก็มี
ถารูวิชา

ประเสริฐหนักหนา

ชูหนาราศี

จะไปแหงใด

มีคนปรานี

ยากไรไมมี

สวัสดีมงคล

๑๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องวิชาหนาเจา ๕ คําถาม พรอม
คําตอบ
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๐๕

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

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

๑๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง นิทานลูกโซ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

นิทานลูกโซ
นิ ท านลู ก โซ คื อ นิ ท านที่ เ รื่ อ งดํ า เนิ น ไป เพราะตั ว ละครซึ่ ง มี อ ยู
หลายตัวมีพฤติกรรมเกี่ยวของกันเปนทอด ๆ เหมือนลูกโซ นิทานลูกโซ
ของไทยที่รูจักกันดีคือ เรื่องยายกับตา
นิทานยายกะตา หรือนิทานยายกับตา เปนนิทานเรื่องเลาสืบตอกัน
มาเพื่ อ ความบั น เทิ ง และคติ ส อนใจ และสะท อ นสภาพสั ง คมวิ ถี ชี วิ ต
และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เปนตัวอยางนิทานไทย ที่มี
ความเปนเอกลักษณและแสดงถึงความเปนไทยในดานสังคมเกษตรกรรม
การเนนความกตัญูและการเคารพผู อาวุ โสได เปนอย างดี เป น นิ ทาน
ลูกโซซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ เปนเรื่องที่เลาตอเนื่องดวยวิธีการทวนเรื่อง
ซ้ํ า ไปซ้ํ า มาผู ก ต อ กั น เป น ลู ก โซ ส ว นใหญ เ รื่ อ งจะวนกลั บ มาที่ เ ดิ ม
แตบางครั้งอาจตอเนื่องซ้ํา ๆ จนพบจุดจบ และนิทานลูกโซเรื่องยายกะตา
ยังเหมาะสําหรับเด็กเริ่มเรียน เพื่อใชฝกการอานไดเปนอยางดี
นิทาน ยายกะตา เปนนิทานเกา สืบประวัติเทาที่หลักฐานไดในสมัย
รัชกาลที่ ๓ เนื่องจากปรากฏเปนภาพวาดไวเชิงบานหนาตางในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ยายกะตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา
หลานไมเฝา
กามากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
หลานรองไหไปหานายพราน ขอใหชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
นายพรานตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาหนู ขอใหชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
หนูตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”

๑๐๗

๑๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

หลานจึงไปหาแมว ขอใหแมวชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
แมวตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาหมา ขอใหชวยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
หมาตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาไมคอ นใหยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

ยายมายายดา ตามาตาตี
ไมคอนตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาไฟใหชวยไหมไมคอน
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
ไฟตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาน้ําใหชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา

๑๐๙

๑๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
น้ําตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาตลิง่ ใหชวยพังทับน้าํ น้าํ ไมชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
ตลิ่งตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาชางใหชวยถลมตลิง่
ตลิ่งไมชว ยพังทับน้ํา
น้ําไมชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
ชางตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาแมลงหวี่ใหชวยตอมตาชาง
ชางไมชวยถลมตลิง่
ตลิ่งไมชว ยพังทับน้ํา
น้ําไมชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี

๑๑๑

๑๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แมลงหวีต่ อบวา “ขาจะชวยตอมตาชางใหตาเนาทั้งสอง
ขาง”
ชางตกใจจึงรีบไปชวยถลมตลิง่
ตลิ่งจึงรีบไปชวยพังทับน้ํา
น้ําจึงรีบไปชวยดับไฟ
ไฟจึงรีบไปชวยไหมไมคอน
ไมคอนจึงรีบไปชวยยอนหัวหมา
หมาจึงรีบไปชวยกัดแมว
แมวจึงรีบไปชวยกัดหนู
หนูจึงรีบไปชวยกัดสายธนูของนายพราน
นายพรานจึงรีบไปชวยยิงกา
กาจึงเอาถัว่ เอางา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานมาคืนหลาน
หลานเอาถัว่ เอางาไปใหแกยายกะตา
ยายกะตาก็เลิกดาเลิกตีหลานแตนั้นมา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๑๓

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณเรื่องหลานยายกะตา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํ า ชี้ แ จง ให นั ก เรี ย นเรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ต อ ไปนี้ ใ ห ถู ก ต อ ง โดยให
นั ก เรี ย นใส ห มายเลขหน า ๑-๑๕ หน า เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นจนถึ ง
เหตุการณสุดทายตามลําดับ
ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา
หลานไปหาหนูใหหนูชวยกัดสายธนูนายพราน
หลานไปหาชางใหชวยถลมตลิ่ง
หลานไปหาคอนใหคอนชวยตีหมา
หลานไมเฝาถั่วเฝางาใหยายกับตา
หลานไปหาแมว ใหแมวชวยกัดหนู
หลานไปหาน้ําใหชวยดับไฟ
หลานไปหานายพรานใหชวยยิงกา

๑๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

หลานไปหาไฟใหไฟชวยไหมคอน
หลานไปหาหมา ขอใหหมาชวยกัดแมว
หลานไปหาตลิ่งใหชวยพังลงมาทับน้ํา
กามากินถั่วกินงาของยายกับตา
หลานไปหาแมลงหวี่ใหชวยตอมตาชาง
แมลงหวี่รับปากวาจะชวยไปตอมตาชา
หลานเอาถั่วกับงาไปใหแกยายกับตา

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๑๕

บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา ภาค ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่องหลานยายกะตา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง หลานยายกะตา ภาค ๒
หลังจากหลานไปตามเอาถั่วงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานคืนมาจากกาได
ทําใหยายกะตาตองมาปรึกษากัน และเห็นวาหลานเปนเด็กดีมีสติปญญา
รูจักสังเกตรูจักแกปญหาเขาใจหาผูชวยเหลือที่เหมาะสมอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน จนสําเร็จตามที่ตองการ เหตุการณที่เกิดขึ้น เปนเพราะหลานขาด
ความรับผิดชอบเอาแตเลนตามประสาเด็ก จะตีไปก็ตายเปลา และอาจ
เปนเพราะตนไมไดสอนหลานเทาที่ควร จึงตองใหความใกลชิด ใหเวลากับ
หลานใหมากขึ้น
พอวางจากทําไร ตาสอนใหหลานทําของเลน เชน ลอเลื่อน สอนให
เด็กสานตะกรา กระบุง กระจาด บางครั้งสอนใหทําวาวแลวพาหลานไป
เลนวาว สอนใหรูจักทิศทางลม รูจักการผอนสายปาน หรือดึงสายปานให
วาวลอยอยูไดนาน ๆ สวนยายสอนใหหลานใชทางมะพราวมาสานเปนรูป
ปลา นก หมวก ตะกรอ เมื่อสานเสร็จ ยายก็จะชมหลานทุกครั้งไป ยามค่ํา

๑๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ก็จะคุยกับหลาน ชวนใหดูทองฟา ดูตําแหนงของดวงดาวและกลุมดาว
เลานิทานเรื่องดาวลูกไกกอนจะพาหลานเขานอนใหหลานฟง
วันหนึ่งขณะที่ตากําลังสอนใหหลานเลนลอเลื่อนอยูนั้นพลันก็คิดได
วาหลานของเราเลนอยูคนเดีย ว ไมมีเพื่อนเลน ไมมีเพื่อนรวมหั วเราะ
จึ ง ไปปรึ ก ษายายเพื่ อ จะพาหลานเข า โรงเรี ย นเพื่ อ หาความรู แ ละ
ประสบการณชีวิต ทุกวันตาจะปนรถจักรยานไปรับสงหลานที่โรงเรียน
ยายจะทําอาหารใสปนโตใหหลานไปกินกลางวัน เมื่อหลานกลับมาถึงบาน
จะเลาวาที่โรงเรียนไดเ รียนเรื่ องอะไรบ าง ยามค่ํ าก อนนอนก็ จะนึกถึง
พระคุณของยายกับตาที่เลี้ยงดู และสงใหเรียนหนังสือจนสามารถมีความรู
ติดตัวเพื่อใชในการดํารงชีวิตในอนาคตได

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๑๗

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “หลานยายกะตา”
หลานยายกะตา
ตัวละคร

สถานที่

.................................................
..............................................
.................................................
..............................................
.................................................
..............................................
...........................
ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๑๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคุณคา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ความกตัญู คือ ความรูอุปการคุณที่มีผูทําไว เปนคุณธรรมคูกับ
ความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผูอื่นทําไวนั้น บุญคุณที่วานี้
ไมใชวาตอบแทนกันแลวก็หายกัน แตหมายถึงการรําลึกถึงพระคุณที่เคย
ใหความอุปการะแกเราดวยความเคารพยิ่ง เมื่อรูพระคุณแลวก็ตอบแทน
พระคุณทาน มีความคิดเชนนี้อยูภายในใจอยางตอเนื่ อง และแสวงหา
โอกาสทําหนาที่ตอบแทนบุญคุณทานอยางไมรูลืม บุคคลเชนนี้หาไดยาก
ในโลก ผูคนจึงพากันสรรเสริญยกยอง แมเทวดาทั้งหลายก็ปกปกรักษา
ผูที่มีความกตัญูกตเวที
ในทางกลั บ กั น คนที่ ไ ม รู พ ระคุ ณ ใคร ก็ ย ากที่ จ ะเจริ ญ ได มี ค น
มากมายที่ไมมีความกตัญูรูคุณผูมีพระคุณ ชีวิตที่เห็นยังดีและมีความ
เจริญกาวหนานั้นยังคงเปนเพราะบุญเก ายั งสง ผล แตเมื่อหมดบุ ญ เก า
ความเจริญนั้นก็ถึงเวลาหมดสิ้นไปดวย และยิ่งกับคนที่ไมมีบุญเกามากพอ
ก็จะทําใหชีวิตต่ําลงไปเรื่อย ๆ
สิ่งของหรือผูที่ควรกตัญูนั้นควรจะเปนใครและสิ่งใดบาง
๑. บุคคลที่ควรกตัญู คือใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและ
ตอบแทนพระคุณ เชน
บิดามารดา ในฐานะที่ทานเปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ
ใหการศึกษา อบรมสั่งสอน ใหละเวนจากความชั่ว มั่นคงในการทําความดี

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๑๙

เมื่อถึงคราวมีคูครองไดจัดหาคูครองที่เหมาะสมใหและมอบทรัพยสมบัติ
ให ไ ว เ ป น มรดก บุ ต ร ธิ ด า เมื่ อ รู อุ ป การคุ ณ ที่ บิ ด ามารดาทํ า ไว ย อ ม
ตอบแทนดวยการประพฤติตัวดี สรางชื่อเสียงใหแกวงศตระกูล เลี้ยงดู
ทาน และชวยทานทํางานของทาน ลูกคนไหนทําไดอยางนี้ นี่คือ ที่สุดแหง
ความกตัญู ลูกคนใดทําไดชาตินี้มีแตความเจริญ
ครู บ าอาจารย ในฐานะที่ ท า นเป น ผู ป ระสาทความรู ใ ห ฝ ก ฝน
แนะนําใหเปนคนดีสอนศิลปวิทยาใหอยางไมปดบัง ยกยองใหปรากฏแก
คนอื่นและชวยคุมครองศิษยทั้งหลาย ศิษยเมื่อรูอุปการคุณที่ครูอาจารย
ทําไวยอมตอบแทนดวยการตั้งใจเรียน ใหเกียรติและใหความเคารพไมลวง
ละเมิดโอวาทของครู ไมดูหมิ่นทาน
ผูใหความชวยเหลือยามทั้งที่เรามีความสุขหรือทุกขยาก ในฐานะ
ที่ทานเมตตาสงเคราะหใหเรานั้นผานความยากลําบากไมวาจะเปนเรื่องใด
ทั้ ง เงิ น ทอง การช ว ยเหลื อ อํ า นวยความสะดวก จึ ง ควรที่ จ ะตอบแทน
ชวยเหลือทานเมื่อมีโอกาสไมจําเปนตองเปนเรื่องใหญแมเพียงเรื่องเล็กก็
ตองรีบขวนขวายตอบแทนตามกําลังที่เรามี
๒. กตัญูตอ สัตว ในฐานะที่ สัตว มีคุ ณ ต อเราช วยทํ างานให เ รา
เราก็ควรเลี้ยงดูใหดี ใหเหมาะสมเชน ชาง มา วัว ควาย หรือสุนัขที่ชวย
เฝาบาน เปนตน
๓. กตัญูตอสิ่งของ ในฐานะที่สิ่งของทุกอยางที่มีคุณตอเราเชน
หนังสือที่ใหความรูแกเรา อุปกรณทํามาหากินตาง ๆ เราไมควรทิ้งขวาง
หรือทําลายโดยไมเห็นคุณคา คนรวยหลายคนนั้นไมเคยลืมคุณของสิ่งของ
ที่ชวยสรางเนื้อสรางตัว ทั้งหมอ ไห หาบ รถจักรยานเกา ๆ เหลานี้เขาเก็บ
ไวเพื่อระลึกถึงความยากลําบากในหนหลัง เพื่อใชเตือนสติตน

๑๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคุณคา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดแสดงความคิดเห็ น หมายถึ ง การพู ดเพื่ อแสดงความรูสึก
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีเหตุผล
ลักษณะของผูพูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
๑. ผูพูดจะตองมีความรูในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเปนอยางดี
๒. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรมีหลักการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงขัดแยงและเชิงวิจารณ
๓. ใชภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส โดยเฉพาะการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงขัดแยงและเชิงวิจารณ เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีตอผูพูด
และผูฟง
๔. การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ควรแสดงความคิดเห็นในเชิง
สรางสรรค และเปนประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๒๑

ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง มารยาทในการฟง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เรื่องเลาของแม (การเลารายละเอียดจากเรื่องที่ฟงและดู)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มารยาทในการฟง ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ฟงอยางตั้งใจ ตามองผูพูด ไมคุยหรือเลนในขณะที่ฟง
๒. ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน กระทืบเทา เปาปากโห และไม
ทําความรําคาญใหกับผูอื่น
๓. ปรบมื อ เพื่ อ เป น การให เ กี ย รติ ผู พู ด ก อ นที่ ผู พู ด จะพู ด และ
หลังจากที่ผูพูดพูดจบเเลว
มารยาทในการพูด ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. เตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะพูด โดยการหาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่
จะพูด โดยการหาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูด
๒. ใชน้ําเสียงที่นุมนวล ไมกระโชกโฮกฮาก และใชถอยคําที่สุภาพ
เหมาะสม
๓. พูดเสียงดังฟงชัด และมองผูฟงอยางทั่วถึง
๔. กลาวคําขอโทษเมื่อพูดผิด และกลาวคําขอบคุณเมื่อไดรับการ
ยกยอง ชมเชย
มารยาทในการดู ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ดูดวยความตั้งใจ ไมคุยเลนในขณะที่ดู
๒. ไมสงเสียงดัง หรือทําความรําคาญใหกับผูอื่น
๓. เมื่ อ ต อ งเดิ น ผ า นผู อื่ น ที่ กํ า ลั ง ดู ให เ ดิ น อย า งสํ า รวม และ
ระมัดระวังมิใหกระทบผูอื่น

๑๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การเขียนบรรยาย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย เปนการเขียนเลาเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให ผู อ า นเห็ น ภาพเหตุ ก ารณ ลํ า ดั บ เวลา สถานที่ บุ ค คล
ผูเขียนควรกลาวถึง เหตุการณใหชัดเจน เลาขอเท็จจริงหรือรายละเอียด
ของเรื่องตามที่เปนอยูโดยคํานึงถึงความตอเนื่อง
จุดมุงหมายของการเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยายใชแสดงความคิดเห็นไดหลายรูปแบบ เชน ใชใน
คําประพันธแบบเลาเรื่อง เลาเหตุการณ การเขียนชีวประวัติ การเขียน
บันทึก การใหขอมูล การรายงานขาว เปนตน
หลักการเขียนบรรยาย
๑. ใชถอยคํากะทัดรัด อานแลวเขาใจงาย มีความหมายคมคาย
๒. บรรยายตามลําดับเหตุการณ บรรยายโดยไมทําใหผูอานสับสน
๓. จุดประทับใจควรมีเหตุการณหรือจุดสําคัญที่ทําใหผูอาน
ประทับใจ
๔. บรรยายตอเนื่องอาจแทรก ขอคิดเห็น ความรู เปนเหตุเปนผล
เพื่อประโยชนของผูอาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๒๓

ตัวอยางการเขียนบรรยาย
“ผมเกิดที่บานสวน ธนบุรี หนาบานติดคลองวัดดอกไมไมไกลจากสถานี
ตํารวจบุปผารามปจจุบันมากนัก สถานีตํารวจแหงนี้ สรางมากอนผมเกิด
แต ไ ม ไ ด มี รู ป ร า งหน า ตาอย า งที่ เ ป น อยู ทุ ก วั น นี้ เดิ ม เป น เรื อ นไม สู ง
พื้นชั้นลางลาดซีเ มนต มีเ รือนพั กตํ ารวจเป น เรื อนแถวเก า ๆ ไม กี่หอง
หนาโรงพักมีถนนผานกลาง ฝงตรงขามคือวัดดอกไม ซึ่งเปนศัพทชาวบาน
ภาษาราชการเรียกวา วัดบุปผาราม”
ผูเขียน พ.เนตรรังษี

๑๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนบรรยายผูมีพระคุณของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ให นั ก เรี ย นติ ด รู ป ภาพหรื อ วาดรู ป ผู มี พ ระคุ ณ ของนั ก เรี ย น
แลวเขียนบรรยายเรื่อง “ผูมีพระคุณของฉัน” ความยาว ๑๐-๑๕ บรรทัด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ

๑๒๕

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

๑๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เรียงลําดับเหตุการณ
๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓. ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
๔. อานนิทานเรื่องหลานยายกะตา
๕. พูดแสดงความคิดเห็น
๖. เลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดู
๗. เขียนบรรยาย
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

หนวยการเรียนรูที่ ๕
อักษรหรรษา

๑๒๗

๑๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง คําอักษรควบกล้ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ํา
คําอักษรควบกล้ํา หมายถึง คําที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู
ต น พยางค แ ละใช ส ระเดี ย วกั น เวลาอ า นออกเสี ย งกล้ํ า เป น พยางค เ ดี ย วกั น
เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําอักษรควบกล้ํามี ๒ ชนิด คือคําอักษรควบแท และคําอักษรควบไมแท
๑. คําอักษรควบแท เปนคําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว รวมสระเดียวกัน และ
ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพร อ มกั น ทั้ ง ๒ ตั ว ได แ ก พยั ญ ชนะ ร ล ว ควบกั บ
พยัญชนะตัวหนา
ตัวอยาง ร ควบ เชน กร : กรอง กรุง
เกรง กรอก
ขร : ขรุขระ ขรึม ขรัว
คร : ครัว ครู
ใคร
ตร : ตรอง ตรี
ตรา
ปร : โปรด เปรี้ยว ปราด
พร : พร
พรอม พริ้ม
๒. คํ า อั ก ษรควบไม แ ท เป น คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะ ๒ ตั ว ร ว มสระเดี ย วกั น
แตออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว ไดแก พยัญชนะที่มี ร ควบอยูดวย
แตไมออกเสียง ร หรือออกเสียง เปนเสียงอื่นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

ตัวอยาง ร ควบ เชน จร
ซร
ศร
สร

:
:
:
:

๑๒๙

จริง
ไซร
เศรา เศรษฐี
สราง เสริม สรง สระ

๑๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา “ร” ตอไปนี้
กระจง
กระทอม
กระโถน
ประเดี๋ยว
ไมตรี
นกกระจอก
ประกาศ
ประมุข
ประหลาด
โปรตีน

กระจาด
กระแทก
ตะกรอ
ประถม
ชาวประมง
มากระดก
ประพฤติ
ประวัติ
ปรากฏ
ไปรษณีย

กระเจี๊ยบ
กระบอก
ประกอบ
ประทัด
ตนกะเพรา
ครอง
ประเภท
ประสงค
เปรต
มะปริง

กระแซะ
กระแต
ประเคน
ประเมิน
ตนตะไคร
คราด
ประมาท
ประหยัด
โปรด
กิโลกรัม

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๓๑

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ําแท ร ควบ
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําแท “ร” แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําที่มี ร ควบกล้ํา

โกรธ
กิโลกรัม

เศรา
อารมณ

รับรอง
โอรส

เปรต
โปรด

ครวญ

กะเพรา

กรวย
โปรด

ไมตรี

ตะกรอ

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

๑๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
คําอักษรควบกล้ํา หมายถึง คําที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู
ต น พยางค แ ละใช ส ระเดี ย วกั น เวลาอ า นออกเสี ย งกล้ํ า เป น พยางค เ ดี ย วกั น
เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําอักษรควบกล้ํามี ๒ ชนิด คือคําอักษรควบแท และคําอักษรควบไมแท
๑. คําอักษรควบแท เปนคําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว รวมสระเดียวกัน และ
ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพร อ มกั น ทั้ ง ๒ ตั ว ได แ ก พยั ญ ชนะ ร ล ว ควบกั บ
พยัญชนะตัวหนา
ตัวอยาง ล ควบ เชน
กล : กลม กลวง กลอก กลอง กลอง กลวย
ขล : เขลา ขลาด ขลัง ขลุย
คล : คลอง คลองแคลว คลอเคลีย
ปล : แปลง ปลา ปลาย ปลวก ปลอม
ผล : เผลอ แผลง ผลีผลาม แผล เผลอไผล
พล : พลิก พลอย พลาด เพลง พลุกพลาน
๒. คํ า อั ก ษรควบไม แ ท เป น คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะ ๒ ตั ว ร ว มสระเดี ย วกั น
แตออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว ไดแก พยัญชนะที่มี ร ควบอยูดวย
แตไมออกเสียง ร หรือออกเสียง เปนเสียงอื่นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

ตัวอยาง ร ควบ เชน จร
ซร
ศร
สร

:
:
:
:

