
 

 

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

โครงการสอนวิชา ภาษาไทย 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 1 – 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 200 ชั่วโมง/ภาคเรียน หน่วยกิต 

ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา  อุตมา  (ครูสาหร่าย) 

สัปดาห์ หน่วยการเรียน มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

เร่ือง เวลา 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรม การประเมิน น้้าหนัก 
คะแนน 

1 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

สระไทย....ใช้ประสมค้า 5 -แบบฝึกหัด สระไทย....ใช้ประสม
ค้า 
-ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงาน 

55 

2 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

มาตรา ก กา...รู้ว่าไม่มีตัวสะกด 5 -คัดลายมือ 
-แบบฝึกหัด มาตรา ก กา...รู้ว่าไม่
มีตัวสะกด 

-คัดลายมือ 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

95 

3 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

มาตรา กง กม เกย เกอว....
ตัวก้าหนดเสียง 
 

5 -แบบฝึกหัด มาตรา กง กม เกย 
เกอว....ตัวก้าหนดเสียง 
-คัดลายมือ 
-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
-คัดลายมือ 
-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

95 



4 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท1.1 ป.3/9 
ท1.1 ป.3/3 
ท1.1 ป.3/4 
ท1.1 ป.3/5 
ท5.1 ป.3/1 

กระต่ายตื่นตูม 
เด็กเลี้ยงแกะ 
 

5 -แบบฝึกหัด  
- นิทานสอนใจ 

- ใบงาน 

- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

40 

5 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

มาตรา กก กด กน กบ....
ตัวสะกดหลายตัว 

5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด มาตรา กก กด กน กบ
....ตัวสะกดหลายตัว 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

75 

6 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

วรรณยุกต์.....สนุกกับการผัน
อักษร 

5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด วรรณยุกต์.....สนุกกับ
การผันอักษร 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

75 

7 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ท1.1 ป.3/3 
ท1.1 ป.3/4 
ท1.1 ป.3/5 
ท5.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท1.1 ป.3/9 

กระต่ายแหย่เสือ 
หมาป่ากับลกูแกะ 

5 - แบบฝึกหัดหลีกไกลคนพาล - ใบงาน 

- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

40 



8-9 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

ควบกล้้า...ค้าที่มี ร ล ว 5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ควบกล้้า...ค้าที่มี ร ล 
ว 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

95 

10 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

อักษรน้า...ท้าให้เสียงต่างไป 
 

5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด อักษรน้า...ท้าให้เสียง
ต่างไป 
-คัดลายมือ 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
-คัดลายมือ 

95 

11 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

ค้าที่ประวิสรรชนีย์และค้าที่ไม่
ประวิสรรชนีย์ 
 

5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ค้าที่ประวิสรรชนีย์
และค้าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 
-คัดลายมือ 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
-คัดลายมือ 

70 

12 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท1.1 ป.3/9 
ท5.1 ป.3/4 

ความสุขจากการอ่าน 5 -ความสุขจากการอ่าน - ใบงาน 

- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

30 

13 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

การใช้ บัน  บรร รร 5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด การใช้ บัน  บรร รร 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

75 

14 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 

ค้าที่มีตัวการันต ์ 5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

80 



- หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

-แบบฝึกหัด ค้าที่มีตัวการันต ์ -แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

15 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

ค้าที่มีพยัญชนะและสระไม่
ออกเสียง 

5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ค้าที่มีพยัญชนะและ
สระไม่ออกเสียง 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

75 

16 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

ค้าที่ใช้ ฑ ฤ ฤา 
 

5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ค้าที่ใช้ ฑ ฤ ฤา 
-คัดลายมือ 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

45 

17 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

ค้าพ้อง 5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ค้าพ้อง 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

90 

18 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/1 
ท4.1 ป.3/1 

ชนิดของค้า...ท้าหลายหน้าที่ 5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ชนิดของค้า...ท้า
หลายหน้าที่ 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

65 

19 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

 มอแดง 
นกกระจาบ 
เด็กน้อย 
วิชาหนาเจ้า 

5 -แบบฝึกหัดสืบสานบทกลอน - ใบงาน 

- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

85 

20-21 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

ท4.1 ป.3/3 การใช้พจนานุกรม 10 -แบบฝึกหัด การใช้พจนานุกรม -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

45 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 -แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

