
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ มาตรา ตัวสะกด                                                        เร่ือง สรุปความรู้  มาตรา ตัวสะกด                               

วิชาภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                          เวลา     ๑         ช่ัวโมง 

วันท่ี......................เดือน.....................................................................  ภาคเรียนท่ี   ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 

๑.มาตรฐานและตัวชี้วัด 

       ท ๑.๑ ป. ๓/๑  อ่านออกเสียงคาํ ขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว 

       ท ๑.๑ ป. ๓/๒  อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 

       ท ๒.๑ ป. ๓/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

       ท ๔.๑ ป. ๓/๑  เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ 

๒. สาระสําคัญ (Mine Mapping ) 

คาํในมาตรา กง กม เกย เกอว เป็นคาํท่ีมี ง, ม, ย, ว เป็นตวัสะกดตวัเดียวตรงตามมาตราและ มาตรา กก 

กด กน กบ  เป็นมาตราตวัสะกดท่ีมีตวัสะกดหลายตวั การเขียนสะกดคาํและรู้ความหมายของคาํอยา่งถูกตอ้ง 

สามารถนาํไปใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนัได ้
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

 ๓.๑ดา้นความรู้ 

 ๑. การเขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํได ้
๒. จาํแนกคาํมาตรา ก กา กง กม เกย เกอว กก กด  กน กบ  ได ้

๓. ปฏิบติัตนในการเขียนไดเ้หมาะสม 
 ๓.๒ ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ทกัษะการอ่าน 

- ทกัษะการเขยีน 

- ทกัษะการฟัง การดู และการพูด 

     ๓.๓ดา้นคุณลกัษณะพึงประสงค ์

              ๑.วินยั                             ๒.ใฝ่เรียนรู้                           ๓.ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมัน่ในการทาํงาน  

 

 



๔. การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน  

กจิกรรมท่ี ๘ เร่ือง  สรุปความรู้  มาตรา ตัวสะกด                              จํานวน     ๑       คาบ 

ข้ันนํา 

  ๑.ครูนาํบตัรคาํแต่ละมาตรามาใหน้กัเรียนอ่านและร่วมกนัแสดงความคิดเห็นโดยครูใชค้าํถามทา้ทาย ดงัน้ี 

 ๏ ถา้ไม่มีมาตรา กง กม เกย เกอว กก กด  กน กบ  ภาษาไทยของเราจะเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง 

         ๒.ครูทบทวนมาตราตวัสะกด กง  กม เกย ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดตรงตามมาตราสะกดเพียงตวัเดียวและ   

             มาตรา ก กาไม่มีตวัสะกด สาํหรับมาตรากก กด  กน กบ  มีมาตราสะกดหลายตวั  

ข้ันสอน 

      ๑.ครูแจกบตัรคาํท่ีมาตราตวัสะกด ใหน้กัเรียนคนละ ๑ ใบ 

 ใหน้กัเรียนคอยฟังคาํพูดของครู ดงัน้ีโดยใหน้กัเรียนไดค้าํท่ีตรงตามมาตราตวัสะกดไปเรียงใหต้รงตาม

ตวัสะกด 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา ก กา 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา กง 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา กม 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา เกย 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา เกอว 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงคาํมาตรา กน 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา กบ 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา กก 

- ใหน้าํคาํไปเรียงตรงมาตรา กด 

       ๒. ครูใหน้กัเรียนนาํคาํท่ีอยูใ่นมือของตนนาํไปเรียงใหต้รงตามมาตราตวัสะกด เช่น ร้องเพลง        กระต่าย   

            หกลม้     ชา้ง   ประมุข   วิหค ยกเมฆ เอกราชฯลฯครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  

           และช่วยกนับอกความหมายของคาํ 

๓.ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น ๕ กลุ่มโดยใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลมโดยแต่ละกลุ่มระดมความคิดโดยหา 