๑๓๓

จริง
ไซร
เศรา เศรษฐี
สราง เสริม สรง สระ

๑๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานคําควบกล้ํา “ล” ตอไปนี้
ตะกละ
เผลอ
พลู
นาเกลียด
เกล็ด
เกลี้ยง
เกลียว
แกลบ
คลาย
คลอด
เคล็ด
ปลอม
ปลั๊ก
ปลิว
ปลอบ
พลิก
พลัด
พลั่ว
แฟลต
กลวยไม
กลวยหอม
กลองขาว
กลองดินสอ กลับบาน
กลางคืน
กลางวัน
ขาดแคลน
เข็มกลัด
ชอนกลาง
ปลอดโปรง
ปลอดภัย
ปลาวาฬ
ปลาหมึก
ปลาหวาน
เพลงชาติ
เพาะปลูก
รองเพลง
วงกลม
วิ่งผลัด
กลาง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๓๕

ใบงานที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ําแท ล ควบ
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําแท “ล” แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําที่มี ล ควบกล้ํา

เกล็ด

แกลบ
พรม

ขาดแคลน

เกลี้ยง

เผลอ

กะเพรา

ปลิว

โลก
พลาด

วิ่งผลัด

ปลูก
กลาง
ลอด

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

๑๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
คําอักษรควบกล้ํา หมายถึง คําที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู
ต น พยางค แ ละใช ส ระเดี ย วกั น เวลาอ า นออกเสี ย งกล้ํ า เป น พยางค เ ดี ย วกั น
เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําอักษรควบกล้ํามี ๒ ชนิด คือคําอักษรควบแท และคําอักษรควบไมแท
๑. คําอักษรควบแท เปนคําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว รวมสระเดียวกัน และ
ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพร อ มกั น ทั้ ง ๒ ตั ว ได แ ก พยั ญ ชนะ ร ล ว ควบกั บ
พยัญชนะตัวหนา
ตัวอยาง ว ควบ เชน กว : กวา กวาง กวาด ไกว
ขว : ขวัญ ขวา ขวาน ขวาง แขวน
คว : ควัน ควาย ควา ความ
๒. คํ า อั ก ษรควบไม แ ท เป น คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะ ๒ ตั ว ร ว มสระเดี ย วกั น
แตออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว ไดแก พยัญชนะที่มี ร ควบอยูดวย
แตไมออกเสียง ร หรือออกเสียง เปนเสียงอื่นไป
ตัวอยาง ร ควบ เชน จร : จริง
ซร : ไซร
ศร : เศรา เศรษฐี
สร : สราง เสริม สรง สระ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๓๗

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานคําควบกล้ํา “ว” ตอไปนี้

คนควา

กวาง

ไมกวาด

แกวงไกว

เกวียน

ขวิด

นางกวัก

แตงกวา

ไมแขวนเสื้อ

ขวาน

นอนคว่ํา

ไขวหาง

สูงกวา

ควาย

ควาญ

ควัน

แควน

ความ

เควงควาง

ขวัญ

ขวาง

กวัดแกวง

ขวักไขว

ขวนขวาย

๑๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําแท “ว” แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําที่มี ว ควบกล้ํา

กวาด
ควาย
ขวิด

ควัน
แขวน

ขวด

รั้ว

ขวาน

ขวา
มันแกว
เกวียน

กวาง
แกวง
ครัว

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

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๓๙

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ําไมแท
คําควบกล้ําไมแท มีอยู ๒ ประเภท ไดแก
๑. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน จ ซ ศ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ใหออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนา เชน
เสร็จ
อานวา
เส็ด
จริง
อานวา
จิง
ปราศรัย อานวา
ปรา – ไส
เศรา
อานวา
เสา
๒. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะตัวหลัง
เปน ร ใหออกเสียง ทร เปนเสียง ซ เชน
ทราย
อานวา
ซาย
ทรัพย
อานวา
ซับ
ทราบ
อานวา
ซาบ

๑๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานคําควบกล้ําไมแท ทร เปลี่ยนเปนเสียง ซ
ตอไปนี้

รับทราบฉะเชิงเทรา
ทรัพยสินพุทรามี
ทรุดโทรมแทรกตนไทร
ท ควบ ร ระดม

หาดทรายเศราปลาอินทรี
ทรวดทรงไหนทรามวัยสม
มัทรีไหทรวงอกตรม
เปลี่ยน ทร เปนเสียง ซ

หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๔๑

ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ) จากบทอาน

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

๑๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ําไมแท
คําควบกล้ําไมแท มีอยู ๒ ประเภท ไดแก
๓. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน จ ซ ศ ส พยัญชนะตัว
หลังเปน ร ใหออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนา เชน
จริง
(จร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง จิง
ไซร
(ซร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง ไซ
เสร็จ (สร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง เส็ด
ปราศรัย (ศร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง ปรา – ไส
๔. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะตัวหลังเปน ร
ใหออกเสียง ทร เปนเสียง ซ เชน
ทราย ออกเสียง ซาย
ทรัพย ออกเสียง ซับ
ทราบ ออกเสียง ซาบ
ทรุด
ออกเสียง ซุด
นนทรี ออกเสียง นน – ซี

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๔๓

ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําไมแท แลวคัดตัวบรรจง
เต็มบรรทัดคําควบกล้ําไมแท

เศรา

ทรัพย
สรอย

กราบ
พรม

เพลิง

เรา
ทราย

พระ

เสร็จ

โลก
จริง

วิ่งผลัด

ปราศรัย

๑๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง ประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยค
ประโยค คือ การเรียบเรียงคําใหไดใจความ เปนถอยคําที่แสดงความคิด
หรือเรื่องราวที่สมบูรณ เปนความคิดหรือเรื่องราวเพียงความคิดหรือเรื่องราว
เดียวเทานั้น เชน ฉันกินขาว เธอทํางานในหอง ผมปลูกตนไม
สวนประกอบของประโยค
ประโยค มีสวนประกอบ คือ ภาคประธาน และ ภาคเเสดง
๑. ภาคประธาน คือ สวนที่เปนผูกระทํา
๒. ภาคแสดง คือ การกระทํา หรือสิ่งที่แสดงออกมา
ตัวอยางเชน
นกบิน
= นก (ประธาน) + บิน (ภาคเเสดง)
แมกวาดบาน = แม (ภาคประธาน) + กวาดบาน (ภาคแสดง)
การนําคําควบกล้ํามาแตงเปนประโยค
คําควบกล้ํา
เปรี้ยว
พรวน
ขวาง
กลวย
สราง
หมุน

ประโยค

๑. น้ํามะนาวเปรี้ยว
๒. ฉันพรวนดิน
๓. พอขวางลูกบอล
๔. กลวยหอมสุก
๕. ชาวบานชวยกันสรางศาลาวัด
๖. พัดลมหมุนเร็ว

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๔๕

ใบงานที่ ๖ เรื่อง การแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. นําคําควบกล้ําแทเติมลงในชองวางใหไดใจความ
ปลอดภัย
ครอบครัว
เกลื่อนกลาด
๑) ....................ของฉันมี ๕ คน
๒) เพื่อความ....................อยาเลนของมีคม
๓) ไมควรทิ้งเศษกระดาษให.........................สนาม

๒. นําคําควบกล้ําไมแทเติมลงในชองวางใหไดใจความ
เศราโศก จริง เสร็จ
๑) เราควรทํางานให ...................กอนไปเลน
๒) เขา .....................เพราะคุณพอของเขาลมปวย
๓) มีผูกลาววา “ความ.........เปนสิ่งที่ไมตาย”

๓. นําคําควบกล้ําแตงประโยค
๑) ทรัพยสมบัติ
....................................................................................................................
๒) โศกเศรา
....................................................................................................................
๓) ทรวดทรง
....................................................................................................................
ชื่อ.................................สกุล.................................เลขที่.............ชัน้ ............

๑๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรสามหมู (ไตรยางศ)

อักษรสามหมู หรือไตรยางศ คือระบบการจัดหมวดหมูอักษรไทย (เฉพาะ
รูปพยัญชนะ) คําวา ไตรยางศ มาจากคําในภาษาสันสกฤตวา “ไตร” ซึ่งแปลวา
สาม รวมกั บ “องศ ” ซึ่ ง แปลว า ส ว น ดั ง นั้ น ไตรยางศ จึ ง แปลรวมกั น ได ว า
สามสวน
ไตรยางศ เปนการจัดหมวดหมูเพื่อแบงพยัญชนะไทยออกเปน ๓ ประเภท
คือ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา ดังนี้

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ผีเศรษฐีฝากถุงขาวสารใหฉัน
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แลวเพิ่ม ฃ ษ)

ตัวอยางคําที่เปนอักษรสูง
ขอบ
ถอด
หอบ
โศกเศรา สูญหาย ขอบเขต

ฝอย
ขบ
ฉาก
ฉาบฉวย ถาโถม ผอนผัน

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๔๗

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรสูง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง
๑.จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง
เทา
ผา
เขียว
ฟา

ถุถุง ง

สี สี

มือ

บุง

เงิน

ชี

เทา

ผัน

แดง

ดอก

ผัก

ผอผนอน

เหี่ยว
กาด
คลาย
งาน

๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรสูง
ภิก..............

อัธยา..................

สด............

มัจ..............

ใจ......................

ฝก............

๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรสูง
ประโยค
คําอักษรสูง
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต
มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้

๑๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ประโยค
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง

คําอักษรสูง

๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคย
เจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะ
มากมาย แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนา
จะตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน ฉะนั้น
อยาประเมินความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง”
จะถือหรือจะวางก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

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

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๔๙

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรกลาง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรกลาง
อักษรกลาง คือพยัญชนะกลุมหนึ่งที่มีรูปปกติเปนเสียงกลางทั้งหมด
ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเทานั้น
อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรสูง เคล็ดลับใหทองจําแมน คือ ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ก จ ด ต บ ป อ (แลวเพิ่ม ฎ ฏ)
ตัวอยางการวิเคราะหอักษรกลาง
๑. ตองการ ต คื อ ตั ว แรกของคํ า ดั ง นั้ น คํ า ว า ต อ งการ อยู ใ นหมวด
อักษรกลาง
๒. แตงตัว ต คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา แตงตัว อยูในหมวดอักษร
กลาง
๓. แดดออก ด คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา แดดออก อยูในหมวด
อักษรกลาง
๔. จําป
จ คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา จําป อยูในหมวดอักษร
กลาง
๕. เจ็บปวย จ คื อ ตั ว แรกของคํ า ดั ง นั้ น คํ า ว า เจ็ บ ป ว ย อยู ใ นหมวด
อักษรกลาง
ตัวอยางคําที่เปนอักษรกลาง
จอบ
ดาม
บอด ปม
อาน เอน เปรย
โกงกาง เบาบาง ตาโต เจนจบ ตบตา อบอวล

๑๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรกลาง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง
เสีย
ราย คลาน
ใจ

หิน
ลาย

เตา
บาป ทอง
บอด นวด

ดํา
หวาน
อบ

ตา
สวย

นา

ยิ้ม

อวล

เนย

๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง
ขาว..............

ลํา..................

............ดาว

.............กาศ

กระ...............

............แตน

๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรกลาง
ประโยค
คําอักษรกลาง
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต
มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

ประโยค
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง

๑๕๑

คําอักษรกลาง

๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เรา
ไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะ
มากมาย แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะ
ตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน ฉะนั้น
อยาประเมินความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง”
จะถือหรือจะวางก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

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

๑๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง อักษรต่ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรต่ํา

อั ก ษรต่ํ า หมายถึ ง พยั ญ ชนะกลุม หนึ่ง ที่มี รูป ปกติเ ป นเสีย งต่ํา ทั้งหมด
ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเทานั้น
อักษรต่ํา มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ไดแก ค ต ฆ ง ช ซ ฌ ญ
ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ
ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
อักษรต่ํา มี ๒ ประเภท ไดแก อักษรต่ําคู และอักษรต่ําเดี่ยว
๑. อักษรต่ําคู คืออักษรต่ําที่มีเสียงคูกับอักษรสูง มีทั้งสิ้น ๑๔ ตัว ๗ คูเสียง
เคล็ดใหทองจําแมน คือ โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ถอดพยั ญ ชนะโดยตั ด สระออก จะได ๑๔ ตั ว คื อ ช ค ภ ซ พ ท ธ ฮ ฟ
(แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ )
อักษรต่ําคู

อักษรสูง

ค, ฅ, ฆ
ช, ฌ
ซ
ฑ, ฒ, ท, ธ
พ, ภ
ฟ
ฮ

ข, ฃ
ฉ
ศ, ษ, ส
ถ, ฐ
ผ
ฝ
ห

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๕๓

ตัวอยางคําอักษรต่ําคู
ครวญ เภท
เชาวน เทศน
รสชาติ มณฑป
คมคาย ซบเซา ทบทวน ฮวบฮาบ ชมเชย โลเล โฮกฮาก
เทโฟ ชอบพอ ชลธาร ธรรมชาติ
๒. อักษรต่ําเดี่ยว คืออักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง มีทั้งสิ้น ๑๐ ตัว
ไดแก ง, ญ, ณ, น, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ
เคล็ดลับใหทองจําแมน คือ งูใหญนอนอยู ณ ริมวัดโมฬีโลก
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได ง ญ น ร ย ณ ว ม ฬ ล
ตัวอยางคําอักษรต่ําเดี่ยว
วอน ลาด เงาะ
นวล ญาณ เณร
ราดหนา
งอแง โยกเยก แมวมอง โมเม งมงาย โวยวาย ลวดลาย
ยกเมฆ ลงเอย ลอยนวล นอนมา รายนาม

๑๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา
ตา
ไทย
จีน
ใจ
ชาติ
ยาย

เฒา

เขมร
ใบ

ฉัน
ใบ

อังกฤษ แก
แจว
อากาศ
เรือ

พาย

ยก
แขง

ศาลา

เมฆ

๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรต่ํา
คม...........

...........เชย

รส...........

แมว...........

...........นาม

โยก..........

๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
ประโยค
คําอักษรต่ํา
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต
มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

ประโยค
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง

๑๕๕

คําอักษรต่ํา

๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไม
เคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะ
มากมาย แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนา
จะตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน ฉะนั้น
อยาประเมินความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง”
จะถือหรือจะวางก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

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

๑๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสามหมู
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรสามหมู (ไตรยางศ)

อักษรสามหมู หรือไตรยางศ คือระบบการจัดหมวดหมูอักษรไทย (เฉพาะ
รูปพยัญชนะ) เพื่อแบงพยัญชนะไทยตามเสียงมี อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา
ดังนี้
๑. อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ผีเศรษฐีฝากถุงขาวสารใหฉัน
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แลวเพิ่ม ฃ ษ)
ตัวอยางคําที่เปนอักษรสูง ขอบ ถอด หอบ ฝอย ขบ ฉาก โศกเศรา สูญหาย
ขอบเขต ฉาบฉวย ถาโถม ผอนผัน
๒. อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ก จ ด ต บ ป อ (แลวเพิ่ม ฎ ฏ)
ตัวอยางคําที่เปนอักษรกลาง จอบ ดาม บอด ปม อาน เอน เปรย โกงกาง
เบาบาง ตาโต เจนจบ ตบตา อบอวล
๓. อักษรต่ํา หมายถึง พยัญชนะกลุมหนึ่งที่มีรูปปกติเปนเสียงต่ําทั้งหมด
ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเทานั้น
อักษรต่ํา มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ไดแก ค ต ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ
ท ธ น พ ฟภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
อักษรต่ํา มี ๒ ประเภท ไดแก อักษรต่ําคู และอักษรต่ําเดี่ยว

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๕๗

๓.๑ อั ก ษรต่ํ า คู คื อ อั ก ษรต่ํ า ที่ มี เ สี ย งคู กั บ อั ก ษรสู ง มี ทั้ ง สิ้ น ๑๔ ตั ว
๗ คูเสียง
เคล็ดใหทองจําแมน คือ โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออก จะได ๑๔ ตัว คือ ช ค ภ ซ พ ท ธ ฮ ฟ
(แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ )
ตัวอยางคําอักษรต่ําคู
ครวญ เภท
เชาวน เทศน รสชาติ มณฑป
คมคาย ซบเซา ทบทวน ฮวบฮาบ ชมเชย โลเล โฮกฮาก
เทโฟ ชอบพอ ชลธาร ธรรมชาติ
๓.๒ อักษรต่ําเดี่ยว คืออักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง มีทั้งสิ้น ๑๐ ตัว
ไดแก ง, ญ, ณ, น, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ
เคล็ดใหทองจําแมน คือ งูใหญนอนรออยู ณ วัดโมฬีโลก
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได ง ญ น ร ย ณ ว ม ฬ ล
ตัวอยางคําอักษรต่ําเดี่ยว
วอน ลาด เงาะ
นวล ญาณ เณร
ราดหนา
งอแง โยกเยก แมวมอง โมเม งมงาย โวยวาย ลวดลาย
ยกเมฆ ลงเอย ลอยนวล นอนมา รายนาม
ชวนคิดเขียนคํา : ใหนักเรียนคิดและเขียนคําอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา
คําอักษรสูง

๑............................... ๒................................. ๓............................
๔............................... ๕................................. ๖............................

คําอักษรกลาง ๑............................... ๒................................. ๓............................
๔............................... ๕. ............................... ๖............................
คําอักษรต่ํา

๑............................... ๒................................. ๓............................
๔............................... ๕. ............................... ๖............................

๑๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ชวยลากเสนพาสัตวไปหาอาหาร แตตองใหลิงเดินผานคําอักษรสูง
กระตายเดินผานอักษรกลาง และไกเดินผานอักษรต่ํา
พรอมวาดภาพประกอบและระบายสีใหสวยงาม

กระตาย

ฝกฝน
ผักบุง

อบอวล

เร็วรี่

บัวบาน
ขาด
แคลน
ชีวิต

ทําบุญ

ตั้งแต
สะอาด

ควันไฟ

สมควร

อากาศ

ขาวตม
ขนม

คําอักษรสูง คือ.............................................................................................................................................
คําอักษรกลาง คือ .......................................................................................................................................
คําอักษรต่ํา คือ.............................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา

๑๕๙

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

๑. เขียนคําควบกล้ํา ร
๒. เขียนคําควบกล้ํา ล
๓. เขียนคําควบกล้ํา ว
๔. เขียนคําอาน ทร เปลี่ยนเปน ซ
๕. เขียนคําควบกล้ําไมแทที่ออกเสียงฉพาะตัวหนา
๖. แตงประโยคที่มีคําควบกล้ํา
๗. เขียนคําอักษรสูง
๘. เขียนคําอักษรกลาง
๙. เขียนคําอักษรต่ํา
๑๐. อานและเขียนสะกดคําอักษรสามหมู

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๑๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...................................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
.....................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๖
ศึกษาชนิดคําไทย

๑๖๑

๑๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นํา อักษรต่ําเดียว และ อ นํา ย)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรนํา
อักษรนํา คือ พยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกัน ตัวหนาทําให
พยัญชนะตัวที่ตามมาออกเสียงวรรณยุกตเหมือนตัวนํา ตัวหนาจะเปนอักษรสูง
หรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น ออกเสียงได ๒ แบบ คือ
ออกเสียงพยางคเดียว และออกเสียง ๒ พยางค
อักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว (ห นําอักษรต่ําเดีย่ ว และ อ นํา ย)
คํ า ที่ มี ห นํ า พยั ญ ชนะตั ว หลั ง ง ญ น ม ย ร ล ว เสี ย ง
วรรณยุกตของพยางค จะออกเสียงตามพยัญชนะ ห เชน
ห นํา ง เชน หงิก แหงน หงาย หงอก หงอยเหงา
ญ เชน หญิง ใหญ หญา
น เชน หนู หนา หนาม หนอง หนา หนักหนา
ม เชน หมอ หมี หมา หมาย หมอง หมักหมม
ย เชน หยิก หยุด หยัก หยอก หยาม หยี
ร เชน หรือ หรู หรา หรี่ หรอก
ล เชน หลาน หลอก หลับ หลุด หลงใหล
ว เชน หวาน แหวน แหวก ไหว หวี
คําที่มี อ นํา ย มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๖๓

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว และ อ นํา ย)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนวงกลมลอมคําที่เปนอักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
แลวคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําอักษรนําออกเสียงพยางคเดียว
คณิต
หรือ
กราบ
ตรา
หวาน
อยา

หลวง
หมอ
มหา
หนาว
หญิง
อยู

อาน
หยากไย
ให
หมอก
พรอม
อยาง

แหวน
หาย
หนู
เห็น
หวย
อยาก

๑๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๒. นําคําอักษรนํา ๓ คํา มาแตงประโยค
๑) (คํา)..................................
(ประโยค).....................................................................................................
๒) (คํา)..................................
(ประโยค).....................................................................................................
๓) (คํา)..................................
(ประโยค).....................................................................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๖๕

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรนํา
พยัญชนะที่วางไวขางหนาตัวอื่นแลวทําใหพยัญชนะตัวที่ตามมามีเสียงวรรณยุกต
เหมือนตัวนํา ออกเสียงได ๒ แบบ คือ ออกเสียงพยางคเดียว และออกเสียง ๒ พยางค
๑. อักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
คําที่มี ห นํา พยัญชนะตัวหลัง ง ญ น ม ย ร ล ว เสียงวรรณยุกตของ
พยางค จะออกเสียงตามพยัญชนะ ห เชน หมอ หนา หนักหนา เหยียด หยาม หญา
หงาย หยากไย หงอยเหงา หลวง หรูหรา หวาน หลงใหล หวุดหวิด
คําที่มี อ นํา พยัญชนะตัวหลัง ย เสียงวรรณยุกตของพยางค จะออกเสียงตาม
พยัญชนะ อ มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก
๒. อักษรนําออกเสียงสองพยางค
อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ย ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน สนุก สนาน สมาน สมัคร ขยะ ขยับ
ฝรั่ง ฉลาด ผลิต สลบ
ตัวอยางการเขียนคําอาน สนุก อานวา สะ-หนุก
ขยับ อานวา ขะ-หยับ
ขยะ อานวา ขะ-หยะ
อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน องุน ตนุ จมูก จรวด อรอย ตลาด
ตวัด จริต
ตัวอยางการเขียนคําอาน องุน อานวา อะ-หงุน
ตนุ อานวา ตะ-หนุ
อรอย อานวา อะ-หรอย