22 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 

ท4.1 ป.3/4 แต่งประโยคง่าย 5 -แบบฝึกหัด แต่งประโยคง่าย -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

45 

23 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ท5.1 ป.3/2 บทเพลงที่ขับขาน 5 -แบบฝึกหัดเพลงกล่อมเด็ก - ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

15 

24 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 

ท4.1 ป.3/5 ค้าคล้องจองและค้าขวัญ 5 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ค้าคลอ้งจองและค้า
ขวัญ 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

40 

25-26 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 

ท4.1 ป.3/6 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่น 

10 -เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น 

-เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 
-แบบฝึกหัด ฝึกฝนทักษะ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

45 

27-29 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 

ท1.1 ป.3/7 
ท1.1 ป.3/8 
ท1.1 ป.3/9 

-อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามค้าสั่งหรือ
ข้อแนะน้า 
-อธิบายความหมายของขอ้มูล
จากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูม ิ
-มารยาทการอ่าน 

15 - อ่านขอ้เขียนสามารถปฏิบัติตาม
ค้าสั่งได้ 
-แบบฝึกหัด ข้อเขียนเชิงอธิบาย
และปฏิบัติตามค้าสั่งหรือ
ข้อแนะน้า 

- ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

70 



- อ่านขอ้เขียนสามารถอธิบาย
ความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 
-แบบฝึกหัด อธิบายความหมาย
ของข้อมลูจากแผนภาพ แผนที่ 
และแผนภูม ิ
-แบบฝึกหัด มารยาทการอ่าน 

30-31 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท1.1 ป.3/9 
ท1.1 ป.3/4 
ท1.1 ป.3/3
ท5.1 ป.3/3 
ท1.1 ป.3/5 
ท5.1 ป.3/1 
ท5.1 ป.3/4 

ศรศิลป์ไม่กินกนั 10 - อ่านออกเสียงค า ข้อความส้ันๆ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ 
- ล าดับเหตุการณ์จากการ
คาดคะเนโดยระบุเหตุผลประกอบ 
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ี
อ่าน 
-สรุปและระบุข้อคิดเพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
-ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

50 

32 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

ท5.1 ป.3/4 ปริศนาพาสนุก 5 -ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด - ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

20 

33 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

ท1.1 ป.3/1 
ท1.1 ป.3/2 
ท1.1 ป.3/9 
ท1.1 ป.3/5 
ท5.1 ป.3/1 

ความสุขจากการท้าความด ี 5 - อา่นออกเสียงค า ขอ้ความส้ันๆ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ  
-สรุปและระบุข้อคิดเพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 

- ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

30 



34-38 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 

ท2.1 ป.3/1 
ท2.1 ป.3/6 
ท2.1 ป.3/2 
ท2.1 ป.3/3 
ท2.1 ป.3/4 
ท2.1 ป.3/5 

 
 
 
 
 

- การคัดลายมอื 
-การเขียนบรรยาย 
-การเขียนบันทึกประจ้าวัน 
-การเขียนจดหมายลาครู 
-การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
-มารยาทการเขียน 

25 - คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
-เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
-เขียนบันทึกประจ้าวัน 
-เขียนจดหมายลาครู 
-เขียนเร่ืองตามจินตนาการจาก
รูปภาพ และหัวข้อที่ก้าหนดให้ 
-มารยาทการเขียน 
 

- ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  แบบทดสอบ 

90 

39-40 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 

ท3.1 ป.3/3 
ท3.1 ป.3/6
ท3.1 ป.3/2 
ท3.1 ป.3/1 
ท3.1 ป.3/4 
ท3.1 ป.3/5 

 
 
 

-พูดส่ือสารในชีวิตประจ้าวัน 
-การจับใจความและพูดแสดง
แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่
ฟังและด ู
-แสดงความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟัง
และด ู
- มารยาทในการฟัง ดู พูด 

15 - ตั้งค้าถาม ตอบค้าถามจากเร่ืองที่ 
ฟัง ดู 
- พูดส่ือสารได้ชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ 
- เล่ารายละเอียดจากเร่ืองที่ฟังและ
ดู 
-มีมารยาทในการฟังและด ู

- ใบงาน 
- แบบสังเกต 

        -  สอบพูดหน้าช้ัน
เรียน 

135 

รวม 200  70% 
สอบ 30 

 