   คาํแต่ละกลุ่ม จาํนวนกลุ่มละ ๒๐ คาํ ตามช่ือของกลุ่มดงัน้ี 

    กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มผลไม ้

    กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มของใช ้

    กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มอวยัวะ 

    กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มสัตว ์

    กลุ่มท่ี ๕ กลุ่มผกั 

๕.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอคาํท่ีกลุ่มเขียนในบตัรคาํโดยนาํเสนอสะกดคาํพร้อมใหแ้ต่ละ   

    กลุ่มอ่านตามและบอกตวัสะกดและอยูใ่นมาตราตวัสะกดอะไรจาํนวน ๒๐ คาํ 

๔.ครูแจกใบงานใหน้กัเรียนเขียนคาํท่ีเพื่อนๆไดน้าํเสนอลงในใบงานใหต้รงตามมาตราตวัสะกด 



ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนเขียนสรุปความรู้เร่ือง มาตรา ตวัสะกด 

๕.วิธีการสอนของครู 

  การสอนแบบบรรยาย   การสอนแบบทดลอง   การสอนแบบบูรณาการ 

  การสอนแบบอภิปราย   การสอนแบบโครงงาน  การสอนแบบ Mapping 

   การสอนแบบความคิดรวบยอด   ทกัษะการปฏิบติักระบวนการแกปั้ญหา 

๖. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑.   ผงัความรู้มาตราตวัสะกด 

๒.  กระดาษสาํหรับทาํกิจกรรม 

๓. ปากกาเคมี 

๔. กระดาษปรู๊ฟ 

๕. บตัรคาํมาตราตวัสะกด                                

๖. ใบงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.  เคร่ืองมือและวิธีการประเมินผล 

การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 

จุดประสงค์ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์ 

ด้านความรู้ 

๑. การเขียนสะกดคาํและ

บอกความหมายของคาํ 

๒. จาํแนกคาํมาตรา ก กา 

กง กม เกย เกอว กก กด 

กน กบ  
๓. ปฏิบติัตนในการเขียน 

ไดเ้หมาะสม  

 

พิจารณาความถูกตอ้ง

ของ  

 ความรู้ เขียนคาํจากคาํ

ในมาตรา ก กา กง กม 

เกย เกอว กก  กด  กน  

กบ    

 

 

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง  

ความรู้เร่ือเขียนคาํจากคาํ

ในมาตราก กา กง กม 

เกย เกอว กก  กด  กน  

กบ    

 

 

ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ 60 

 

 

 

ด้านทักษะและ

กระบวนการ 

๑.ทกัษะการอ่าน 

๒.ทกัษะการเขียน 

๓.ทักษะการฟัง การดู 

และการพูด 

 

 

 

    

 

พิจารณาความถูกตอ้ง

ของความรู้เร่ือง เขียนคาํ

จากคาํในมาตราก กา กง 

กม เกย เกอว กก  กด  

กน  กบ    

แบบทดสอบยอ่ยความรู้

เขียนคาํจากคาํในมาตรา 
ก กา กง กม เกย เกอว กก  

กด  กน  กบ    

 สังเกตพฤติกรรมจาก

การร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้  

 

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง 

ความรู้เร่ือง เขียนคาํจาก

คาํในมาตราก กา  กง กม 

เกย เกอว กก  กด  กน  

กบ    

 

 

 

 

แบบประเมินทกัษะการ

บวนการ 

 

ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

ผา่นเกณฑใ์นระดบัดีขึ้น

ไป  

 

ด้านคุณลษัณะอนัพงึ

ประสงค์ 

1.วินยั                            

2.ใฝ่เรียนรู้                         

3.ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมัน่ใน

การทาํงาน   

 

ประเมินพฤติกรรม

ระหวา่งทาํกิจกรรม 

 

 

แบบประเมินคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

 

 

ผา่นเกณฑใ์นระดบัดีขึ้น

ไป  



 