๑๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคําตอไปนี้แลวเขียนคําอาน

สมัคร
ผลิต
๑. สมัคร
๒. ขยะ
๓. ขยับ
๔. ฉลาด
๕. เผยอ
๖. ผลิต
๗. สลบ
๘. ถวิล
๙. ขนม
๑๐. ฉลาม

ขยะ
สลบ
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

ขยับ
ถวิล

ฉลาด
ขนม

เผยอ
ฉลาม

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๖๗

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรนํา
พยัญชนะที่วางไวขางหนาตัวอื่นแลวทําใหพยัญชนะตัวที่ตามมามีเสียงวรรณยุกต
เหมือนตัวนํา ออกเสียงได ๒ แบบ คือ ออกเสียงพยางคเดียว และออกเสียง ๒ พยางค
๑. อักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
คําที่มี ห นํา พยัญชนะตัวหลัง ง ญ น ม ย ร ล ว เสียงวรรณยุกตของ
พยางค จะออกเสียงตามพยัญชนะ ห เชน หมอ หนา หนักหนา เหยียด หยาม
หญา หงาย หยากไย หงอยเหงา หลวง หรูหรา หวาน หลงใหล หวุดหวิด
คําที่มี อ นํา พยัญชนะตัวหลัง ย เสียงวรรณยุกตของพยางค จะออกเสียงตาม
พยัญชนะ อ มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก
๒. อักษรนําออกเสียงสองพยางค
อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ย ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน สนุก สนาน สมาน สมัคร ขยะ ขยับ
ฝรั่ง ฉลาด ผลิต สลบ
ตัวอยางการเขียนคําอาน สนุก อานวา สะ-หนุก
ขยับ อานวา ขะ-หยับ
ขยะ อานวา ขะ-หยะ
อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน องุน ตนุ จมูก จรวด อรอย ตลาด
ตวัด จริต
ตัวอยางการเขียนคําอาน องุน อานวา อะ-หงุน
ตนุ อานวา ตะ-หนุ
อรอย อานวา อะ-หรอย

๑๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคําตอไปนี้แลวเขียนคําอาน

กนก
ตนุ
๑. กนก
๒. ตลาด
๓. ปรอท
๔. จริต
๕. อนาถ
๖. ตนุ
๗. อรอย
๘. ตลิ่ง
๙. จรัส
๑๐. ตวาด

ตลาด
อรอย
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

ปรอท
ตลิ่ง

จริต
จรัส

อนาถ
ตวาด

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
วัสดุอุปกรณ
๑. กระดาษแข็ง
๒. ไมบรรทัด
๓. กรรไกร
๔. ดินสอ
๕. สีไม
๖. กาว
วิธีการทําพีระมิดอักษรนํา
๑. เขียนคําที่เปนอักษรนําในแตละดานรอบพีระมิด ดานละ ๑ คํา
๒. ตกแตงตามจินตนาการ
๓. ตัดตามเสนประ
๔. ประกอบตามรูปราง

๑๖๙

๑๗๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยางการทําชิ้นงาน เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตลาด
ติดกาว

ติดกาว

ติดกาว

อักษรนํา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๗๑

ใบงานที่ ๔ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ติดกาว

ติดกาว
ติดกาว

๑๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํานาม

คํานาม คือ คําที่ใชเรียก คน สัตว พืช สิ่งของ และสถานที่ เชน
โรงเรียน ชาวไร แมว นกยูง หนังสือ พระจันทร สวนสัตว
ธงไตรรงค พระอาทิตย ดอยสุเทพ นครสวรรค
คําที่ใชเรียกคน เชน เด็ก เพื่อน ยา ทหาร พอคา ชาวไร
คําที่ใชเรียกสัตว เชน ชาง สุนัข นก ปลา กระตาย มา
คําที่ใชเรียกพืช เชน ตนมะมวง เงาะโรงเรียน พริก มะนาว พริกชี้ฟา
คําที่ใชเรียกสิ่งของ เชน หนังสือ ลูกฟุตบอล คอมพิวเตอร ธงชาติ นาฬิกา
คําที่ใชเรียกสถานที่ เชน โรงเรียน ดอย สนามหญา สวนสัตว
คํานามแบงเปน ๒ ชนิด คือคํานามชี้เฉพาะ และคํานามไมชี้เฉพาะ
๑. คํานามทั่วไป เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปไมไดชี้เฉพาะเจาะจง เชน โรงเรียน
แมว สถานีรถไฟ หนังสือ สวนสัตว
๒. คํานามชี้เฉพาะ เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว สิ่งของ และสถานที่
ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เชน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ เจาแตม สถานี
รถไฟหัวหิน หนังสือภาษาไทย สวนสัตวชะอํา
หนาที่ของคํานาม
คํานามทําหนาที่ในประโยค ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
จานขาวตกแตก
นักเรียนอานนิทาน
พอลางชอนสอม
เจาแตมชอบกระโดดเชือก
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
สมชัยเตะฟุตบอล
นองซักเสื้อ
ชมพูเลี้ยงสุนัข
แมวเคลาเคลียกันตธิดา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๗๓

บทอาน เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานบทความตอไปนี้แลวขีดเสนใตคําที่เปนคํานาม

เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

ป จ จุ บั น การกิ น อาหารของคนไทยสว นมาก ได รั บ สารอาหารไม เ พี ย งพอต อ
รางกาย หรือมากเกินไป ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และโรคอวน ดังนั้น ถารูจักเลือกอาหารที่มีคุณคา จะชวยใหมี
สุขภาพดี ไมเจ็บปวย
การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผัก ถาเปนเนื้อสัตวตองมีไขมันต่ํา เชน
ปลา และเนื้อไมติดมัน การปรุงอาหารควรใชวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ
รสชาติ ไ ม มั นจั ด เค็ ม จั ด หรื อ หวานจั ด เน นการต ม นึ่ ง ย า ง อบ และทํ า เป นน้ําพริก
ถาเปนผัดและแกงก็ใสน้ํามันและกะทิแตพอควร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบงอาหารเปน ๔ กลุมตามสารอาหารซึ่ง
คนไทยยังกินไมเพียงพอ หรือกินมากเกินไปจนทําใหเกิดปญหาสุขภาพได ดังนี้
กลุมที่ ๑ กลุมที่ใหใยอาหารสูง ชวยใหขับถายสะดวกขึ้นปองกันโรคทองผูก
และริดสีดวงทวาร เชน ขาวยําปกษใต ยําผักรวม น้ําพริกตาง ๆ โจกขาวกลอง ขาวกลอง
ผัดรวมมิตร ขนมจีนน้ํายาปา ขนมจีน แกงปา ฯลฯ
กลุ ม ที่ ๒ กลุ ม ที่ ใ ห แ คลเซี ย มสู ง ช ว ยให ก ระดู ก และฟ นแข็ งแรงป อ งกันโรค
กระดู ก พรุ น เช น น้ํ า พริ ก กะป ปลาทู ยํ า ยอดคะน า ลาบ เต า หู น้ํ า พริ ก ปลาร า
กวยเตี๋ยวราดหนา ฯลฯ
กลุมที่ ๓ กลุมที่ใหวิตามินเอและธาตุเหล็กสูง ชวยใหดวงตาสดใส เพิ่มความ
ตานทานโรค เจริญเติบโตเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน เกาเหลาเลือดหมู
แกงจืดตําลึง ซุปฟกทอง ซุปขาวโพด ขนมจีนน้ําเงี้ยว ขาวผัดรวมมิตร กวยเตี๋ยวตมยํา
ฯลฯ
กลุ ม ที่ ๔ กลุ ม ที่ มี ไ ขมั น ต่ํ า ช ว ยป อ งกั น โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคอ ว น
โรคเบาหวาน เชน ปลากะพงลวกจิ้ม ปลาชอนเผา สมตํา สุกี้น้ํา ตมยํากุง ลาบปลา
กวยเตี๋ยวปลา ฯลฯ
หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๗๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนตามคําบอก (คํานาม)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําตามทีค่ รูบอกลงในชองวาง

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

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๗๕

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําสรรพนาม
คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง
เพือ่ ไมตองใชคํานามนั้นซ้าํ อีก
๑. คําสรรพนามใชแทนผูพูด เชน เรา ฉัน ดิฉัน หนู ผม กระผม
ขาพเจา อาตมา
๒. คําสรรพนามใชแทนผูฟง เชน คุณ เธอ ทาน โยม
๓. คําสรรพนามใชแทนผูที่ถูกกลาวถึง เชน เขา มัน ทาน พระองค
หนาที่ของคําสรรพนาม
คําสรรพนามทําหนาที่ในประโยคเหมือนกับคํานาม คือ
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
ฉันเลี้ยงปลากัด
หนูไปตลาดกับแมนะคะ
มันชอบเฝาบาน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
ดินสอของฉันหายใครเอามันไป
พวกเรานิยมยกยองทาน
ผมคิดถึงคุณ
พอรักผม

๑๗๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง สุนัขจอมเกเร
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง สุนัขจอมเกเร
สุนัขจอมเกเรตัวหนึ่งชอบวิ่งไปกัดชาวบานเวลาเขาเผลอ เจาของ
จึงนํากระพรวนมาแขวนคอมันไว เพื่อใหคนไดยินเวลามันวิ่งเขาไปใกล
แตเจาสุนัขคิดวาเขาใหมันเปนของขวัญ มันจึงวิ่งทําเสียงกรุงกริ๊งอวดไป
ทั่วตลาด สุนัขชราตัวหนึ่งเห็นมันวิ่งเชนนั้นจึงถามมันวา"ทําไมเจาถึงวิ่งสั่น
กระพรวนไปทั่วเชนนี้ละ" มันตอบกลับไปวา "เพื่อใหทุกคนไดยินเสียงอัน
ไพเราะของมันยังไงละ"
สุนัขชราหัวเราะในความโงของมัน "เจาเขาใจผิดแลวละเจาหมานอย
ไมมีใครชื่นชมเจาหรอก คนที่ไดยินเสียงกระพรวนของเจามีแตจะวิ่งหนี
กันทั้งนั้น เพราะเขากลัววาเจาจะไปทํารายเขาตางหาก"
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
“คนโงมักภูมิใจกับชื่อเสียงในทางที่ไมดีของตนเอง”
ชวนคิด : ใหนักเรียนหาคําสรรพนามที่ใชแทนคํานามในเรื่องสุนัขจอม
เกเร

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๗๗

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําสรรพนามในประโยคตอไปนี้
๑. ฉันคิดถึงคุณมาก
.....................................................................................................................
๒. ผมเลี้ยงแมวไวตัวหนึ่ง มันฉลาดแสนรูมาก
.....................................................................................................................
๓. ทุกวันนี้เธอรูไหมวาเขานิยมใชโทรศัพทมือถือกัน
.....................................................................................................................
๔. โยมพรุงนี้อาตมาจะรวมงานบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
.....................................................................................................................
๕. เจาแตมมันชอบเฝาบาน
.....................................................................................................................
๖. พวกเขาชวยเหลือผูอื่นที่กําลังไดรับความเดือดรอน
.....................................................................................................................
๗. ผมขออนุญาตครูไปพักผอนตางจังหวัดกับครอบครัว
.....................................................................................................................
๘. วันหยุดนี้เธอจะมาทํารายงานที่บานของฉันไหม
.....................................................................................................................
๙. ดิฉันจะกลับบานแลว ทานตองการอะไรอีกหรือไม
.....................................................................................................................
๑๐. ทุกครั้งที่มีโอกาสทําดี ขอใหพวกคุณจงทําความดีเพือ่ ตนเองและผูอื่น
.....................................................................................................................
ชื่อ .............................................. สกุล............................... ชั้น ............... เลขที่...............

๑๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํากริยา
คํากริยา คือ คําที่บอกอาการกระทํา หรือบอกสภาพอยางใดอยางหนึ่งของ
คน สัตว สิ่งของ เชน วิ่ง ดีใจ วาย หัวเราะ ปลูก รับประทาน ดับ
ตัวอยางประโยค
สุนัขวิ่งเร็ว
ฉันดีใจมาก
ขิงวายน้ําเกง
พอหัวเราะเสียงดัง
แมปลูกผักสวนครัว
คุณครูรับประทานอาหารกลางวันแลว
ไฟฟาในโรงเรียนดับหมดทุกดวงตั้งแตเชา
หนาที่ของคํากริยา
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
- กินมากทําใหอวน
๑. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
- ฉันชอบเตนแอโรบิกตอนเชา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๗๙

บทอาน เรื่อง หมาปากับลูกแกะ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง หมาปากับลูกแกะ
ขณะที่หมาปากําลังกินน้ําอยูที่ตนลําธารแหงหนึ่ง แลเห็นลูกแกะเดินเลน
ทองน้ํามาแตไกล หมาปาตั้งใจวาจะจับลูกแกะกิน แตเมื่อจะกินคิดวาตองทําให
ลูกแกะเห็นความชอบธรรมของตนเสียกอน เมื่อคิดดังนั้นแลวก็ตรงเขาไปตอวา
ลูกแกะวา“เจานี้นิสัยไมดี ถือดีอยางไรจึงมากวนน้ํากินของขาใหขุนเปนตมไป
ดั ง นี้ ” ลู ก แกะตกใจ ร อ งตอบโต ไ ปโดยซื่ อว า “ท า นจะว า ข า พเจ ากวนน้ํากิน
ของทานใหขุนอยางไรถูก เพราะน้ําในลําธารนี้ไหลจากทานมายังขาพเจา หาได
ไหลจากขาพเจาไปหาทานไม”
หมาปาแกลงหาความตอไปวา “เอาเถิด ถึงเจาจะไมไดทําน้ําใหขุนวันนี้
เมื่อปกลายนี้ เจาก็ไดตอวาขาหนักหนา” ลูกแกะตัวสั่นรองตอบไปวา “พุธโธเอย
เมื่อปกลายนี้ขาพเจายังไมไดเกิดมาเห็นเดือนเห็นตะวันเลย” หมาปาตอบวา
“เอาเถอะนะ ถึงเจาไมไดตอวาขา พอของเจาก็ตอวาขา เจามีความผิดเหมือนกัน
จะมามัวตอลอตอเถียงกันไปทําไม” วาแลวก็ตะครุบลูกแกะกินเปนอาหาร
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ผูที่มีนิสัยพาลยอมหาเหตุที่จะพาลผูไมมีความผิดใหจงได

ชวนคิด : ใหนักเรียนหาคํากริยาในเรื่องหมาปากับลูกแกะ

๑๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคํากริยาตอไปนี้เติมลงในชองวางใหถูกตอง
รองไห

หัวเราะ

กวาด

ทํา

เปด

ไหว

วิ่ง

ปด

กระโดด

รอง

ยิ้ม

นอน

๑. เมื่อคืนอานหนังสือจนดึกทําใหหนูแดง
๒. คุณแม

ตื่นสาย

สลัดผักและไกทอด

๓. อึ่งอางตัวใหญ
๔. ดํา

ลงในสระน้ํา
ไปเก็บวาวที่ตก

๕. เธอชวยคุณ

แม

ใบไมทุกวัน

๖. ลูกจันทรยก

มือ พระที่หนาวัด

๗. ยายแมน

อยางมีความสุขเมื่อไดรับของขวัญ

๘. คุณปา

สงเสียงดัง เมื่อฟงเรื่องขําขันจาก
วิทยุ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๙. ตุกตา
๑๐. พลอยใส

๑๘๑

เพลงเวลาอาบน้ํา
สวิตชพัดลมกอนออกจากบาน

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

๑๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิดชนิดของคําในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปความรูโดยเขียนแผนผังความคิด เรื่องชนิดของคําใน
ภาษาไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๘๓

ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารู
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สัญลักษณในอาคารนารู
๑. ปายหองน้ํา ชาย-หญิง ปายเครื่องหมาย
หองน้ําชาย-หญิง จะมีสญ
ั ลักษณรูปผูชาย
แทนหองน้ําผูชายและมีสัญลักษณรูปผูหญิง
แทนหองน้ําหญิง
๒. ปายบอกทางออก หมายถึง ขวามือมีทางออก
ซึ่งจะมีคาํ หรือลูกศรบอกทิศทางในการออก
๓. ปายบอกทางออก หมายถึง ซายมือมีทางออก
ซึ่งจะมีคาํ หรือลูกศรบอกทิศทางในการออกจาก
บริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ
๔. หามสูบบุหรี่ หมายถึง ไมสูบบุหรี่ในบริเวณนี้
สถานที่หามสูบบุหรี่ เชน โรงพยาบาล บนรถ
โดยสาร สนามบิน สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด
หางสรรพสินคา
๕. ปายบอกทางหนีไฟ หมายถึง ขวามือมีทาง
หนีไฟซึ่งจะมีคําหรือลูกศรบอกทิศทางในการออก
จากบริเวณหรือสถานทีน่ ั้น ๆ

๑๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๖. ปายบอกทางเขา หมายถึง
ขางหนาเปนทางเขาซึ่งจะมีคํา
หรือลูกศรบอกทิศทางในการเขา
ไปบริเวณหรือสถานที่นนั้ ๆ
๗. ปายบอกการขึ้น-ลงบันได
หมายถึง การขึ้น-ลงตึกหรือ
อาคารสถานที่นั้น ๆ ถาขึ้น-ลง
ชั้นเดียวควรใชบันได เพือ่ การ
ประหยัดพลังงานไฟฟา และ
อุปกรณ

๘. ปายบอกกรณีเกิดเพลิง
ไหม หมายถึงสัญลักษณบอก
กรณีเกิดเพลิงไหม
๙. ปายหามใชลิฟต หมายถึง
สัญลักษณหามใชลิฟต
นอกจากนี้ ยั ง มี เ ครื่ อ งหมายอี ก มากมายในสถานที่ ห รื อ อาคารต า ง ๆ
ที่ มั ก จะแสดงไว ใ ห นั ก เรี ยนหรื อคนทั่ว ไปให ไ ดสั งเกตพบเป น แนวทางในการ
ปฏิบัติ เพื่ออํานวยความสะดวกหรือเปนขอควรระมัดระวังเปนเบื้องตน ซึ่งควร
ทําความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๘๕

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนปายสัญลักษณในอาคาร
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนความหมายของปายเครื่องหมายใหถูกตอง
๑.
...........................................................................................

๒.

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

๓.
.........................................................................................................

๔.
......................................................................................................

๕.

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

๖.

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

๑๘๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๗.

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

๘.

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

๙.

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

๑๐.

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๘๗

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู (ปายจราจรประเภทบังคับ และปายเตือน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ปายจราจรประเภทบังคับ
๑.หามกลับรถไปทางขวา ความหมาย หามมิใหกลับรถไป
ทางขวาไมวาดวยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๒. หามกลับรถไปทางซาย ความหมาย หามมิใหกลับรถไป
ทางซายไมวา ดวยวิธใี ด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย

๓. หามแซง ความหมาย หามมิใหขับรถแซงขึน้ หนารถคันอื่น
ในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๔. หามรถจักรยานยนต ความหมายหามรถจักรยานยนตผา น
เขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๕. หามคน ความหมายหามคนผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

๑๘๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ปายจราจรประเภทเตือน
๑. ทางขามทางรถไฟไมมีเครื่องกั้นทาง ความหมาย ทาง
ขางหนามีทางรถไฟตัดผานและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวาง
กั้นทาง
๒. ทางขามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ความหมาย ทาง
ขางหนามีทางรถไฟตัดผานและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวาง
กั้นทาง กอนที่จะขับรถผานปายนี้ ใหขับรถใหชาลงและ
พรอมที่จะหยุดรถไดเมื่อมีเสียงสัญญาณของเจาหนาที่ดังขึ้น
๓. ผิวทางขรุขระ ความหมาย ทางขางหนาขรุขระมากมี
หลุมมีบอ หรือเปนสันติดตอกัน ใหขับรถใหชาลงและเพิ่ม
ความระมัดระวัง
๔. สะพานแคบ ความหมาย ทางขางหนามีสะพานแคบ
รถเดิ น หลี ก กั น ไม ไ ด ให ขั บ รถให ช า ลงและระมั ด ระวั ง
อันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝายหนึ่งของสะพาน
ถามีปายอื่นติดตั้งอยู ก็ใหปฏิบัติตามปายนั้น ๆ ดวย
๕. ทางลื่น ความหมาย ทางขางหนาลื่นเมื่อผิวทางเปยก
อาจเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด ง า ย ให ขั บ รถให ช า ลงให ม าก และ
ระมัดระวังการลื่นไถล อยาใชหามลอโดยแรงและทันที

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย

๑๘๙

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนที่จากบานมาโรงเรียน โดยใชปายสัญลักษณตาง ๆ

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

๑๙๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. เขียนคําอักษรนําพยางคเดียว
๒. อานและเขียนคําอักษรนําสองพยางค
๓. เขียนคําอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๔. เขียนคําอักษรนํา
๕. เขียนคํานาม
๖. เขียนคําสรรพนาม
๗. เขียนคํากริยา
๘. เขียนความหมายของปายสัญลักษณ
๙. เขียนปายสัญลักษณ

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๗
สื่อสารผานประโยค

๑๙๑

๑๙๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคและสวนประกอบของประโยค

วลี คือ กลุมคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไปเรียงกันอยางเปนระเบียบ แตไมได
ใจความสมบูรณ วลีอาจเปนเพียงภาคประธาน หรือ ภาคแสดง ก็ได เชน
เร็วเหมือนจรวด ใคร ๆ ก็ได แมวสีขาว
ประโยค คือ คําหรือกลุมคําตาง ๆ มาเรียบเรียงแลวไดใจความที่
สมบูรณ
สวนประกอบของประโยค ทุกประโยคประกอบดวย ๒ สวน
๑. ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน
คํานาม หรือคําสรรพนาม
๒. ภาคแสดง คื อ ส ว นที่ เ ป น กริ ย าและกรรม ภาคกริ ย าเปน คํา
ที่ แ สดงการกระทํ า และสภาพของคน สั ต ว สิ่ ง ของ ส ว นกรรมเป น
ผูถูกกระทํา
ประโยค

ภาคประธาน

นักเรียนกระโดด
นักเรียนกระโดดเชือก
คุณแมเย็บผา
พี่ใสกางเกง

นักเรียน
นักเรียน
คุณแม
พี่

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
กระโดด
กระโดด
เชือก
เย็บ
ผา
ใส
กางเกง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๑๙๓

บทอาน เรื่อง นกอีแจวกับนกกระยาง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

นกอีแจวกับนกกระยาง
ณ บึ ง อั น กว า งใหญ แ ห ง หนึ่ ง มี น กกระยางแม ลู ก คู ห นึ่ ง ซึ่ ง หลง
ความงามปกของตนวาขาวสวยสะอาด แมนกกระยางตามใจลูกไมใหลูก
ทํางานหนัก เพราะกลัววาจะทําใหปกของลูกบอบซ้ําและเลอะเทอะดํา
สวนแมนกอีแจวจะสอนใหลูกของมันขยันขันแข็งอดทน มีความมานะ
พยายามและไมตามใจลูก เมื่อเวลาผานไปลูกนกอีแจวกลายเปนนกที่
เขมแข็ง สวนลูกนกกระยางเปนนกที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและออนแอ
วันหนึ่งเกิดพายุลมแรงมาก นกอีแจวแมลูกทั้งสองสามารถพากั น บิน
กลับไปที่รังของมันได สวนลูกกระยางถูกลมพายุพัดจนปกเลอะเทอะดํา
และบาดเจ็ บ แม น กกระยางคิ ด ว า ต อ ไปนี้ มั น จะต อ งสอนลู ก ของมั น
ใหพึ่งตนเองใหได

๑๙๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนจําแนกสวนประกอบของประโยคในชองวาง
ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง
กริยา

กรรม

๑. นกอีแจวบิน
๒. นกกระยางกินปลา
๓. กระตายหนีเสือ
๔. เขาอานหนังสือนิทาน
๕. ครูกันตรองเพลง
๖. แกวตานอนหลับ
๗. กานดาสวมเสื้อสีแดง
๘. แมปลูกผักบุง
๙. นักเรียนแขงกีฬา
๑๐. ปาแจวขายยํา
ชื่อ ...................................... สกุล ................................ ชั้น .............. เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๑๙๕

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง ประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยค

วลี คือ กลุมคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไปเรียงกันอยางเปนระเบียบ แตไมได
ใจความสมบูรณ วลีอาจเปนเพียงภาคประธาน หรือ ภาคแสดง ก็ได เชน
เร็วเหมือนจรวด ใคร ๆ ก็ได แมวสีขาว
ประโยค คือ คําหรือกลุมคําตาง ๆ มาเรียบเรียงแลวไดใจความที่
สมบูรณ
สวนประกอบของประโยค ทุกประโยคประกอบดวย ๒ สวน
๑. ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน
คํานาม หรือคําสรรพนาม
๒. ภาคแสดง คื อ ส ว นที่ เ ป น กริ ย าและกรรม ภาคกริ ย าเป น คํ า
ที่ แ สดงการกระทํ า และสภาพของคน สั ต ว สิ่ ง ของ ส ว นกรรมเป น
ผูถูกกระทํา
ประโยค

ภาคประธาน

นักเรียนกระโดด
นักเรียนกระโดดเชือก
คุณแมเย็บผา
พี่ใสกางเกง

นักเรียน
นักเรียน
คุณแม
พี่

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
กระโดด
กระโดด
เชือก
เย็บ
ผา
ใส
กางเกง

๑๙๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคจากคําที่ครูกําหนดให
๑. กระทง
...............................................................................................................
๒. กรุณา
...............................................................................................................
๓. เขยา
...............................................................................................................
๔. ชรา
...............................................................................................................
๕. เชื่อม
...............................................................................................................
๖. ตะกรอ
...............................................................................................................
๗. เตือน
...............................................................................................................
๘. ถัก
...............................................................................................................
๙. บะหมี่
...............................................................................................................
๑๐. รอด
...............................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๑๙๗

คําชี้แจง ใหแตงประโยคจากคําที่กําหนดให
เมื่ออานประโยคแลว แลวมีความสุข พรอมวาดภาพประกอบ

๑. อาสา
........................................................................................................

๒. ตีลังกา
........................................................................................................

๓. เพื่อนบาน
........................................................................................................

๔. เมืองไทย
.......................................................................................................

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

๑๙๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรือ่ ง ประโยคบอกเลา
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคบอกเลา

ประโยคบอกเล า คื อ ประโยคที่ มี ป ระธาน กริ ย าหรื อ มี ก รรม
อยูดวยกัน ประโยคบอกเลาจะบอกใหรูวา ประธานของประโยค(ใคร)
ทําอะไร เปนอยางไร
ตัวอยางประโยคบอกเลา (ประธาน + กริยา + กรรม)
๑. ลูกแกะกลัวหมาปา
๒. ลูกแกะเถียงหมาปา
๓. หมาปาตะครุบลูกแกะ
๔. ลูกแกะเดินทองน้ํามาแตไกล
๕. หมาปากําลังกินน้ําที่เต็มลําธาร
๖. น้ําในลําธารไหลไปยังปลายลําธาร
๗. น้ําในกาเดือดพลาน
๘. เด็กดีขยันเรียนหนังสือ

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๑๙๙

ใบงานที่ ๓ เรื่อง แตงประโยคบอกเลา
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคบอกเลา จํานวน ๑๐ ประโยค

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

๒๐๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคคําถาม

ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบ
จะมีคําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคคําถาม
บานของมดทําจากใบไมใชหรือไม
ใครสรางโรงเรียนวังไกลกังวลฯ
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีไดอยางไรบาง
บานของนักเรียนอยูที่ไหน
ทําไมคนและสัตวตองมีบาน
ความเพียรพยายามชวยใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร
ตัวอยาง การเขียนประโยคคําถาม จากประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม
๑. แกวปนจักรยานไปตลาด
๑. แกวปนจักรยานไปไหน
๒. สมชายคิดเลขเกง
๒. ใคร คิดเลขเกง
๓. ฉันไมไปโรงเรียนเพราะเปนวัน ๓. ทําไมฉันไมไปโรงเรียน
เสาร
๔. เมื่อคืนแมนําดอกมะลิไปบูชา ๔. แมนําดอกมะลิไปบูชาพระ
พระ
เมื่อไร

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๐๑

ใบงานที่ ๔ เรื่อง แตงประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใชคําตอไปนี้แตงประโยคคําถาม ใหเหมาะสม
๑. ใคร .......................................................................................................
๒. ที่ไหน.....................................................................................................
๓. ทําไม .....................................................................................................
๔. อยางไร .................................................................................................
๕. อะไร .....................................................................................................
คําชี้แจง แตงประโยคคําถามจากประโยคตอไปนี้
๑. มานีเดินไปโรงเรียนทุกเชา
....................................................................................................................
๒. แกวตา เขียนจดหมายลาครู
....................................................................................................................
๓. ครูขวัญใจสอนนักเรียนรําถวายพระพร
....................................................................................................................
๔. สุพรทํางานในตําแหนงผูจัดการที่ตลาดผลไม
....................................................................................................................
๕. เขาไมสบาย เพราะโดนฝน
....................................................................................................................
ชื่อ ......................................... สกุล .................................. ชั้น ............ เลขที่ .........

๒๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมยอมรับ เปนประโยคที่มี
เนื้อความตรงขามกับประโยคบอกเลา
จะมีคําวา ไม มิได ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคปฏิเสธ
ลูกแกะไมรูจักพอของมัน
ขาพเจามิไดทําน้ําในลําธารขุน
นองขนมไมชอบอากาศรอน
ฉันมิใชคนนิสัยพาลอยางหมาปา
ลูกแกะอยูปลายลําธารไมใชอยูตนลําธาร

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๐๓

ใบงานที่ ๕ เรื่อง แตงประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคปฏิเสธ โดยใชคําตอไปนี้
๑. เดินทาง ............................................................................................
๒. การบาน ...........................................................................................
๓. ชื่อเสียง ............................................................................................
๔. สนุกสนาน ........................................................................................
๕. ทดลอง .............................................................................................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนี้เปนประโยคปฏิเสธ หรือประโยคบอกเลา

.....................................................๑. ฉันไปเที่ยวชายทะเลกับพอ-แม
.....................................................๒. วิชัยไมชอบกินผัก
......................................................๓. แมไมไดไปตลาดเมื่อเชานี้
......................................................๔. ครูรักและปรารถนาดีกับนักเรียนทุกคน
......................................................๕. ดินสอแทงนี้ไมใชดินสอของฉัน
ชื่อ .................................................. สกุล .................................. ชั้น ............. เลขที่ .......

๒๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคขอรอง
ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวน
ใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
ตัวอยาง ประโยคขอรอง
กรุณาเขาแถว
กรุณาอยาสงเสียงดัง
กรุณาใชน้ําอยางประหยัด
กรุณาหยิบหนังสือใหฉันหนอยครับ
โปรดรักษาความสะอาด
โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะ
ชวยปดไฟทุกครั้งหลังออกจากหอง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๐๕

ใบงานที่ ๖ เรื่อง แตงประโยคขอรอง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคขอรอง โดยใชคําตอไปนี้
๑. ทําบุญ................................................................................................
๒. เลี้ยงปลา ..........................................................................................
๓. เลานิทาน ..........................................................................................
๔. อาหาร ..............................................................................................
๕. ทํางาน ..............................................................................................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนีเ้ ปนประโยคขอรอง หรือประโยคปฏิเสธ
....................................................... ๑. ชวยแมวที่ตกในคลองดวย
....................................................... ๒. เธอไมเคยมาสนามเด็กเลนนี้
....................................................... ๓. โปรดใชน้ําอยางประหยัด
....................................................... ๔. แมงมุมไมไดเปนแมลง
....................................................... ๕. กรุณาถอดรองเทากอนเดินเขาบาน

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

๒๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคคําสัง่
ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือระบุสิ่งที่ใหทํา
จะมีคําวา จง อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคคําสั่ง
อยาเลนไฟ
อยาวิ่งเลนในหองเรียน
อยาวิ่งเลนบนอาคารเรียน
จงแปรงฟนกอนนอน
จงลางมือกอนรับประทานอาหาร
หามเดินลัดสนาม
หามทิ้งขยะบริเวณนี้
หามจับสัตวน้ําบริเวณนี้
หามสงเสียงดังในหองสมุด
ตองชวยกันรักษาความสะอาดหองสุขา

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๐๗

ใบงานที่ ๗ เรื่อง แตงประโยคคําสั่ง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคคําสั่ง โดยใชคําตอไปนี้
๑. ทําลาย...............................................................................................
๒. ตะโกน...............................................................................................
๓. เสื้อผา................................................................................................
๔. สนามหญา.........................................................................................
๕. เดิน....................................................................................................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนี้เปนประโยคคําสั่ง หรือประโยคขอรอง
........................................................ ๑. นักเรียนตองมาเรียนใหตรงเวลา
........................................................ ๒. โปรดนั่งตามหมายเลขที่กําหนด
........................................................ ๓. กอนออกจากหองใหปดไฟทุกดวง
........................................................ ๔. จงเดินขามถนนที่ทางมาลาย
........................................................ ๕. ชวยเก็บผลไมมาใหคุณยายดวย
ชื่อ ............................................... สกุล ............................. ชั้น ................ เลขที่ ............

๒๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคในชีวิตประจําวัน (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงประโยค (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคในชีวิตประจําวัน

๑. ประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเล า คื อ ประโยคที่ มี ใ จความบอกให รู ว า ใคร ทํ า อะไร
อยางไร
ตัวอยาง ประโยคบอกเลา
ลูกแกะเถียงหมาปา
หมาปาตะครุบลูกแกะ
ลูกแกะเดินทองน้ํามาแตไกล
หมาปากําลังกินน้ําที่เต็มลําธาร
น้ําเต็มลําธารไหลไปยังปลายลําธาร
๒. ประโยคคําถาม
ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบ จะมี
คําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคคําถาม
บานของมดทําจากใบไมใชหรือไม
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีไดอยางไรบาง
บานของนักเรียนอยูท ี่ไหน
ทําไมคนและสัตวตองมีบาน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๐๙

๓. ประโยคปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมยอมรับ จะมีคําวา ไม มิได
ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคปฏิเสธ
ลูกแกะไมรูจักพอของมัน
ขาพเจามิไดทําน้ําในลําธารขุน
นองขนมไมชอบอากาศรอน
ฉันมิใชคนนิสัยพาลอยางหมาปา
ลูกแกะอยูปลายลําธารไมใชอยูตนลําธาร
๔. ประโยคขอรอง
ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวนใหทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
ตัวอยาง ประโยคขอรอง
กรุณาเขาแถว
กรุณาอยาสงเสียงดัง
กรุณาใชน้ําอยางประหยัด
กรุณาหยิบหนังสือใหฉันหนอยครับ
โปรดรักษาความสะอาด
โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะ
ชวยปดไฟทุกครั้งหลังออกจากหอง

๒๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๕. ประโยคคําสั่ง
ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ใหทําจะมีคําวา
จง อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค
ตัวอยางเชน
อยาเลนไฟ
อยาวิ่งเลนในหองเรียน
อยาวิ่งเลนบนอาคารเรียน
จงแปรงฟนกอนนอน
จงลางมือกอนรับประทานอาหาร
หามเดินลัดสนาม
หามทิ้งขยะบริเวณนี้

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๑๑

ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง จงเปลี่ยนประโยคบอกเลาที่กําหนดให เปนประโยคคําถามและ
ประโยคปฏิเสธ
ตัวอยาง ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม
ประโยคปฏิเสธ

๑. ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม
ประโยคปฏิเสธ
๒. ประโยคบอกเลา
ประหลาด
ประโยคคําถาม
ประโยคปฏิเสธ
๓. ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม
ประโยคปฏิเสธ

กัลยาเคยบอกวาอยากเลี้ยงอูฐ
ใครอยากเลีย้ งอูฐ
กัลยาไมเคยบอกวาอยากเลี้ยงอูฐ

ออมคุยกับแกว
........................................................................................
........................................................................................
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ อยากฟงเรื่อง สัตว
........................................................................................
........................................................................................
พอพาลูก ๆ ไปดูหนัง
........................................................................................
........................................................................................

๒๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง จงเปลี่ยนประโยคบอกเลาที่กําหนดให เปนประโยคขอรองและ
ประโยคคําสั่ง
๔. ประโยคบอกเลา ฉันเดินทางไกลแตเชา
ประโยคขอรอง ........................................................................................
ประโยคคําสั่ง
........................................................................................
๕. ประโยคบอกเลา นักเรียนอาสาทําความสะอาดรอบตลาดสด
ประโยคขอรอง ........................................................................................
ประโยคคําสั่ง
........................................................................................
ชื่อ ................................................. สกุล ................................ ชั้น ........... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค

๒๑๓

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การสรางโมบาย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (ประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

โมบายเมฆฝนเรื่องสระ

อุปกรณ :
๑. กระดาษสีดํา ๑ แผน
๒. กระดาษสีพื้นหลากสี สีละ ๑ แผน
๓. สายเอ็นตกปลาชนิดใส ขนาด ๐.๔๕ มม. ๑ มวน
๔. กาวลาเท็กซ
๕. กรรไกร ๖. ดินสอ ๗. ไมบรรทัด ๘. เหรียญ ๕ บาท

วิธีการทํา

๑. วาดรู ป ก อ นเมฆบนกระดาษสี ดํ า แล ว ตั ด ออกมาในขนาดเดี ย วกั น
๒ ชิ้น ตัดกระดาษสีหลากสีเปนรูปสามเหลี่ยม และวงกลม (ใชเหรียญ ๕ เปน
ตนแบบ) โดยทุกชิ้นจะตองตัดใหเปนจํานวนคู
๒. เขี ย นคํ า ที่ ป ระสมด ว ยสระต า ง ๆ ในภาษาไทยลงบนก อ นเมฆหรื อ
รูปทรงที่ตองการ
๓. นํากระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้นมาทําการประกบติดกันดวยกาว โดย
ตัดสายเอ็น ๑ เสน สอดไวระหวางกระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้น (เพื่อใชแขวน)
และตัดสายเอ็น ๕ เสน สอดไวระหวางกระดาษทางดานลางของกอนเมฆ (เพื่อ
ใชทําสายฝน)
๔. นํากระดาษรูปสามเหลี่ยมและวงกลมที่ตัดเตรียมไวเปนคู มาทากาว
ประกบติดกับสายเอ็นทั้ง ๕ เสน โดยเวนระยะใหสวยงาม
ขอขอบคุณ วิธีทําโมบายกระดาษโดย ideadeedee

๒๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. จําแนกสวนประกอบของประโยค
๒. แตงประโยค
๓. สรางชิน้ งานโมบายประโยค

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

หนวยการเรียนรูที่ ๘
ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๑๕

๒๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่มีประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย
วิสรรชนีย คือรูปสระวิสรรชนีย (–ะ) เปนรูปที่ใชเขียนแทน
สระ อะ และ ใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดงความเปนสระ
เสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัวะ
คําที่ประวิสรรชนีย คือ คําที่รูปสระ – ะ ประสมอยู และ
อานออกเสียง อะ
คําที่ประวิสรรชนีย มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. คําประวิสรรชนียที่พยางคหนา เชน กะทิ กระทะ คะนา
ตะกรา ทะเล ประปา มะมวง ระบํา สะพาน
๒. คําประวิสรรชนียที่พยางคหลัง เชน ธุระ ซากุระ ซาบะ
จังหวะ ระยะ หิมะ
คํ า ที่ ป ระวิ ส รรชนี ย มั ก เป น คํ า ไทยแท เช น มะระ มะลิ
ชะงัก และ คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน บะหมี่ แปะซะ
ซากุระ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๑๗

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานออกเสียงและเขียนจัดกลุมคําที่ประวิสรรชนียตามประเภท
ที่กําหนดให

ระฆัง
มะกรูด
ระกํา
กระบุง

คะนา
มะไฟ
มะมวง
สะระแหน

มะกอก
กะเพรา
ตะไคร
กะละมัง

กระทะ
มะพราว
มะขาม
กระถิน

ตะกรา
มะเขือ
ตะเกียบ
กระถาง

ผัก

ผลไม

ของใช

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

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

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

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

๒๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่มีประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย คือ คําที่รูปสระ – ะ ประสมอยู และอานออก
เสียง อะ
คําที่ประวิสรรชนีย มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห น า เช น กะทิ กระทะ คะน า
ตะกรา ทะเล ประปา มะมวง ระบํา สะพาน
๒. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห ลั ง เช น ธุ ร ะ ซากุ ร ะ ซาบะ
จังหวะ ระยะ หิมะ
คําที่ประวิสรรชนีย มักเปนคําไทยแท เชน มะระ มะลิ ชะงัก
และ คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน บะหมี่ แปะซะ ซากุระ

คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หลักการอานคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา ใหอานออกเสียง อะ
ครึ่งเสียง
เชน กะทิ
กะป
กะพง
กระซิบ
กระดาษ
กระดูก
คะนา
คะนอง
คะมํา
ประกอบ
ประกาศ
ประปา
ตะกาย
ตะเกียง
ตะโกน
ทะนุ นะคะ บะหมี่ ปะทะ พะโล
มะนาว
ยะลา ระกา ละลาย สะทาน สะพาน อะตอม

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๑๙

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

๑................................. ๒................................. ๓.................................

๔................................. ๕................................. ๖................................

๗................................. ๘................................. ๙.................................

๒๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แตงประโยค
๑....................................
..............................................................................................................
๒.....................................
..............................................................................................................
๓.....................................
..............................................................................................................
๔.....................................
..............................................................................................................
๕....................................
..............................................................................................................
๖.....................................
..............................................................................................................
๗ ....................................
..............................................................................................................
๘ ....................................
..............................................................................................................
๙ ....................................
..............................................................................................................
ชื่อ ........................................... สกุล ................................ ชั้น ............. เลขที่ ........

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๒๑

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย คือ คําที่รูปสระ – ะ ประสมอยู และอาน
ออกเสียง อะ
คําที่ประวิสรรชนีย มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห น า เช น กะทิ กระทะ คะน า
ตะกรา ทะเล ประปา มะมวง ระบํา สะพาน
๒. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห ลั ง เช น ธุ ร ะ ซากุ ร ะ ซาบะ
จังหวะ ระยะ หิมะ
คําที่ประวิสรรชนีย มักเปนคําไทยแท เชน มะระ มะลิ ชะงัก
และ คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน บะหมี่ แปะซะ ซากุระ

คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา

หลักการอานคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา ใหอานออกเสียง อะ
ครึ่ ง เสีย ง เชน กะทิ กะป กะพง กระซิ บ กระดาษ กระดู ก คะน า
คะนอง คะมํา

คําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง

หลักการอานคําที่ประวิสรรชนียพยางคหลังใหอานออกเสียง อะ
เต็มเสียง เชน จังหวะ ซาบะ ธุระ มานะ ระยะ ลักษณะ ศิลปะ
หิมะ อิสระ กระบะ เกะกะ ขณะ ขรุขระ ขยะ คณะ คารวะ เงอะงะ
ตะกละ โทสะ ธรรมะ ธุระ นะคะ ปะทะ ปสสาวะ ผงะ พาหนะ
เฟอะฟะ ภาชนะ ภารตะ ภาวะ มะระ โมหะ โยคะ ระเกะระกะ
โลหะ ศีรษะ สระ สาธารณะ สุริยะ สวะ หายนะ อัจฉริยะ อุจจาระ
อุระ เอะอะ

๒๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

๑................................

๒............................. ๓...............................

๔................................

๕............................. ๖...............................

๗................................. ๘................................... ๙...............................

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๒๓

แตงประโยค
๑....................................
..............................................................................................................
๒.....................................
..............................................................................................................
๓.....................................
..............................................................................................................
๔.....................................
..............................................................................................................
๕....................................
..............................................................................................................
๖.....................................
..............................................................................................................
๗ ....................................
..............................................................................................................
๘ ....................................
..............................................................................................................
๙ ....................................
..............................................................................................................
ชื่อ .......................................... สกุล ................................. ชั้น ............. เลขที่ ........

๒๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ไมประวิสรรชนีย

คําที่ไมประวิสรรชนีย คือ คําที่ไมมีรูปสระ (-ะ) ประสม แตออกเสียง อะ
กึ่งเสียง
คําที่ไมประวิสรรชนีย ไดแก
๑. คําพวกอักษรนํา (ยกเวน อ นํา และ ห นํา) เชน
ฉลอง อานวา ฉะ – หลอง
ถลอก อานวา ถะ – หลอก
๒. คําที่พยางคหนาออกเสียง ออ เอ โอ เชน
ทรชน อานวา ทอ – ระ – ชน เทวดา อานวา เท – วะ – ดา
โทรศัพท อานวา โท – ระ – สับ
๓. คําที่ออกเสียง อะ ที่ตัวสะกด เชน
สกปรก อานวา สก – กะ – ปรก กิจการ อานวา กิด – จะ – กาน
จักจั่น อานวา จัก – กะ – จั่น
๔. คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน
สกี อานวา สะ – กี
แสตมป อานวา สะ – แตม
หลักการอานออกเสียงคําที่ไมประวิสรรชนีย
ชุดที่ ๑ ออกเสียง อะ ที่พยางคหนาในคํา เชน
ขนม ( ขะ – หนม )
ถนน ( ถะ – หนน )
ตลอด ( ตะ – หลอด )
ทลาย ( ทะ – ลาย )
ทหาร ( ทะ – หาน )
อธิบาย ( อะ – ทิ – บาย )
อนามัย ( อะ – นา – มัย )
อรอย ( อะ – หรอย )
ชุดที่ ๒ ออกเสียง อะ ที่พยางคกลางในคํา เชน
คุณภาพ ( คุน – นะ – พาบ )
จักรยาน ( จัก – กระ – ยาน )
ธนบัตร ( ทะ – นะ – บัด )
ผลิตภัณฑ ( ผะ – หลิด – ตะ – พัน )
วรรณยุกต ( วัน – นะ – ยุก )
สุขภาพ ( สุก – ขะ – พาบ )

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๒๕

ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

๑................................ ๒................................ ๓...............................

๔................................ ๕................................ ๖................................

๗................................ ๘.................................. ๙.................................

๒๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แตงประโยค
๑....................................
..............................................................................................................
๒.....................................
..............................................................................................................
๓.....................................
..............................................................................................................
๔.....................................
..............................................................................................................
๕....................................
..............................................................................................................
๖.....................................
..............................................................................................................
๗ ....................................
..............................................................................................................
๘ ....................................
..............................................................................................................
๙ ....................................
..............................................................................................................
ชื่อ ........................................... สกุล ................................ ชั้น ............. เลขที่ ........

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๒๗

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ชวนคิดทบทวน (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย
๑. คําไทยแท เชน มะระ มะลิ ชะงัก
๒. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต พยางคออกเสียง กระ ตระ ประ
พระ เชน ตระกูล ประเสริฐ พระพุทธ กระษาปณ
๓. คํ า ที่ ม าจากภาษาต า งประเทศ เช น บะหมี่ แป ะ ซะ ซากุ ร ะ
มะงุมมะงาหรา
๔. คํ า ควบกล้ํ า ที่ พ ยางค ห น า ออกเสี ย ง อะ เช น ประวั ติ กระถาง
ประกาศ ฯลฯ
คําที่ไมประวิสรรชนีย
คือ คําที่ไมมีรูปสระ (-ะ) ประสมแตออกเสียง อะ ครึ่งเสียง มีดังนี้
๑. คําพวกอักษรนํา (ยกเวน อ นํา และ ห นํา) เชน ฉลอง ถลอก
๒. คําที่พยางคหนาออกเสียง ออ เอ โอ เชน ทรชน โทรศัพท เทวดา
๓. คําที่ออกเสียง อะ ที่ตัวสะกด เชน สกปรก จักจั่น
๔. คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน สกี แสตมป
การอานออกเสียงคําไมประวิสรรชนีย
ชุดที่ ๑ ออกเสียง อะ ที่พยางคหนาในคํา เชน ขนม ขยะ ถนน ตลอด
ทลาย ทหาร อธิบาย อนามัย อรอย
ชุ ด ที่ ๒ ออกเสี ย ง อะ ที่ พ ยางค ก ลางในคํ า เช น คุ ณ ภาพ จั ก รยาน
ธนบัตร ผลิตภัณฑ วรรณยุกต สุขภาพ

๒๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง น้ําใจกระจิบ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ชวนคิดทบทวน (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง น้ําใจกระจิบ
เชาตรูของวันใหม
ฝูงสัตวตางเบิกบาน
ตะวันพนขอบฟา
เรืองรองผองอําไพ
กระจิบนกขยัน
ยามเชาโผไปมา
หอมกลิ่นดอกไมปา
งามเดนนาชืน่ ชม
บินลงเกาะกิ่งไม
จับนิ่งกิ่งตนแจง
เผลอตัวรองเพลงหวาน
ครานี้ ขอเชื้อเชิญ
อุษาฟาเริ่มสาง
ทักทายดวยวาจา
ไออุนจากลําแสง
ปาพื้นโลกตื่นพลัน

ณ ปาใหญกวางไพศาล
รองเรียกขานกันทั่วไป
สาดแสงมางามจับใจ
สองประกายระยับตา
ตัวหนึ่งนั้นแสนหรรษา
บินเริงราถลาลม
มวลผกาชางสวยสม
นกโผบินกินแมลง
แตกใบใหมเปนแขนง
บรรยากาศดีเหลือเกิน
จิ๊บขันขานอยางเพลิดเพลิน
สุริยันผายผันมา
สองสวางกลางนภา
สวัสดีดวงตะวัน
ทั่วทุกแหงลวนสุขสันต
เริ่มวันใหมสดใสดี

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

ฉับพลันตองรองหยุด
ชวยดวยชวยดวยซี
กระจิบหันไปมอง
กิ่งไมใหญถัดมา
ยามเชาชางโชคดี
อาหารอยูใกลตัว
ลําตัวของหนอนนั้น
เหนียวแนนเนื้อแนบเนน
เคลื่อนขยับก็ไมไหว
หมดทางแกปญหา
กระจิบมองหนอนนอย
จะกินหรือปรานี
อยาเพิ่งขยับนะ
ขออยาตื่นตกใจ
หลุดออกทีละเสน
เถาวัลยที่มัดตรึง
เถาไมขาดทั้งหมด
ผลจากความเอื้อเฟอ
สวนเอวของหนอนนอย
เจาหนอนรับจับไว
พยายามยึดกิ่งไม
ใจเตนอกระรัว

๒๒๙

แววเสียงกองดังถี่ถี่
ชวยฉันดวยชวยเมตตา
ทางเสียงรองแลวพบวา
มีเจาหนอนซอนบังตัว
หนอนตัวพีมันยวนยัว่
บินเขาไปจึงไดเห็น
ถูกเถาวัลยรัดหลายเสน
ตั้งแตเอวจนปลายขา
เจ็บปวดไปทั่วกายา
สงสายตาวอนชวยที
แลวคอยคอยคิดถวนถี่
ฝายคิดดีตดั สินใจ
มาฉันจะชวยปลดให
ฉันจะใชปากจิกดึง
ไมละเวนกระเด็นผึง
คลายออกไดไมหลงเหลือ
เกิดปรากฏไมนาเชื่อ
กระจิบมองอยางของใจ
ตกหอยยอยลงแกวงไกว
ใชมือเกาะพยุงตัว
จับเกาะไดแคสวนหัว
ขาของฉันพลันหมดแรง

๒๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

กระจิบเก็บใบไม
รองขาซึ่งกวัดแกวง
กินใบไมจนอิ่ม
สักพักอีกไมนาน
หนอนนอยนอนพักผอน
กระจิบคิดเร็วไว
มาออกกําลังกาย
ขาขวาไปขวาซี
ยกขาขึ้นขางบน
ยืดขาแลวหดสั้น
หนอนนอยเริ่มเคลื่อนไหว
แตกลับนิ่งหยุดยั้ง
มัวแตพนใยขาว
กระจิบงงเต็มที
ตอมาเปลือกใยขาว
หนอนนอยหายตัวไป
กระพือปกมาหา
ขอบคุณทุกโมงยาม
กระจิบเผยยิ้มกวาง
ลิ่วลูสูอัมพร

ใชใบใหญสดและแหง
เลือกใบสดเปนอาหาร
คอยคอยลิ้มรสความหวาน
คงคืบคลานไปไดไกล
ขายังออนเดินไมไหว
ดวยน้ําใจเอื้ออารี
ยกขาซายไปซายที
ยกซายขวาสลับกัน
แลวกลับวนลงลางพลัน
จนขานั้นมีกําลัง
ไตไดไกลอยางใจหวัง
ทั้งไมกินไมยินดี
หุมตัวราวกอนสําลี
จิ๊บจิ๊บนี่เปนอะไร
ปริแตกราวเห็นขางใน
กลับกลายเปนผีเสื้องาม
กระจิบจาอยามัวถาม
ที่เพื่อนรักเอื้ออาทร
กางปกหางโฉบบินรอน
พรอมคูมิตรสนิทใจ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๓๑

ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานเรื่องน้ําใจกระจิบ แลวหาคําที่ประวิสรรชนีย และคําไม
ประวิสรรชนียแลวเขียนคําลงในตาราง

คําที่ประวิสรรชนีย

คําที่ไมประวิสรรชนีย

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

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

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

๒๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่อานออกเสียง บัน
คําที่ออกเสียง บัน อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บัญ บัณ บัล บรร

๑. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัน” มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ
บันดาลลงบันได
บันทึกไวดูใหดี
รื่นเริงบันเทิงมี
เสียงบันลือสนั่นดัง ( กําชัย ทองหลอ )
๒. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัญ” ตัวอยาง เชน
บัญชร ความหมาย หนาตาง
บัญชา ความหมาย คําสั่งของผูมีอํานาจ
บัญชี ความหมาย สมุดหรือกระดาษสําหรับจดรายการตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน
๓. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัณ” ตัวอยางเชน
บัณฑิต อานวา บัน-ดิด หมายถึง ผูทรงความรู ผูมีปญญา นักปราชญ
บัณฑูร อานวา บัน-ทูน หมายถึง คําสั่ง คําสั่งกรมพระราชวังบวร
บัณเฑาะว อานวา บัน-เดาะ หมายถึง กลองสองหนาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
๔. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัล” ตัวอยางเชน
บัลลังก อานวา บัน-ลัง หมายถึง พระแทนที่ประทับของพระมหากษัตริย
บัลลูน อานวา บัน-ลูน หมายถึง ลูกกลมขนาดใหญบรรจุแกสที่เบากวาอากาศทําให
ลอยได
บัลเลต อานวา บัน-เล หมายถึง ระบําปลายเทา
๕. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บรร”
บรรจุกับบรรเจิด
คัดเรื่องเลิศบรรณาธิการ
บรรณารักษบรรหาร
บรรยากาศอาจบรรเทา
บรรดาแทนบรรทม
บรรทัดชมบรรทุกเรา
บรรลัยบรรลุเพลา
เฝาบรรยายคลายบรรเลง
ร หันเปนบรรษัท
ภาษาจัดใจครื้นเครง
แตกตางอยางบทเพลง
บรร บัน บัญ ตางกันเอย

อําไพพรรณ นอยหนูจัตุรัส

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๓๓

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนําคํามาเขียนในชองวาง ใหตรงความหมายของแตละขอ
บรรจุ

บันได

บรรทม

บัญชา

บันทึก

บัญชร

บัลเลต

บันเทิง

บันดาล

บัณเฑาะว

๑. ............................ สิ่งที่ทําเปนขั้น ๆ ตามแนวนอน วางทอดลงมา
สําหรับกาวขึ้นลง
๒. ............................ ขอความที่เขียนไวเพื่อชวยจําหรือเพื่อไวเปน
หลักฐาน
๓. ............................ หนาตาง
๔. ............................ เบิกบาน รื่นเริง สนุกสนาน
๕. ............................ ใหเกิดมีขึ้นเปนขึ้นดวยฤทธิ์หรือแรงอํานาจของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๖. ............................ คําสั่งของผูมีอํานาจ
๗. ............................ กลองสองหนาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
๘. ............................ ระบําปลายเทา
๙. ............................ นอน
๑๐. ......................... ใสลงในภาชนะหรือสถานที่ปกปดมิดชิด
ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๒๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียงบัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่อานออกเสียง บัน
คําที่ออกเสียง บัน อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บัญ บัณ บัล บรร
๑. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัน”มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ
บันดาลลงบันได
รื่นเริงบันเทิงมี

บันทึกไวดูใหดี
เสียงบันลือสนั่นดัง (กําชัย ทองหลอ)

๒. คําที่ออกเสียง “บัน” เขียนนําหนาพยางคไดหลายอยาง ไดแก บัญ บัณ บัล บรร
คําที่ออกเสียง “บัน”
๑. บัญ
บัญชี
บัญญัติ
๒. บัณ
บัณฑิต (บัน – ดิด)
บัณรส (บัน – นะ – รด)
บัณเฑาะก (บัน – เดาะ)
๓. บัล
บัลลพ (บัน – ลบ)

ความหมาย
สมุดหรือกระดาษจดรายการตาง ๆ เปนหลักฐาน
ขอความที่กําหนดไวเปนขอบังคับ เปนหลักเกณฑ หรือ
กฎหมาย
ผูทรงความรู ผูม ีปญญา ผูสาํ เร็จการศึกษาขั้นปริญญา
สิบหา ที่ สิบหา
กะเทย
หนอตนไม กระโดงไมที่แตกออกมาใหม

๓. คํ าที่ ใ ช “บรร” เขียนนําหนาพยางค มีหลายคํา เชน บรรจง บรรจบ บรรจุ
บรรเจิด บรรณานุกรม บรรทัด บรรเทา บรรพชา บรรพชิต บรรพต บรรยากาศ
บรรลัย บรรลุ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๓๕

ใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียงบัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานคําแลวเขียนเครื่องหมาย X ทับคําที่เขียนผิด แลวคัดลายมือ
คําที่ถูกตองตัวบรรจงเต็มบรรทัด
บรรทุก บรรหาร บันดาล บันทึก บันทม บรรไดบัน
บรรยากาศ บันเทิง บรรณานุกรม บรรเจิด บันจุ
บรรณารักษ บันยาย บรรเทิง บัณเฑาะว บันเฑาะก
บรรฑิต บรรลุ บัลเลต บัลลูน บัลญัติ บันลังก
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ .................................................. สกุล ............................... ชั้น ................ เลขที่ .......

๒๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บทอานรอยกรอง เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่อานออกเสียง บัน
บันดาลลงบันได
บันทึกใหดูจงดี
รื่นเริงบันเทิงมี
เสียงบันลือสนั่นดัง
บันโดยบันโหนไห
บันเหินไปจากรวงรัง
บันทึกถึงความหลัง
บันเดินนั่งนอนบันดล
บันกวดเอาลวดรัด
บันจวบจัดตกแตงตน
คํา “บัน” นั้นฉงน
ระวังปนกับ “ร หัน”
คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บรร”
บรรจุกับบรรเจิด
คัดเรื่องเลิศบรรณาธิการ
บรรณารักษบรรหาร
บรรยากาศอาจบรรเทา
บรรดาแทนบรรทม
บรรทัดชมบรรทุกเรา
บรรลัยบรรลุเพลา
เฝาบรรยายคลายบรรเลง
ร หันเปนบรรษัท
ภาษาจัดใจครื้นเครง
แตกตางอยางบทเพลง
บรร บัน บัญ ตางกันเอย
อําไพพรรณ นอยหนูจัตุรัส

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๓๗

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

รร ( ร หัน )
รร อานวา รอ-หัน เปนพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร
ตั ว แรกทํ า หน า ที่ เ ป น สระอะ ส ว น ร ตั ว หลั ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว สะกด
ในมาตรา กน
การอานคําที่ใช รร มีหลักการ ดังนี้
๑. รร อยูหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด
ใหอานออกเสียงเปน อัน
เชน พรรษา อานวา พัน-สา
กรรไกร อานวา กัน-ไกร
บรรทัด อานวา บัน-ทัด
๒. รร อยูหลังพยัญชนะ และมีตัวสะกด
ใหอานออกเสียงเปน ไมหันอากาศ + ตัวสะกดนั้น ๆ
เชน อรรถ
อานวา อัด
วรรค
อานวา วัก
สรรพ อานวา สับ
๓. รร อยู ห ลั ง พยั ญ ชนะ มี ตั ว สะกด และมี ก ารั น ต กํ า กั บ อยู ที่
ตัวสะกด
ใหออกเสียงเปน อัน เชน
ครรภ อานวา คัน
สวรรค อานวา สะ-หวัน
อัศจรรย อานวา อัด-สะ-จัน

๒๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่ใช รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานคําที่ใช รร (ร หัน) ที่กําหนดให แลวเขียนแยกประเภทคําใหถูกตอง

กรรไกร
สวรรค
พระขรรค

กรรมกร
สุพรรณบุรี
วรรณคดี

ตั้งครรภ
ธรรมชาติ
อัศจรรย

คําที่มี รร อยางเดียว

คุณธรรม
บรรทัด
บรรจง
คําที่มี รร และมีตัวสะกด

ตัวอยาง กรรไกร............................................

ตัวอยาง กรรมกร

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

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

คําที่มี รร มีตัวสะกดและตัวการันต
ตัวอยาง สวรรค .............................................
..........................................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๓๙

คําชี้แจง เลือกคําที่ใช รร (ร หัน) ๕ คํา มาแตงประโยค
๑. ..................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................
๕. ..................................................................................................................

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

๒๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนคําที่ใช รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

รร ( ร หัน )
รร อานวา รอ-หัน เปนการเขียน ร สองตัวติดกัน โดย ร ตัวแรก
ทําหนาที่เปนสระอะ สวน ร ตัวหลังทําหนาที่เปนตัวสะกดในมาตรา กน
การอานคําที่ใช รร มี ๓ ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะคําที่มี รร

วิธีการอาน

ตัวอยางคํา

๑. คําที่มี รร อยูหลัง ออกเสียง อัน
พยัญชนะ และไมมี
ตัวสะกด

พรรษา อานวา พัน-สา
กรรไกร อานวา กัน-ไกร
บรรทัด อานวา บัน-ทัด

๒. คําที่มี รร อยูหลัง ออกเสียงเปนไมหัน
อากาศ + ตัวสะกด
พยัญชนะ และมี
ตัวสะกด
นั้น ๆ

อรรถ อานวา อัด
วรรค อานวา วัก
สรรพ อานวา สับ

๓. คําที่มี รร อยูหลัง ออกเสียงเปน อัน
พยัญชนะ มีตัวสะกด
และมีตัวการันต

ครรภ อานวา คัน
สวรรค อานวา สะ-หวัน
อัศจรรย อานวา อัด-สะ-จัน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

๒๔๑

ใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําที่ใช รร (ร หัน) จํานวน ๑๐ คําลงในภาพไอศกรีมซึ่งนักเรียน
คิดวาดเองตามจินตนาการ และตกแตงภาพใหสวยงาม

ชื่อ......................................................................................ชั้น..................เลขที่.................

๒๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เขียนคําที่ประวิสรรชนีย
๒. เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๓. เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๔. เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๕. เขียนคําที่อานออกเสียงบัน
๖. จําแนกคําที่อานออกเสียงบัน
๗. เขียนคําที่เปน รร (ร หัน)
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

หนวยการเรียนรูที่ ๙
เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๔๓

๒๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบันทึกประจําวัน

การเขี ย นบั น ทึ ก ประจํ า วั น เป น การเขี ย นเล า เรื่ อ งราวหรื อ เหตุก ารณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองในแตละวัน ซึ่งอาจจะเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ
แล ว นํ า มาเขี ย นบั น ทึ ก เพื่ อ เตื อ นความจํ า หรื อ เก็ บ ไว เ ป น ความทรงจํ า หรื อ
บรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดพบ
หลักการเขียนบันทึกประจําวัน มีดังนี้
๑. เขียนวัน เดือน ป ที่เขียนบันทึกไวสวนบนขวาของกระดาษ
๒. บั น ทึ ก ด ว ยภาษาของตนเอง โดยใช ถ อ ยคํ า และประโยคที่ อ า นง า ย
กระชับรัดกุม
๓. เขียนโดยใชสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง การเขียนบันทึกเปนการเลาเรื่อง
จากมุมมองของตั วเอง ดังนั้นคือการเขียนคํา วา “ฉัน” “ตัวฉัน” “ของฉั น ”
ในประโยคนั้น
๔. บันทึกแตสิ่งที่เปนความจริง ไมบิดเบือนความจริง ไดแก เหตุการณ
ที่ ป ระทั บ ใจ น า สนใจที่ เ กี่ ย วข องกับ ตนเอง ไม ค วรบั น ทึ ก กิ จ กรรมประจํ าวัน
ที่ซ้ําซาก เชน ตื่นนอน อาบน้ํา แปรงฟน กิจวัตรเหลานี้ไมนาสนใจ เวนแตจะมี
เหตุการณพิเศษเกิดขึ้นในขณะทํากิจกรรมเหลานั้น
๕. บันทึกตามลําดับเหตุการณ
๖. บันทึกเฉพาะสาระ หรือสิ่งที่สําคัญวา “ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อยางไร” โดยเขียนบรรยายความรูสึก ของตนเองและแสดงความคิด เห็ น ต อ
เหตุการณนั้น ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๔๕

๗. เขียนบันทึกใหยาวพอดี ถาระบุวาตองเขียนยาวกี่บรรทัดก็เขียนใหได
ตามนั้น
๘. สรุปจบบันทึกแตละวันหรือแตละเรื่องดวยการทิ้งทายความคิด จะเปน
การเขียนที่ดี ตัวอยางเชน
“สิ่งที่ฉันไดเรียนรูจากวันนี้ก็คือ.........” “ฉันอยากจะใชเวลาคิดเรื่อง.........
ใหมากขึ้น”
ตัวอยางที่ ๑ บันทึกประจําวัน
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สวัสดีเชาวันอังคาร ฉันรูสึกสดชื่นเพราะทองฟาสดใส แดดออกตอนชวงสาย
ทํ า ให ฉั น รู สึ ก ร อ น ๆ วั น นี้ ฉั น ไปโรงเรีย นทั้ ง ๆ ที่ รู สึ ก ขี้ เ กี ย จบ า ง แต ก็ ยั ง มี ค วาม
รับผิดชอบในการเรียน ตอนเลิกเรียนแมของฉันซื้อน้ําแข็งไสมาใหฉันกิน ฉันรูสึกเย็น
สดชื่นกินอิ่มก็เปลี่ย นเสื้อผาแลวไปเลนบาสเกตบอลกับเพื่อน ๆ ฉันเลนกับเพื่อ น
๑ ชั่วโมงก็กลับบานมาอาบน้ํา กินขาว ทําการบาน แลวเขานอน วันนี้ฉันไดรูวาไป
โรงเรียนทําใหฉันไดพบเพื่อน และไดเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ เปนเรื่องที่ดีมาก

๒๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยางที่ ๒ บันทึกประจําวัน
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๖.๕๔ น ฉันไปโรงเรียนแตเชา เพื่อไปรดน้ําผักบุงที่แปลงผักหลังอาคารเรียน
ฉั น ยื น มองผั ก บุ งที่ แ ตกยอดอวบงาม แล ว รู สึก ภู มิใ จมากที่ ฉัน สามารถปลูก ผั กให
งอกงามไดดวยมือของฉันเอง
๐๙.๐๐ น. เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูมณี ครูสอนเรื่องสํานวน คุณครูมณี
ใหนักเรียนจับคูย กตัวอยางสํานวนมา ๑ สํานวน ฉันจับคูกับแกว และยกตัว อย า ง
สํานวนวา "เปนปนเปนไฟ" ซึ่งหมายถึง อาการโกรธอยางรุนแรง เพื่อน ๆ ก็หัวเราะ
และล อ ฉั นว า ฉั นคงโกรธเป น ฟน เป น ไฟ ถ า หากใครไปทํา ให แ ปลงผั ก บุงเสีย หาย
ฉันยิ้มรับและหัวเราะ
สิ่งที่ฉันไดเรียนรูในวันนี้คือ ความภูมิใจในการปลูกผัก

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๔๗

แผนผังความคิด เรือ่ ง การเขียนบันทึกประจําวัน

๑. เขียนวัน เดือน ป
ที่บันทึก
๗. เขียนความรูสึกของ
ตนเอง และแสดงความ
คิดเห็นตอเหตุการณนั้น ๆ

๒. เขียนเหตุการณที่
ประทับใจนาสนใจ หรือ
เกี่ยวของกับตนเอง
หลักการเขียนบันทึก
ประจําวัน

๖. บันทึกวา “ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อยางไร”

๕. บันทึกตามลําดับ
เหตุการณ

๓. เขียนใหเปนประโยคที่
อานงายหรือเปนคําพูด
ของตนเอง

๔. ใชถอยคําสุภาพ
กะทัดรัด

๒๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การเขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนบันทึกประจําวันของนักเรียน โดยเปนเหตุการณเมื่อวาน
ความยาว ๗-๘ บรรทัด ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด พรอมวาด
ภาพประกอบบันทึก
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๔๙

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สมุดบันทึกความรู
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบันทึกความรู
การเขียนบันทึกความรู เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวจากการอานหนังสือ
หรื อ จากการดู ห รื อ ฟ ง สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป น ความรู ที่ ค วรจํ า เพื่ อ เป น การเตื อ น
ความจํา หรือใชอางอิงในวันขางหนา
๑. หัวขอที่ควรเขียนบันทึกความรู
๑.๑ ชื่อเรื่อง
๑.๒ เนื้อหาที่ไดจากการคนควา โดยสรุป
๑.๓ หนั ง สื อ ที่ นํ า มาค น คว า โดยระบุ ชื่ อ หนั ง สื อ ผู เ เต ง โรงพิ ม พ
ปที่พิมพ หรือจากการดูหรือฟงใคร เมื่อใด
๒. วิธีการเขียนบันทึกความรู
๒.๑ อาน ฟง หรือดูเรื่องใหเขาใจ
๒.๒ ตั้งคําถามและตอบคําถามใหไดวา อาน ฟง หรือดู
- เรื่องอะไร
- เรื่องนั้นเปนอยางไร
- มีการลําดับเรื่องราวอยางไร
๒.๓ นําคําตอบมาเรียบเรียง แลวเขียนจดบันทึกเปนเรื่องราวอยาง
เปนระเบียบ
๒.๔ ใชอักษรยอในการบันทึกเพื่อความรวดเร็ว เชน โรงเรียน ยอวา
ร.ร.
๓. ประโยชนของการเขียนบันทึกความรู
๓.๑ ชวยเหลือความจําหรือทบทวนความรู
๓.๒ ใหความรูแกผูอานหรือผูที่พบเห็น
๓.๓ นํามาเปนขอมูลอางอิงหรือขอมูลหลักฐานได

๒๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยาง การเขียนบันทึกความรูจากเรื่องที่อาน

เรื่อง ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเทศไทยมีการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้นในทุกดาน กอใหเกิดผลดี
มากมาย ทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น อายุของคนโดยเฉลี่ยสูงกวาเดิม จาก ๔๐ ปเปน
๖๐ ป มีการนําทรัพยากรมาใชประโยชน ลดความยากจนของคนลง นําเทคโนโลยีมา
เพิ่มผลผลิต เชน การประมงมีการนําเรือยนตไปจับปลาในทองทะเลทีห่ างไกล และนํามา
รักษาในหองเย็น การทอผามีการใชเครื่องจักรมาทอผา กลายเปนประเทศผูนําสงผาไป
ขายทั่วโลก การเกษตรมีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยในการปลูกขาว ทําให
ไดขาวมากขึ้นสามารถสงออกไปจําหนายเปนสินคาออก ไดเงินตราเขาประเทศจํานวน
หลายหมื่นลานบาท วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญมากทั้งในดานสุขภาพ
อนามั ย ของคนไทย และชี วิ ต ความเป น อยู (จากบทความเรื่ อ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีกาวหนา ของ ผอน กิตติ ในหนังสือมีคุณคานารู)
ตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่อง
๑. เรื่องที่อานมีชื่อเรื่องวาอยางไร
= ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. เรื่องที่อานเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร = วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญตอชีวิต
๓. ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอะไรบาง
= ชวยใหคนมีอายุยืน ลดความยากจน นําความรูไปชวยในการผลิต ทําใหนําสินคาออกไปขายทั่วโลก

ตัวอยางการจดบันทึกความรู

วิทยาศาสตรกาวหนา
ของ ผอน กิตติ
จากหนังสือ มีคณ
ุ คานารู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอชีวิต ชวยใหคนมีอายุยนื
ลดความยากจน นําความรูไปชวยในการผลิต ทําใหนําสินคาออกไปขายทั่วโลก

แผนผังความคิด การเขียนบันทึกความรู
๑. อาน ฟง หรือดู
เรื่องอยางเขาใจ
๔. บันทึกความรู พรอม
ใสชื่อหนังสือที่อาน
ผูแตง ป พ.ศ.ที่พิมพ

หลักการเขียนบันทึกความรู

๒. ตั้งคําถามและตอบคําถาม
วา เรื่องอะไร เรื่องเปน
อยางไร และมีลําดับเรื่อง
อยางไรบาง
๓. นําคําตอบมาเรียบเรียง
เปนเรื่องอยางเปนระเบียบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๕๑

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบันทึกความรู
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานเรื่อง แลวเขียนตอบคําถาม
เรื่องการกินและเลือกซือ้ ไข
ไข ที่ นิ ย มกิ น ในเมื อ งไทย คื อ ไข ไ ก รองลงมาคื อ ไข เ ป ด ไข เ ป น อาหารที่ มี
ประโยชนใหพลังงาน โปรตีนคุณภาพสูง นอกจากนี้ไขยังทําใหเรารูสึกอิ่มนาน คุณคา
ของไข ตม สุ กและไข ลวกเทา กั น ดั งนั้ นควรทานไข สุกจะดี กว า เพราะไข ดิบอาจมี
เชื้อโรค ซึ่งจะถูกทําลายไปเมื่อปรุงสุกแลว และไขขาวดิบยังยอยยาก
วิ ธี การเลื อ กซื้ อ ไข ควรเลื อ กไข ที่ มี เ ปลื อ กสะอาด ไม มี มู ล ติ ดมากั บเปลื อ ก
เปลือกมีผิวเรียบ แข็ง ไมมีรอยแตก หรือรอยบุบ ไขสดจะมีผิวคลายแปงจับดูแลว
เนียน หากเปลือกไขลื่นแสดงวาเปนไขเกา การเก็บไขควรเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิปกติ
บนชั้นวางธรรมดา ถาไมมีตูเย็นใหวางไวในตะกราโปรง อากาศถายเทไดดี
(จากหนังสือคูมือฉลาดซื้อฉลาดกินไข ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๔)

ตอบคําถามจากเรื่อง

๑. เรื่องทีอ่ านมีชื่อเรือ่ งวาอยางไร
...........................................................................................................................................
๒. เรื่องทีอ่ านเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
...........................................................................................................................................
๓. ประโยชนของการกินไข มีอะไรบาง
...........................................................................................................................................
๔. วิธีการเลือกซื้อไขและเก็บรักษาไข มีอะไรบาง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

๒๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

นําคําตอบมาเรียบเรียงเขียนบันทึกความรูจากการอาน
ดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และวาดภาพระบายสีประกอบ

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๕๓

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม ก กา
มาตราแม ก กา คือ คําที่ไมมีตัวสะกด จะเปนสระเสียงสั้นหรือสระเสียง
ยาว ก็ได
ตัวอยางคํา แม ก กา เชน
แม กา ตะกรา อารี อาสา โลเล ทาที พอครัว ผูดี ตอแย ถือตัว คูหู
ขอเสนอ สาขา เวลา โอเอ มือถือ เกเร แมคา ธารา เฮฮา ดารา นาที
สูสี
แม ก กา
แมไกอยูในตะกรา
ไข ๆ มาสี่หาใบ
อีแมกาก็มาไล
อีแมไกไลตีกา
หมาใหญก็ไลเหา
หมูในเลาแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา
กะปูมาปูทะเล
เตานาแลเตาดํา
อยูในน้ํากะจระเข
ปลาทูอยูทะเล
ปลาขี้เหรไมสูดี

ที่มา หนังสือประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ

๒๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

การเขียนประโยค

การเขียนประโยค คือการนําคําตาง ๆ มาเรียบเรียงติดตอกันแลวมีความหมาย
ชัดเจน ประกอบดวยประธานและกริยา เชน
ภาคประธาน
ภาคแสดง
ประโยค
แมวดํา
วิ่งจับหนู
แมวดําวิ่งจับหนู
พอคา
ขายมะพราว
พอคาขายมะพราว
คุณยา
ทําขนม
คุณยาทําขนม

การเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราว

การเรียบเรียงประโยคเพื่อเขียนเปนเรื่องราว ผูเขียนจะตองนําประโยคหลาย ๆ
ประโยคมาตอกันใหเปนเรื่องราว ตองจัดเรียงประโยคใหมีความตอเนื่องกัน ไมสับสน
หลักการเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราว ดังนี้
๑. มีคํา “กับ แก แต แมแต จนกระทั่ง เพราะวา” เปนคําเชื่อมตอกันเปน
เรื่องราว
๒. มีลําดับเรื่อง หรือลําดับเหตุการณ
๓. เนื้อเรื่องนาสนใจ นาอาน
ตัวอยาง การแตงประโยคโดยใชคําในมาตรา แม ก กา แลวเรียบเรียงเปนเรื่องราว
คําในมาตราแม ก กา : แม ตะกรา เวลา อารี เฮฮา
แตงประโยค
แม : แมของฉันขายผลไม
ตะกรา : คุณยาถือตะกรา
เวลา : ฉันวิ่งเลนในเวลาเย็น
อาสา : ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน
เกเร : เด็กเกเรชอบแกลงเพื่อน
เรียบเรียงเปนเรื่อง
แมของฉันขายผลไมและขนมในตลาด แตคุณยาถือตะกราไปวัด จนกระทั่ง
ฉันวิ่งเลนในเวลาเย็น แตในวันพรุงนี้ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน เพราะวา
เด็กเกเรชอบแกลงเพื่อนและทิ้งขยะ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๕๕

ใบงานที่ ๓ เรื่อง มาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ให เ ขี ย นคํ า ที่ ส ะกดด ว ยมาตราแม ก กา จํ า นวน ๕ คํ า และนํ า คํ า ไปแตง
ประโยค แลวนําประโยคมาเรียบเรียงเปนเรื่องราว พรอมวาดภาพประกอบ
๑. คํามาตราแม ก กา .................................................................................................
...............................................................................................................................
๒. แตงประโยค
...............................
..................................................................................................................................
..............................
.................................................................................................................................
..............................
..................................................................................................................................
...............................
..................................................................................................................................
...............................
..................................................................................................................................
๓. เรียบเรียงเปนเรื่องราว
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๒๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กง และการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม กง และการเขียนประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กง

มาตราแม กง คือคําที่มี ง เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม กง
ยาง ทอง ถุง นอง เตียง ตลิ่ง เปลือง หญิง หอง เหวี่ยง ไกโตง กําบัง เขยง
เครื่องแกง เครื่องปรุง เชิงเขา แตงไทย ตาราง ตอรอง ตนชงโค มะปริง มะปราง
ระวัง รุงเรือง วังไกลกังวล แสงสวาง สองแสง ฟองน้ํา เฟองฟา ทดลอง หลังคา
การเขียนบรรยายภาพ
การเขี ยนบรรยายภาพ เปนการเขีย นอธิบายเรื่อ งตามภาพที่ปรากฏ โดยใช
ความคิ ด ความเข า ใจ ถ า ยทอดความคิ ด และเขี ย นเป น ประโยคให เ ป น เรื่ อ งราวที่
สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
หลักการเขียนบรรยายภาพ
๑. ดูภาพ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
- ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง
- เหตุการณในภาพ “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”
- ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร
๒. เรียบเรียงเขียนบรรยายภาพตามลําดับเหตุการณ หรือตามภาพ อยางตอเนือ่ ง
๓. ตรวจสอบการเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอนใหถูกตอง และมารยาทใน
การเขียน
๔. จับคูกับเพื่อน อานและแลกเปลี่ยนกันเขียนบรรยายภาพอยางอิสระ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๕๗

ตัวอยาง การเขียนบรรยายภาพจากคําในมาตราแม กง

๑. ดูภาพ แลวคิดเขียนคําที่สะกดดวยมาตราแม กง
คําในมาตราแม กง คือ นกยูง ตัวหนึ่ง ฝูง หาง ดึง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ จากภาพมีตัวละครอะไรบาง ตัวละครทําอะไรบาง
คําตอบ : ในภาพมีนกยูงหนึ่งตัวกําลังรําเพยหาง และมีกาหนึ่งตัวกําลังดึงขนของ
มันออก แลวเก็บขนนกยูงใสที่ตัวและหางของตนเอง
๒.๒ เหตุการณเกิดที่ไหน
คําตอบ : เกิดที่ในปาไผ
๒.๓ ผลสุดทายเปนอยางไร
คําตอบ : นกยูงไมพอใจที่กาปลอมตัวเปนนกยูง กาถูกฝูงนกยูงไลออกจากปา
๒.๔ ขอคิดจากเรื่อง คืออะไร
คําตอบ : จงพอใจในสิ่งที่ตนมี
๓. เขียนบรรยายภาพโดยใชคําในมาตราแม กง
กาดําตัวหนึ่งเห็นนกยูงกําลังรําแพนหางในปาไผ มันคิดวานกยูงชางงดงาม
มันจึงอยากเปนเหมือนนกยูง มันจึงดึงขนของมันออก แลวเก็บขนของนกยูงใสที่
ตัวและหางของมัน แลวบินไปอยูกับฝูงนกยูง นกยูงไมพอใจที่กาปลอมตัวเปนพวก
จึงไลจิก กาถูกฝูงนกยูงไลออกจากปาไผ ขอคิดของเรื่อง คือ จงพอใจในสิ่งที่ตนมี

๒๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กง และการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม กง และการเขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ดูภาพ เขียนคําสะกดดวยมาตราแม กง ตอบคําถามและเขียนบรรยายภาพ
๑. คําในมาตราแม กง คือ เจาดาง
รองเทา ของเลน ขัง กรง
๒.ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ เจาดางทําอะไร
............................................................
๒.๒ ทําไมเจาดางจึงทําเชนนั้น
............................................................
๒.๓ แมรสู ึกอยางไร
............................................................
๒.๔ สุดทายเจาดางเปนอยางไร
............................................................
เรื่อง...............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๕๙

คําชี้แจง ดูภาพ เขียนคําสะกดดวยมาตราแม กง ตอบคําถามและเขียนบรรยายภาพ
๑. คําในมาตราแม กง คือ กวาง ตลิ่ง
จอง ตัวหนึ่ง ตอง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ จากภาพมีตัวละครอะไรบาง
ตัวละครทําอะไรบาง..............................
...............................................................
๒.๒ เหตุการณเกิดที่ไหน
...............................................................
๒.๓ ผลสุดทายเปนอยางไร
...............................................................
๒.๔ ขอคิดจากเรือ่ ง คืออะไร
...............................................................

เรื่อง...............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

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

๒๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กม และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม กม
และการเขียนตามลําดับเหตุการณ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กม

มาตราแม กม คือคําที่มี ม เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม กม เชน
กาม กลาม กลอม คุม โคม จอม ซอม งาม ดาม นวม นุม ปม ผอม ลม ลอม
ลาม ลอม ถลม ปลอม ผสม พนม พรม เสริม หนาม เหลี่ยม หอม ซอมแซม
มัธยม
การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
เปนการลําดับความคิดในเหตุการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง มีการใชถอยคําตอเชื่อม
เรื่องราว มีหลักสําคัญในการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ดังนี้
๑. โครงสรางของเรื่อง มี หลายตอน ไดแก
เริ่มเรื่อง มักใชคําเริ่มตนวา ตอนแรก
- ตัวละครสําคัญมีใครบาง
- เรื่องเกิดที่ไหน
- ปญหาของเรื่องคืออะไร
- ความสําคัญของเรื่องคืออะไร
กลางเรื่อง มักใชคําเริ่มตนวา ตอมา
การดําเนินเรื่อง “ใคร ทําอะไร อยางไร ผลเปนอยางไร”
ตอนจบเรื่อง มักใชคําเริ่มตนวา ในที่สุด
เรื่องจบอยางไร ผลเปนอยางไร
ตอนสรุป เปนขอคิดเห็นสวนตัววา ผูเขียนคิดอะไร รูสึกอยางไร
๒. การวางแผนการเขี ย นโดยใช แ ผนภาพโครงเรื่ อ ง ทํ า ให ผู เ ขี ย นสามารถ
เรียงลําดับ ขั้นตอนการเขียน เขียนเรื่องไดอยางนาสนใจ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๖๑

แผนภาพโครงเรื่อง เพือ่ การเขียนเรียงลําดับเหตุการณ

ตัวอยาง การเขียนเรือ่ งตามลําดับเหตุการณ

ตอบคําถามดังตอไปนี้
ตอนตน ๑. ตัวละครสําคัญคือใคร ตอบ = ปลาเงินปลาทองคูหนึ่ง
๒. เหตุการณเกิดที่ไหน ตอบ =ที่ถ้ําในเชิงเขาใกลหมูบาน
๓. ปญหาของเรื่อง คืออะไร ตอบ = ปลาเงินปลาทองจะวายออกมาใหคนดูเฉพาะ
วันพระ
ตอนกลาง ๑. เกิดเรื่องอะไร ตอบ = ในวันพระหนึ่งทีเศรษฐีมาจับปลาทองไป
๒. ผลเปนอยางไร ตอบ = ปลาเงินหนีเขาถ้ํา
ตอนจบ ๑. เรื่องจบอยางไร ตอบ = ประชาชนไมเคยเห็นปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย
๒. ขอคิดที่ไดจากเรื่อง ตอบ = ความเห็นแกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแก
สวนรวม

๒๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

นําคําตอบมาเรียงลําดับเหตุการณ
๑. ตอนตน
ที่ถ้ําเชิงเขาใกลหมูบาน เปนที่อยูของปลาเงินปลาทองคูหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมาก ทุกวันพระ
ปลาเงินปลาทองคูนี้จะวายออกมาที่แองน้ําหนาถ้ํา
๒. ตอนกลาง
ตอมาในวันพระ มีเศรษฐีคนหนึ่งมาจับปลาทองไป สวนปลาเงินวายน้ําหนีเขาถ้ํา
๓. ตอนจบ
ในที่สุด ตั้งแตนั้นมาประชาชนไมเคยเห็นปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย
ขอคิดจากเรื่อง
ความเห็นแกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแกสวนรวม
เขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ดังนี้
เรื่อง ปลาเงินปลาทอง
ที่ถ้ําเชิงเขาใกลหมูบาน เปนที่อยูของปลาเงินปลาทองคูหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมาก
ทุกวันพระปลาเงินปลาทองคูนี้จะวายออกมาที่แองน้ําหนาถ้ํา ตอมาในวันพระ มีเศรษฐี
คนหนึ่งมาจับปลาทองไป สวนปลาเงินวายน้ําหนีเขาถ้ํา ในที่สุด ตั้งแตนั้นมาประชาชน
ไมเคยเห็นปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย
ความเห็นแกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแกสวนรวม
วิภา ตัณฑุลพงษ. ๒๕๕๕. แนวการพัฒนารูปแบบการเขียนระดับประถมศึกษา.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพราชกิจจานุเบกษา.

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

ใบงานที่ ๕ เรื่อง มาตราแม กม และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม กม
และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ดูภาพ และเขียนเรียงลําดับเหตุการณ

๑.

......................................... ฉันฟนผุ
........ตอนแรก.................. ฉันชอบกินขนมหวาน
........................................ ฉันจึงไปหาหมอฟน
๒.
ก.
ข.
ค.

ลูกหมาตัวหนึ่งตัวเล็กมาก และไมกินนมแม
หมาของปูออกลูกมา ๖ ตัว
ปูจึงเอานมขวดปอนใหมันกิน

ตัดขอความดานบนลงในชองวางขางลางนี้ โดยเรียงจาก ๑-๓
๑. ................................................................................................................
๒. ................................................................................................................
๓. ................................................................................................................
ตั้งชื่อเรื่อง.....................................................................................................

๒๖๓

๒๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๓. จากภาพเหตุการณทงั้ ๓ ภาพ ใหเขียนเรื่องเรียงลําดับเหตุการณ
ตอนแรก.......................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ตอมา ..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
ในที่สุด.........................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
เรื่อง................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ .......................................... สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ .....

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๖๕

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง มาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม เกย
มาตราแม เกย คือคําที่มี ย เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม เกย เชน
กา ย ขา ย คา ย อาย ทอย ฝอย ดอย สอย ย อ ย เนย หวย เดื อ ย เหนื่อ ย
งมงาย งายดาย เจานาย ใจราย คุณยาย มอบหมาย จดหมาย ใบเตย บัวลอย
เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ทะเลทราย พริกไทย พังทลาย มอบหมาย ลักขโมย

การเขียนคําคลองจอง

คําคลองจอง คือ คําที่ใชสระเสียงเดียวกัน และมีตัวสะกดอยูในมาตราเดียวกัน
คําคลองจองชวยใหเกิดความไพเราะในการพูดหรือการเขียน และชวยใหจดจํางายขึ้น
ตัวอยางคําคลองจอง
อะไรในโถ
สมโอปอก
อะไรในจอก ขาวตอกขวั้น
อะไรในขัน
มะดันแช
อะไรในแคร ไหเหลาไหยา
อะไรในหญา จําปาซอนกลิ่น
อะไรในดิน
ขมิ้นเหลืองออน
อะไรในหมอน คําพรนอนหลับ
อะไรในตลับ คําศัพทของครู

๒๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง มาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคําในประโยคใหสมบูรณ โดยใชคําที่กําหนดให
กลวย
อรอย

เหน็ดเหนื่อย รางกาย
เสียหาย
ผาฝาย

ขับถาย
กระตาย

ตนออย
สายสรอย

๑. ............................... ชอบกินหัวผักกาด
๒. น้ําตาลทรายทําจาก ..............................
๓. เด็ก ๆ วิ่งเลนจน ..................................
๔. คุณแมสวม .............................ไขมุก ๒ สาย
๕. สินคาไทยที่เปนงานฝมือของชาวบาน คือ การทอ ..................................
๖. อาหารจานนี้มีรส ......................มาก
๗. ฉันกินเคก ............................หอม
๘. ไฟไหมทําใหเกิดความ ..............................
๙. คุณยายมี ........................แข็งแรง เพราะคุณยายออกกําลังทุกวัน
๑๐. สิ่งมีชีวิตตองมีการ......................................

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๖๗

คําชี้แจง หาคําคลองจองมาเติมในชองวาง
๑. ขาวแดง

..........................รอน

๒. กําแพงมีหู

..........................มีชอง

๓. ตมยํา

..........................แกง

๔. ผูชาย

..........................เรือ

๕. เขานอก

..........................ใน

๖. คอขาด

..........................ตาย

๗. นอนหลับ

..........................สิทธิ์

๘. ตนราย

..........................ดี

๙. ปากไมสิ้น

..........................น้ํานม

๑๐. รักวัวใหผูก รัก......................ใหตี

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

๒๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง มาตราแม เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม เกอว
และการเขียนเรื่องจากภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม เกอว
มาตราแม เกอว คือคําที่มี ว เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม เกอว เชน
ยาว แมว แก ว แถว เลว เหลว หนาว หาว เหลี ย ว พลั่ ว ค า งคาว ต น ขา ว
เรื่องราว วิ่งเปยว อบอาว ดินเหนียว มะพราว

การเขียนเรื่องจากภาพ

การเขี ย นเรื่อ งจากภาพ เปนการเขีย นอธิบายเรื่อ งตามภาพที่ ปรากฏ โดยใช
ความคิ ด ความเข า ใจ ถ า ยทอดความคิ ด และเขี ย นเป น ประโยคให เ ป น เรื่ อ งราวที่
สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
สาระสําคัญของการเขียนเรื่องจากภาพ ควรใหไดสาระสําคัญจากภาพ
หลักการเขียนเรื่องจากภาพ
๑. ดูภาพ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
- เหตุการณในภาพมีอะไรบาง
“มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลการกระทําเปนอยางไร”
- ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร
๒. เรียบเรียงเขียนเรื่องจากภาพตามลําดับเหตุการณ หรือตามภาพ อยางตอเนื่อง
๓. ตรวจสอบการเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอน และมารยาทในการเขียน
๔. จับคูกับเพื่อนอานและแลกเปลี่ยนกันเขียนบรรยายภาพอยางอิสระ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๖๙

การตั้งชื่อเรื่อง เปนคํา วลี หรือประโยคที่ถูกตอง และมีความหมายที่สอดคลอง
กับภาพ อาจจะมีคําใดคําหนึ่งที่เกี่ยวของกับภาพ เชน ภาพเด็กใหอาหารแมว อาจตั้ง
ชื่อเรื่องวา เจาเหมียวจอมกิน หรือ สัตวเลี้ยงของฉัน
ตัวอยางการเขียนเรื่องจากภาพ

ขั้นที่ ๑ ตอบคําถามจากการดูภาพ
- ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง
ในภาพมี เด็กชาย ๑ คน แมเปดกับลูกเปด แมเตากับลูกเตา ปลา ๒ ตัว
- ในภาพเปนเหตุการณเกีย่ วกับอะไร
การตกปลาในวันหยุดเรียน
- เหตุการณในภาพมีอะไรบาง
“มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลของการกระทําเปนอยางไร”
๑. เด็กชายนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง เขาไดปลาไปใหแมทําอาหารเย็น
๒. แมเปดและลูกเปดวายน้ําในบึง อยางมีความสุข
๓. แมเตาและลูกเตาเดินขึ้นจากบึง เพื่อไปนอน
- ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร
๑. ธรรมชาติรอบตัวสวยงาม
๒. สิ่งแวดลอมทีอ่ ุดมสมบูรณทําใหสิ่งมีชีวิตอยูรว มกันอยางมีความสุข
ขั้นที่ ๒ นําคําตอบมาเรียบเรียงเปนเรื่องครั้งที่ ๑
เด็กชายนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง เขาไดปลาไปใหแมทําอาหารเย็น แมเปดและ
ลูกเปดวายน้ําในบึง อยางมีความสุข แมเตาและลูกเตาเดินขึ้นจากบึง เพื่อไปนอน
ข อ คิ ด จากเรื่ อ ง ธรรมชาติ ร อบตั ว สวยงาม สิ่ ง แวดล อ มที่ อุด มสมบู ร ณ ทํา ให
สิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

๒๗๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ขั้นที่ ๓ การปรับปรุงภาษาและการเพิ่มคําเชื่อม ใหเรื่องนาอาน
เชาวันหนึ่งเปนวันหยุดเรียน เด็กชายกลาไปนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง
เขาตั้ งใจวา ถา ไดปลาเขาจะนํา ไปใหแมทําอาหารเย็น ที่ ริ ม บึ งนั้ นแมเป ดและลูกเปด
วายน้ําในบึงอยางมีความสุข เขามองเห็นแมเตาและลูกเตาเดินขึ้นจากบึง เพื่อไปนอน
ใตตนไม กลา มองดูร อบ ๆ ตั ว ธรรมชาติร อบตัว สวยงาม เขามีค วามสุขมาก เพราะ
สิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณทําใหสิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

เรื่อง วันหยุดสุขใจของกลา
เชาวันหนึ่งเปนวันหยุดเรียน เด็กชายกลาไปนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง
เขาตั้งใจวาถาไดปลาเขาจะนําไปใหแมทําอาหารเย็น ที่ริมบึงนั้นแมเปดและ
ลูกเปดวายน้ําในบึงอยางมีความสุข เขามองเห็นแมเตาและลูกเตาเดินขึ้น
จากบึง เพื่อไปนอนใตตนไม กลามองดูรอบ ๆ ตัวธรรมชาติรอบตัวสวยงาม
เขามีความสุขมาก เพราะสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณทําใหสิ่งมีชีวิตอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๗๑

ใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตราแม เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตราแม เกอว
และการเขียนเรื่องจากภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคํามาตราแมเกอว ในประโยคใหสมบูรณ

๑. นักทอง................. ไมนิยมทัศนาจรในฤดู ..........................
๒. มะ.....................มีรส........................กวามะมวง
๓. เจา..................และเจา.............กลาวคําขอบคุณผูมารวมงานแตงงาน
๔. คุณยา..............ชาญ ในการทําขนม
๕. ชาวนาใช..................... ........................ขาวเมื่อรวงขาวสุกเหลือง

คําชี้แจง แตงเรื่องจากภาพและตั้งชื่อเรื่อง โดยตอบคําถามแลวเรียบเรียงเปนเรื่อง

ตอบคําถามตอไปนี้
๑. ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
๒. ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร..............................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

๒๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๓. เหตุการณในภาพมีอะไรบาง “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลของการกระทําเปนอยางไร”
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
๔. ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร ......................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

เขียนเรื่องจากภาพดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว ๘ บรรทัดและตั้งชื่อเรื่อง
เรื่อง.........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อ .............................................. สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .....

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๗๓

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง มาตราแม กก แม กบ และการเขียนบันทึกการอาน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตราแม กก และมาตราแม กบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กก
มาตราแม กก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ข ค ฆ เปน
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตราแม กก เชน
กาก กลัก คอก ครก ฉก ฉีก ลวก ลึก โลก เผือก ฝก หมก หยัก โยก
สุ ก เมฆ กระติ ก กระแทก กระบอก บั น ทึ ก ระลึ ก ข า ศึ ก ต น มะกอก
ตนสัก นกกระจอก ขนมครก ความรัก ทุกขสุข เพาะปลูก หูหนวก ความสุข
ตัวเลข เชื้อโรค เมฆ
มาตราแม กบ
มาตราแม กบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ ฟ ภ เปน
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปนตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตราแม กบ เชน
ขอบ ควบ เงียบ จูบ ดิบ แถบ ลาบ ทุบ แสบ เปรียบ กระเจี๊ยบ ประกอบ
ขี้เล็บ คําตอบ ทดสอบ ยาสูบ แกลบ ลูกสูบ อักเสบ ทะเลสาบ บาป สรุป
เสิรฟ เคารพ วาดรูป สุขภาพ สภาพ โชคลาภ
การเขียนบันทึกการฟงและการอาน
การเขียนบันทึกการฟงและการอานเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอาน ผูฟง หรือผูดู
เมื่ออานเรื่องใด หรือฟงเรื่องใด หรือไปดูเรื่องใดมา สิ่งที่เปนความรูผูอาน ผูฟงหรือผูดู
ควรจดบันทึกเรื่องราวที่อาน ที่ฟง ที่ดูไวเพื่อกันลืม จะทําใหจดจําเรื่องราวนั้น ๆ ได
และสามารถนําเรื่องราวไปใชประโยชนในการพูดหรือการเขียนได

๒๗๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

วิธีจดบันทึกความรู
๑. อานเรื่อง หรือฟงเรื่อง หรือดูใหเขาใจ
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามวา อาน หรือฟงหรือดู
- เรื่องอะไร
- เรื่องนั้นเปนอยางไร
- เรื่องนั้นมีลําดับเรื่องราวอยางไร
- นําคําตอบมาเรียบเรียงจดบันทึกเปนเรื่องราว
๓. จดบันทึกสาระสําคัญที่เปนความรู โดยผูบันทึกตองมีความเขาใจและจับประเด็น
สาระสําคัญใหได
๔. บอกวัน เดือน ป ที่บันทึกและแหลงความรู
๕. จดบันทึกอยางเปนระเบียบดวยลายมือสวยงาม

ตัวอยาง การบันทึกจากการอาน
เรื่องนกนางนวล
นกนางนวลเปนนกที่อยูตามชายทะเล ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว นกนางนวลมีสี
ขาวนวลทั้งตัว หรือสีเทาออน ราวปลายเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคมขนที่หัวและหนาผาก
จะเปลี่ ย นเป น สี ดํ า แกมน้ํ า ตาล ในฤดู ร อ นราวเดื อ นเมษายนมั น จะบิ น กลั บ ไปวางไข
ในทิเบต แลวจะบินกลับเมืองไทยอีกในฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน ชวงเวลานั้นสีดํา
ที่หัวก็จะเปลี่ยนเปนสีขาวอีกครั้ง
อาหารของนกนางนวลสวนมากเปนปลา นกนางนวลมีเทาคลายเปด ขนมีน้ํามัน
มากเหมื อ นขนเป ด ลอยน้ํ า และว า ยน้ํ า ได มั ก หากิ น ตามแถบริ ม ฝ ง ทะเล แถบแม น้ํ า
เจาพระยาก็มี มันจะบินโฉบมาจับปลาเล็กปลานอยเปนอาหาร
จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย เลม ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๗๕

ตอบคําถามหลังการอาน
๑. เรื่องอะไร
เรื่องนกนางนวล
๒. เรื่องนั้นเปนอยางไร
เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของนกนางนวล
๓. เรื่องนั้นมีลําดับเรื่องราวอยางไร
นกนางนวล อยูตามชายทะเล ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว มีสีขาวนวลทั้งตัว
หรือ สีเ ทาอ อ น แต ใ นปลายเดื อ นกุ ม ภาพั นธ หรื อ มี นาคมขนที่ หั วและหน า ผากจะ
เปลี่ยนเปนสีดําแกมน้ําตาล ฤดูรอนเดือนเมษายนมันจะบินกลับไปวางไขในทิเบต
แลวจะบินกลับเมืองไทยอีกในฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน อาหารของมันคือปลา มันมี
เทาคลายเปดและขนมีน้ํามันเหมือนขนเปด จึงลอยน้ําและวายน้ําได มักหากินตาม
แถบริมฝงทะเล แถบแมน้ําเจาพระยาก็มี
๔. ขอคิดจากการอาน คืออะไร
นกนางนวลบินจากแถบอากาศหนาวมาในเมืองไทย เปนธรรมชาติชีวิตสัตว
เรียบเรียงเปนบันทึกการอาน
แบบบันทึกการอาน
เรื่อง นกนางนวล
นกนางนวล อยูตามชายทะเล ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว มีสีขาวนวล
ทั้ ง ตั ว หรื อ สี เ ทาอ อ น แต ใ นปลายเดื อ นกุ ม ภาพั นธ ห รื อ มี น าคมขนที่ หัว และ
หนาผากจะเปลี่ยนเปนสีดําแกมน้ําตาล ฤดูรอนเดือนเมษายนมันจะบินกลับ
ไปวางไขในทิเบต แลวจะบินกลับเมืองไทยอีกในฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน
อาหารของมั น คื อ ปลา มั น มี เ ท า คล า ยเป ด และขนมี น้ํ า มั น เหมื อ นขนเป ด
จึงลอยน้ําและวายน้ําได มักหากินตามแถบริมฝงทะเล แถบแมน้ําเจาพระยาก็มี
ขอคิดจากการอาน นกนางนวลบินจากแถบอากาศหนาวมาในเมืองไทย
เปนธรรมชาติชีวิตสัตว
ที่มาของเรื่อง จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย เลม ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
วัน เดือน ป ที่บันทึก วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๗๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง มาตราแม กก แม กบ และการเขียนบันทึกการฟงการอาน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง มาตราแม กก แม กบ และการเขียนบันทึกจากการอาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เลือกเติมคํามาตราแม กก และแม กบ ในประโยคใหสมบูรณ
รอบคอบ ภาค ยาเสพติด โชค บริจาค

๑. จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูใน.......................เหนือของประเทศไทย
๒. เจาของรานกระจก.............ดี ไดรับรางวัลสลากกินแบง
๓. คุณยาย ...............เงินทําบุญอยูเสมอ
๔. คนติด..................รางกายจะผอมแหงและมีหนาตาซีดเซียว
๕. กอนสงงานคุณครูทุกครั้งควรตรวจทานให...................กอน
คําชี้แจง ใหบันทึกจากการอานเรื่องตอไปนี้ และวาดภาพประกอบ
เรื่อง ชายขับเกวียนกับเทวดา
ชายคนหนึ่งขับเกวียนบรรทุกฟนหนักมากมาตามทาง เผอิญวันกอนหนานี้ฝนตก
หนักมาก ทําใหน้ําเจิ่งนองไปทั่ว ทางเกวียนจึงเปนโคลนตม สรางความยากลํ า บาก
ในการเดินทางเปนอยางยิ่ง
ขณะที่เขาขับเกวียนมาถึงที่แหงหนึ่ง ลอเกวียนขางหนึ่งตกลงในหลมจนลึกไปถึง
ครึ่งลอ เกินกําลังของวัวที่จะลากเกวียนออกจากหลมได เขาพยายามลงไมเรียวกับวัว
อยางรุนแรงเพื่อใหลากเกวียน เขาไมรูจะแกปญหาอยางไร จึงคุกเขาพูดวิงวอนตอเทวดาวา
“ขาแตเทวดาผูเปนใหญ ขอทานโปรดชวยขาดวยเถิด” พอสิ้นเสียงวิงวอน เทวดาก็
ปรากฏตัวพรอมพูดวา “เจาอยามัวรองขอใหขาชวยอยูเลย จงเอาบาแบกเขากับทายเกวียน
ขางที่ติดหลมพรอมสั่งใหวัวลากเกวียนซิ แลวเกวียนก็จะขึ้นจากหลมได” เมื่อเทวดา
แนะนํา เขาก็ทําตาม ในที่สุดเกวียนก็ขึ้นจากหลมไดอยางงายดาย
จากนิทานอีสป ชุดอมตะ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๗๗

ตอบคําถามหลังการอาน
๑. เรื่องอะไร ..................................................................................................................
๒ เรื่องนั้นเปนอยางไร......................................................................................................
.......................................................................................................................................
๓. เรื่องนั้นมีลําดับเรือ่ งราวอยางไร.................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
๔. ขอคิดจากการอาน คืออะไร........................................................................................
........................................................................................................................................
แบบบันทึกการอานนิทาน
เรื่อง......................................................................
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ที่มาของเรื่อง
.......................................................................................................................
วัน เดือน ป ที่บันทึก
.......................................................................................................................

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

๒๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง มาตราแม กน แม กด และการเขียนบรรยายคน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตราแม กน และมาตราแม กด)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราแม กน
มาตราแม กน คื อ คํ า ที่ มี น เป น ตั ว สะกดตรงตามมาตรา และ ญ ณ ร ล ฬ
เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือน น สะกด
ตัวอยางคําในมาตราแม กน เชน
กน กั้น กาน แก น ข ว น โคน ถวิ ล สาร บอล นคร เหรี ย ญ คะแนน ฉุ กเฉิน
ดําเนิน เตือน กํานัน โกสน ขั้นตอน แผนดิน ยาสีฟน ขาดแคลน การบาน ปฏิทิน
จักรยาน ออนหวาน พระคุณ บุญคุณ สูตรคูณ กันดาร ลําธาร บําเพ็ญ กิจการ
ขาวสาร ของขวัญ
มาตราแม กด
มาตราแม กด คือคําที่มี ด เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เปนตัวสะกด
มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตราแม กด เชน
ขูด เขียด ชัด เชือด ดัด ทวด นวด บูด ผลิต แรด รอด เกล็ด รถ เสด็จ เศษ
เปรต กระดาษ ขอโทษ เตารีด ดอกพุด กระจาด ประทัด ระเบิด สะดุด วันเกิด
ตํารวจ ลูกนิมิต สังเกต ราชภัฏ สาเหตุ อุทิศ อาวุธ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๗๙

การเขียนบรรยายคน

การเขียนบรรยายคน เปนการเขียนบอกใหรูวา
๑. หนาตาคนนั้นเปนอยางไร
๒. มีทาทางอยางไร
๓. อาชีพอะไร
๔. มีลักษณะเหมือนใคร หรือมีลักษณะพิเศษอยางไร
๕. แสดงความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่เขียนบรรยาย
ตัวอยาง การเขียนบรรยายคน (จากภาพ)
๑. หนาตาเธอคนนั้นเปนอยางไร
- เธอเปนหญิงสาวหนาตานารัก
- เธอไวผมยาวประบา
๒. มีทาทางอยางไร
- เธอเปนคนรูปรางผอมและสูง
- เธอสวมกระโปรงสั้นสีดําและสวมเสื้อแขนยาว
สีขาว
- เธอสวมรองเทาสนสูง
- มือซายของเธอถือกระเปาใบหนึ่ง สวนมือขวานั้น
เธอกําลังอุมแมว
๓. อาชีพอะไร
๔. มีลักษณะเหมือนใคร หรือมีลักษณะพิเศษอยางไร
๕. แสดงความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่เขียน
บรรยาย
เธอเปนคนที่มีทาทางกระตือรือรน สมเปนคนสมัยใหม
นําคําตอบ มาเรียบเรียงเขียนบรรยายคน
แววดาวเปนหญิงสาวคนนี้มีหนาตานารัก ที่ไวผมยาวประบา เธอเปนคน
รู ป ร า งผอมและสูง วั น นี้ เ ธอสวมกระโปรงสั้น สี ดํ า เสื้ อ แขนยาวสี ขาว และสวม
รองเทาสนสูง มือซายของเธอถือกระเปาใบหนึ่ง สวนมือขวานั้นเธอกําลังอุมแมว
เธอเปนคนที่มที าทางกระตือรือรน สมเปนคนสมัยใหม

๒๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตราแม กน แม กด และการเขียนบรรยายคน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กน แม กด และการเขียนบรรยายคน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เลือกเติมคํามาตราแม กน และแม กด ในรูปภาพที่กําหนด
อาหาร

อาชีพ

แมกน
แมกด
แมกน
แมกด
๑.......................... ๑.......................... ๑.......................... ๑.............................
๒.......................... ๒.......................... ๒.......................... ๒.............................
๓.......................... ๓.......................... ๓.......................... ๓.............................

สิ่งของ เครือ่ งใช
แมกน
แมกด
๑........................................ ๑.........................................
๒........................................ ๒..........................................
๓....................................... ๓.........................................

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต

๒๘๑

คําชี้แจง ดูภาพในแตละขอ วงกลมคําตอบที่เหมาะสม แลวนํามาเขียนบรรยายคนในภาพ
ชื่อ :
อายุ :
อาชีพ :
ขาย :
สวม :
ชื่อราน :

กานดา
๑๕
อาจารย
น้ําปน
เสื้อกีฬา
เสนใหญ

ตุกตา
๓๐
พอครัว
ขาวผัด
หมวก
ตําแซบ

เฮียตี๋
๘๐
ตํารวจ
สมตํา
ตุมหู
ตี๋ชวนชิม

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

ชื่อ :
เชิดชัย จะเอ
จินตนา
อายุ :
๑๒
๒๖
๖๐
ผม :
ผมสั้น ผมยาว หัวลาน
อาชีพ :
วายน้ํา ฟุตบอล ชกมวย
สวม : กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกงนอน
การแขงขัน : ชนะ แพ
เสมอกัน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

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

๒๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เขียนบันทึกประจําวัน
๒. เขียนบันทึกความรู
๓. เขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๔. เขียนบรรยายภาพ
๕. เขียนเลาเรื่อง
๖. เขียนคําคลองจองคําในมาตรา แม เกย
๗. เขียนเรื่องจากภาพ
๘. เขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
๙. เขียนบรรยายคน
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐
เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๘๓

๒๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

จินตนาการ หมายถึง การสรางภาพขึ้นในจิตใจ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เปนการเขียนเรื่องตามความรูสึกนึกคิด
ของผูเขียน เปนการเขียนอิสระ การดําเนินเรื่อง ตองมีตัวละคร สถานที่หรือ
เหตุการณเรื่องราว ที่จัดลําดับความคิด ลําดับเหตุการณใหตอเนื่อง ใชภาษา
และเรี ย บเรี ย งประโยค แล ว ถ า ยทอดออกมาเป น ตัว อั กษร เรื่ อ งที่ เ ขี ย นตาม
จินตนาการ เชน นิทาน
ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีดังนี้
๑. คิ ด แนวเรื่ อ งที่ ต อ งการจะเขี ย น เช น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
การเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตาตอสัตวเลี้ยง การชวยเหลือคนที่เดือดรอน
๒. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
๓. คิดเรื่องตามจินตนาการของผูเขียนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเป น
อยางไร
๔. ตั้งคําถามจากการสังเกตภาพ ดังนี้
๑) จากภาพเห็นอะไรบาง....................................................
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกีย่ วกับอะไร.....................................................
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือที่ไหน...................................................
๔) ตัวละครในภาพกําลังทําอะไร.............................................................
๕) การกระทําของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบาง.............................
๖) บอกความรูสึกของตัวละครในภาพ.....................................................
๗) ขอคิดที่ไดจากภาพคืออะไรบาง..........................................................
๘) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร........................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๘๕

๕. วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณกอนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวใหตอเนื่องกัน
๖. ตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๗. เขี ย นด ว ยลายมื อ บรรจง เรี ย บร อ ย รั ก ษาความสะอาดในการเขี ย น
เลือกใชภาษาที่สุภาพ ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคําใหถูกตอง
ตัวอยาง เรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กําหนดให

คําถามชวนคิดกอนเขียนเรื่อง
๑) จากภาพเห็นอะไรบาง
ตอบ เด็กหญิง สัตวเลี้ยงมีพอไก แมไก ลูกไก เปด วัว และควาย ครอบครัวนาจะปลูกขาว
และเลี้ยงสัตว
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ตอบ การเลี้ยงสัตว ความเมตตา การชวยเหลืองาน
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือที่ไหน
ตอบ ที่บานในชนบท
๔) เรื่องเกิดในเวลาใด
ตอบ เวลาเชาตรู หรือ กลางวัน
๕) เด็กในภาพกําลังทําอะไร
ตอบ เด็กกําลังใหอาหารไกและออกมาดูแลสัตวเลี้ยง

๒๘๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๖) ถาจะตั้งชื่อเด็กในภาพจะใหชื่ออะไร
ตอบ......(หนูนิด)...................
๗) การกระทําของเด็กในภาพจะเกิดผลอะไรบาง
ตอบ การใหอาหารสัตวเปนการชวยเหลืองานพอแม ทําใหสัตวเลี้ยงกินอิ่ม มีความสุข
๘) บอกความรูสึกของตัวละครในภาพ
ตอบ หนูนิดมีความสุข จิตใจเบิกบานทามกลางธรรมชาติ หนูนิดฝนวาในอนาคตอยากเปน
เกษตรกรที่ปลูกขาวเลี้ยงสัตว ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙) ขอคิดที่ไดจากภาพคืออะไรบาง
ตอบ การเปนลูกที่ดีของพอแม รูหนาที่และมีความรับผิดชอบ
๑๐) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร
ตอบ ..................................

เรื่อง หนูนิดพอเพียง

ทุกเชาตรูในวันหยุด หนูนิดจะตื่นแตเชาเพื่อมาชวยงานบาน พอแมของหนูนิดเลี้ยงสัตว
หลายชนิด ไดแก ไก เปด วัว และควาย และปลูกขาว ทุกวันเธอจะใหอาหารไกและสัตวเลี้ยง
ทุกตัว การใหอาหารสัตวเปนการชวยเหลืองานพอแม ทําใหสัตวเลี้ยงกินอิ่มมีความสุข เธอมี
ความสุข จิตใจเบิกบานทามกลางธรรมชาติ เธอฝนวาในอนาคตอยากเปนเกษตรกรที่ปลูกขาว
เลี้ยงสัตว ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนูนิดเปนตัวอยางของการเปนลูกที่ดีของพอ
แม รูหนาที่และมีความรับผิดชอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๘๗

ใบงานที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ และตั้งชื่อเรื่อง ความยาว
ไมนอยกวา ๗ บรรทัด เขียนดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คําถามชวนคิดกอนเขียนเรื่อง
๑) จากภาพเห็นอะไรบาง.................................................................................................
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร..............................................................................
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือทีไ่ หน............................................................................
๔) ตัวละครในภาพกําลังทําอะไร......................................................................................
๕) การกระทําของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบาง......................................................
....................................................................................................................................
๖) บอกความรูส ึกของตัวละครในภาพนี้...........................................................................
๗) ขอคิดที่ไดจากภาพหรือการกระทําของตัวละคร คืออะไรบาง.....................................
....................................................................................................................................
๘) ควรตั้งชื่อเรือ่ งวาอะไร.................................................................................................

๒๘๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

เรื่อง..........................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๘๙

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบรรยายภาพ
เปนการเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด ความเขาใจ ถายทอด
ความคิด และเขียนประโยคใหเปนเรื่องราวที่สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
หลักการเขียนบรรยายภาพ
๑. ดูภาพ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
- ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง
- เหตุการณในภาพ “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”
- ขอคิดจากภาพ คืออะไร
๒. เรียบเรียงเขียนบรรยายภาพตามลําดับเหตุการณ หรือตามภาพ อยางตอเนือ่ ง
๓. ตรวจสอบการเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอน และมารยาทในการเขียน
๔. จับคูกับเพื่อน อานและแลกเปลี่ยนกันเขียนบรรยายภาพอยางอิสระ

๒๙๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยาง การเขียนบรรยายภาพ

คําถามชวนคิด ชวนเขียนบรรยายภาพ
๑) ในภาพเปนเหตุการณเกีย่ วกับอะไร
ตอบ ภาพเกี่ยวกับฝนตกหนัก
๒) ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง
ตอบ เด็กหญิงใสชุดกันฝนกางรม ฝนตกหนัก น้ําทวมถนน
๓) เหตุการณในภาพ “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”
ตอบ เด็กหญิงเดินกลับบานกลางสายฝน แตเธอไมเปยกฝนเลย
๔) ขอคิดจากภาพ คืออะไร
ตอบ การเตรียมอุปกรณกันฝน ทําใหเดินทางกลับบานไดอยางปลอดภัย
๕) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร
ตอบ เตรียมพรอมในหนาฝน

เรื่อง เตรียมพรอมในหนาฝน
ในหนาฝนจะมีฝนตกหนัก เกิดเหตุน้ําทวมถนน เด็กหญิงคนหนึ่งใสชุด
กันฝนและกางรม เธอเดินกลับบ านท ามกลางสายฝน แตเธอไมเปย กเลย
ดังนั้นการเตรียมอุปกรณกันฝน ทําใหเดินทางกลับบานไดอยางปลอดภัย

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๙๑

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง นักเรียนเขียนบรรยายภาพ และตั้งชื่อเรื่อง ความยาวอยางนอย
๗ บรรทัด เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คําถามชวนคิด ชวนเขียนบรรยายภาพ
๑) ในภาพเปนเหตุการณเกีย่ วกับอะไร .......................................................................
๒) ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง....................................................................................
...............................................................................................................................
๓) เหตุการณในภาพ “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”........................
...............................................................................................................................
๔) ขอคิดจากภาพ คืออะไร.........................................................................................
๕) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร............................................................................................

๒๙๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

เรื่อง.....................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๙๓

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคในภาษาไทย

กลุมคํา หรือวลี เปนการนําคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไป มาเรียงตอกัน แตไมได
ใจความสมบูรณ
ตัวอยาง กลุมคํา หรือวลี
บินเร็วมาก (ภาคแสดง)
แมวสีดําขนปุย (ภาคแสดง)
กระโดดไดไกล (ภาคแสดง)
ใคร ๆ ก็ได (ภาคประธาน)
ประโยค คื อ คํ า หรื อ กลุ ม คํ า ต า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย ง แสดงความคิ ด หรื อ
เรื่องราวที่สมบูรณ ไดใจความที่สมบูรณ เปนความคิดหรือเรื่องราวเพียงความคิด
หรือเรื่องราวเดียว ประโยคหนึ่ง ๆ ประกอบดวย ๒ สวน ภาคประธาน และ
ภาคแสดง
๑. ภาคประธาน คือ สวนของผูทําอาการ หรือบทประธาน อาจมีสวนขยาย
หรือไมมีก็ได คําที่ทําหนาที่ผูกระทําอาการ ไดแก คํานาม หรือคําสรรพนาม เชน
พี่ พี่ชาย
ครู คณะครูภาษาไทย
แมว แมวสีดํา
บาน บานหลังใหญ
๒. ภาคแสดง คือ สวนที่แสดงอาการหรือบอกการกระทําของประธาน
คําที่แสดงอาการ ไดแก คํากริยา อาจมีคําเดียว หรือคําสวนขยายเปนกลุมคํา
ก็ได เชน
วิ่ง วิ่งเร็วมาก
กิน กินจุมาก

๒๙๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยคและแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง
ตอนที่ ๑ นําคําในประโยค มาแยกสวนประกอบของประโยคใหถูกตอง
ภาคประธาน
ประธาน
๑. แมวกินปลาทู
......................
๒. โบนัสเตะฟุตบอล
......................
๓. ชางกินออย
......................
๔. แมบานกวาดหยากไย ......................
๕. คุณหมอรักษาคนไข
......................
๖. คุณพอรดน้ําตนไม
......................
๗. สิงโตไลจับกวางปา
......................
๘. คุณยายอานหนังสือ
......................
๙. สมชายซักถุงเทา
......................
๑๐. สดใสไปเที่ยวสวนสนุก ......................
ประโยค

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................
................... ..................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๙๕

ตอนที่ ๒ นําคําตอไปนี้มาแตงเปนกลุมคํา และประโยค
คํา

กลุมคํา

ประโยค

เด็ก

เด็กนอยคนนี้

เด็กนอยคนนี้ตั้งใจเรียน

ตัวอยาง

๑. เสือ

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

๒. รวดเร็ว ............................ ............................................................
๓. ชาวนา ............................ ............................................................
๔. กิน
............................ ............................................................
๕. ตลาด

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

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

๒๙๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํานาม
คํานาม คือ คําที่ใชเรียก คน สัตว พืช สิ่งของ และสถานที่
ตัวอยางเชน
โรงเรียน
ชาวไร
แมว
นกยูง
หนังสือ
พระจันทร
สวนสัตว
ธงไตรรงค
พระอาทิตย
ดอยสุเทพ
นครสวรรค
คําที่ใชเรียกคน เชน
เด็ก
เพื่อน
ยา
ทหาร
พอคา
ชาวไร
คําที่ใชเรียกสัตว เชน
ชาง
สุนัข
เจามอม
นกยูง
ปลาทู
ผีเสื้อ
คําที่ใชเรียกพืช เชน
ตนมะมวง
เงาะโรงเรียน พริก
มะนาว
พริกชี้ฟา
คําที่ใชเรียกสิ่งของ เชน
หนังสือ
ลูกฟุตบอล
ขาวเหนียวมูน
คอมพิวเตอร ธงชาติ
ธงไตรรงค
คําที่ใชเรียกสถานที่ เชน
โรงเรียน
ดอยสุเทพ
นครสวรรค
สนามหญา สวนสัตวชะอํา

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

ชนิดของคํานาม

๒๙๗

คํานามแบงเปน ๒ ชนิด คือคํานามทั่วไป และคํานามชี้เฉพาะ
๑. คํานามทั่วไป เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปไมไดชี้เฉพาะเจาะจง เชน
โรงเรียน แมว สถานีรถไฟ หนังสือ สวนสัตว
๒. คํานามชี้เฉพาะ เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว สิ่งของ และ
สถานที่ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เชน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
สถานีรถไฟหัวหิน หนังสือภาษาไทย สวนสัตวชะอํา

หนาที่ของคํานาม

คํานามทําหนาที่ในประโยค ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
จานขาวตกแตก
นักเรียนอานนิทาน
พอลางชอนสอม
เจาแตมชอบกระโดดเชือก
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
สมชัยเตะฟุตบอล
นองซักเสื้อ
ชมพูเลี้ยงสุนัข
แมวเคลาเคลียกันตธิดา

๒๙๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง หาคํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง คนหาคํานามในตาราง วงกลมลอมรอบ แลวนํามาแยกชนิด
ใหถูกตอง
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คํานามทั่วไป

คํานามชี้เฉพาะ

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๒๙๙

ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําสรรพนาม

คําสรรพนาม คือ คําที่ ใชแทนคํานาม ทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง
เพือ่ ไมตองใชคํานามนั้นซ้าํ อีก มี ๓ ชนิด คือ
๑. สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใชแทนผูพูด ไดแก ฉัน ดิฉัน หนู ผม กระผม
ขาพเจา เรา อาตมา เชน
ฉันเลี้ยงปลาไวสิบตัว
ดิฉันปวยเปนไขหวัด
๒. สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใชแทนผูฟง ไดแก คุณ เธอ ทาน โยม เชน
บานของคุณอยูที่ไหน
พวกเราคิดถึงเธอมาก
๓. สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใชแทนผูที่ถูกกลาวถึง ไดแก เขา มัน ทาน พระองค
เชน
ฉันเห็นเขาที่ตลาดเมื่อวานนี้
คุณยายทานไมคอยแข็งแรง
หนาที่ของคําสรรพนาม
คําสรรพนามทําหนาที่ในประโยคเหมือนกับคํานาม คือ
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยาง เชน
ฉันเลี้ยงปลากัด หนูไปตลาดกับแมนะคะ มันชอบเฝาบาน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
ดินสอของฉันหายใครเอามันไป พวกเรานิยมยกยองทาน
ผมคิดถึงคุณ พอรักผม

๓๐๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตอนที่ ๑ คํ าชี้ แจง ให นั กเรี ยนเขี ยนคํ าสรรพนามเติ มในประโยคให
ถูกตอง
๑.

พบสุนัขของ

๒.

ขอบิณฑบาตนะ

๓.

ครับกรุณารอสักครูครับ

๔. สุนัขของ
๕. คุณพอให

เมื่อวาน

กัด
มาตาม

ไปพบ

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง ใหนักเรีย นขี ดเส น ใตคํา สรรพนามในประโยคและ
บอกบุรุษสรรพนามใหถูกตอง
ตัวอยาง ฉันอยากไปทะเลวันเสารนี้
สรรพนามบุรุษที่ ๑
๑. หลวงพี่ทานยังจําวัดอยู
๒. สวัสดีคะ ดิฉันชื่อเนาวรัตน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓๐๑

๓. เราไปทําบุญกันวันเสารนี้
๔. เขานิยมใชโทรศัพทมือถือรุนใหม
๕. ขาพเจาไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
๖. สุนัขตัวนั้นมันเหาเสียงดัง
๗. เธอจะไปไหนจะ
๘. พระองคโปรดการทรงมา
๙. คุณครับ ชวยขยับรถใหหนอย
๑๐. เขาบอกวาวันนี้ไมตองมา

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

๓๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํากริยา
คํากริยา คือ คําที่แสดงอาการหรือการกระทําของ คน สัตว สิ่งของ
เชน นั่ง นอน ยืน เรียน อาน มอง ดื่ม รัก คิดถึง วาด คลาน
หยิบ เลี้ยว เตน สวม ดีใจ หัวเราะ รองไห ยิ้ม กระโดด
คํากริยามี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. คํากริยาที่ตองมีกรรมมารับ เปนคํากริยาที่ตองมีผูถูกกระทําจึง
จะมีใจความสมบูรณ เชน
ดื่ม
ฉันดื่ม เปนประโยคที่ใจความยังไมสมบูรณ
ฉันดื่มนม คําวา นม เปนกรรม ทําใหรูวาดื่มอะไร
ดู
พอดู เปนประโยคที่ใจความยังไมสมบูรณ
พอดูโทรทัศน คําวา โทรทัศน เปนกรรม ทําใหรูวา
ดูอะไร
๒. คํากริยาที่ไมตองมีกรรมมารับ เปนคํากริยาที่มีใจความสมบูรณ
เชน
นอนหลับ
เขานอนหลับ เปนประโยคที่ใจความสมบูรณ
ตาย
นาฬิกาตาย เปนประโยคที่ใจความสมบูรณ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓๐๓

ใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคํากริยาจากภาพและนํามาแตงประโยคใหถูกตอง
๑.

๒.

๓.

................................... ................................... ...................................
๔.
๕.
๖.

................................... ................................... ...................................
๗.
๘.
๙.

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

๓๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง นําคํากริยามาแตงประโยค
๑. ...............................................................................................................
๒. ...............................................................................................................
๓. ...............................................................................................................
๔. ...............................................................................................................
๕. ...............................................................................................................
๖. ...............................................................................................................
๗. ...............................................................................................................
๘. ...............................................................................................................
๙. ...............................................................................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓๐๕

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคบอกเลา

ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีใจความบอกใหรูวาใคร ทําอะไร อยางไร

ตัวอยาง ประโยคบอกเลา

ลูกแกะกลัวหมาปา
ลูกแกะเถียงหมาปา
หมาปาตะครุบลูกแกะ
ลูกแกะเดินทองน้ํามาแตไกล
หมาปากําลังกินน้ําที่เต็มลําธาร
น้ําเต็มลําธารไหลไปยังปลายลําธาร

ประโยคคําถาม

ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบจะมี
คําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค

ตัวอยาง

บานของมดทําจากใบไมใชหรือไม
ใครสรางโรงเรียนวังไกลกังวลฯ
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีไดอยางไรบาง
บานของนักเรียนอยูท ี่ไหน
ทําไมคนและสัตวตองมีบาน
ความเพียรพยายามชวยใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร

๓๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตอนที่ ๑ นําคําที่กําหนดใหแตงประโยคบอกเลาใหไดใจความที่สมบูรณ

สะพาน
ดื่ม
สมุด
กระดาษ
กะหล่ําปลี

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

สระน้ํา
ตนไม
หมวก
ของขวัญ
อาน

๓๐๗

๓๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง ดูรูปภาพที่กําหนดใหมาแตงประโยคบอกเลาใหไดใจความ
ที่สมบูรณ

๑.

๒.

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓.

๔.

๕.

๓๐๙

๓๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง จงเขียนประโยคตอไปนี้ใหเปนประโยคคําถาม

๑.

ครู

เที่ยว

ที่ไหน

ไป

จะ

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

๒.

ใคร

เปน

ดินสอ

ของ

................................................................................................................
๓.
๔.

ผลิต
คุณ
สมุด
อยางไร
...............................................................................................................
นองกุนซือ

ทําไม

รองไห

...............................................................................................................
๕.

สงเสียง
ใน
ใคร
ดัง
หองสมุด
...................................................................................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓๑๑

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคคําสั่ง

ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ใหทําจะมีคําวา จง
อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค ตัวอยาง เชน
อยาวิ่งเลนในหองเรียน
จงแปรงฟนกอนนอน
หามสงเสียงดังในหองสมุด ตองชวยกันรักษาความสะอาดหองสุขา

ประโยคขอรอง

ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวนใหทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค ตัวอยาง เชน
กรุณาใชน้ําอยางประหยัด โปรดรักษาความสะอาด
โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะ ชวยปดไฟทุกครั้งหลังออกจากหอง

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมยอมรับ จะมีคําวา ไม มิได
ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค ตัวอยางเชน
ลูกแกะไมรูจักพอของมัน
ขาพเจามิไดทําน้ําในลําธารขุน
นองขนมไมชอบอากาศรอน
ฉันมิใชคนนิสัยพาลอยางหมาปา
ลูกแกะอยูปลายลําธารไมใชอยูตนลําธาร

๓๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตง ประโยคคํ าสั่ ง ประโยคขอร อง และประโยค
ปฏิเสธ จากภาพที่กําหนดให
๑.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓๑๓

๒.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................
๓.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................

๓๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

๔.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................

๕.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ

๓๑๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒. เขียนบรรยายภาพ
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูข องนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๓๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๓)

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...................................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
.....................................................................

