แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย และ
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรียนได
๓. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียรู
- ความหมายของคํา
- การใชคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง
๒. นั ก เรี ย นอ า นออกเสี ย งคํ า ศั พ ท อ า นเพิ่ ม เติ ม ความหมายจากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๙๓- ๙๔
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๒. นั ก เรี ย นอ า นออกเสี ย งคํ า ศั พ ท อ า นเพิ่ ม เติ ม ความหมายจากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๙๓- ๙๔
๓. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๒ (๑)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการตรวจแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
๒. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานออกเสียง
- การจับใจความสําคัญ
- การตอบคําถาม

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นัก เรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๙๐–๙๑ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากเรื่องอาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่อง เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงค
๑. นักเรียนตั้งคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดจากการอานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียน โดยการอานคําจากบัตรคํา
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ความฝนเปนจริงได จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๙๐-๙๑ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ไหน
- เวหาฝนวาเกิดอะไรขึ้นกับตน
- ในความฝนเวหาไดพบใคร
- นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนสรุปและบอกขอคิดจากเรื่องที่อาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานเสริม “เรื่องมนุษยกับการบิน”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องความฝนเปนจริงได
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ความฝนเปนจริงได จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป ที่ ๓
หนา ๙๐-๙๑ พรอมกัน
๓. นัก เรี ย นอ า นออกเสี ย ง อ า นเสริ ม “เรื่ อ งมนุ ษย กั บ การบิ น ” จากหนั ง สื อ เรี ยนภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๙๒ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องมนุษยกับการบิน” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี้
- จากเรื่องมนุษยกับการบินใครคือผูจุดประกายการบิน
- เครื่องบินที่บินไดดวยความเร็วเหนือความเร็วเสียงสรางขึ้นเมื่อใด
- ถานักเรียนเปนนักบินอยากเดินทางไปไหน
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องมนุษยกับการบิน”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําที่มี ฤ ฤๅ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานคําที่ใช “ฤ” ในภาษาไทยจะอานออกเสียงตัว “ฤ” ได ๓ แบบ คือ จะอานออกเสียง รึ ริ และเรอ
สวนคําที่มี ฤๅ จะอานออกเสียงเปน รือ
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานคําที่ใช “ฤ” ในภาษาไทยไดถูกตอง
๒. นักเรียนเขียนคําที่ใช “ฤ” ในภาษาไทยไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานคําที่ใช “ฤ” และ “ฤๅ”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๙๓
–๙๔
๒. ครูอธิบายวาคําที่ใช ฤ ฤๅ นี้ อานออกเสียงได 3 แบบคือออกเสียง รึ ริ และเรอ สวนคําที่มี ฤๅ จะ
อานออกเสียงเปน รือ
๓. นักเรียนเขียนเรื่องโดยเลือกคําที่ใช ฤ ฤๅ อยางนอย ๓ คําลงในสมุด แลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน
๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่อง คําที่ใช ฤ ฤๅ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๓ (๑) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําที่ใช บัน บรร
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
บัน และ บรร อานวา บัน ใชเขียนนําหนาพยางค เพื่อใหเปนคํา ซึ่งคําที่ใช บัน ในภาษาไทยปจจุบั น มี ๕
คํา สวนคําที่ใช บรร ในภาษาไทยมีหลายคํา
มาตรฐานการเรียนรู
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนอานและเขียนสะกดคําที่ใชพยัญชนะ บันและ บรร ไดถูกตอง
๒. นักเรียนใชคําที่เขียนดวย บันและ บรร ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การเขียน คํา บัน บรร
- การอานออกเสียง คํา บัน บรร

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวน พยัญชนะ สระและวรรณยุกต
๒. นักเรียนอานบทรอยกรองพรอมกัน
บันดาลลงบันได
บันทึกใหจําจงดี
รื่นเริงบันเทิงมี
บันลือลั่นสนั่นดัง
๓. ครูเฉลยการอานที่ถูกตองใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครู
๔. นักเรียนสังเกตบทรอยกรองวามีคําบันกี่คํา
๕. ครูอธิบายวาคําที่ใช บัน มีหลายคํา ที่ใชประจํามี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ
๖. นักเรียนอานความรู เรื่อง “คําที่ใช บัน บรร” จากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่
๙๖
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๒ (๒), (๓)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําที่ใช รร ( ร หัน)
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําที่ใช รร เรียกวา ร หัน ออกเสียง อัน บรร อานวา บัน (บอ-อัน-บัน)
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
มฐ.ท ๑.๑ ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรือ่ งสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
มฐ.ท ๔.๑ ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนสามารถอานคําที่ใช รร (ร หัน) เปนตัวสะกดไดอยางถูกตองตามหลักภาษาไทย
๒. นักเรียนสามารถเขียนคําที่ใช รร (ร หัน) เปนตัวสะกดไดอยางถูกตองตามหลักภาษาไทย
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานคําทีป่ ระสมดวยตัว รร (ร หัน)
- การเขียนคําที่ประสมดวยตัว รร (ร หัน)

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนอานทบทวน ความรู คําที่ใช บัน บรร จากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๙๖
๒. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบวามีตัวสะกดและไมมีตัวสะกดดังนี้
ครูชูบัตรคํา “กรรไกร”
นักเรียนตอบ : ไมมีตัวสะกด
ครูชูบัตรคํา “พรรคพวก”
นักเรียนตอบ : มีตัวสะกด
ฯลฯ
๓. นักเรียนสังเกตคําที่ใช รร ไมมีตัวสะกดและมีตัวสะกด
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา
- คําที่ใช รร ไมมีตัวสะกด จะอานออกเสียง อัน
- คําที่ใช รร มีตัวสะกด จะอานออกเสียง อะ ประสมดวยตัวสะกดนั้นๆ
๕. นักเรียนอานความรู เรื่อง “คําที่ใช รร (รหัน)” จากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่
๙๖-๙๗
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๐ ขอ ๓ (๒), (๓), (๔)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความฝนเปนจริงได
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนตามจินตนาการ เปนการเขียนเรื่องราวที่มาจากความรูสึกนึก คิด จินตนาการของผูเขียน ซึ่ง
จินตนาการนั้นเปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคที่ถายทอดออกมาเปนการเขียนใหผูอื่นไดรับรูถึงความคิดของ
ผูเขียน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๕ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค
๑. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการไดอยางสรางสรรค
๒. นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
- กระบวนการเขียน
- เนื้อเรื่อง
- การใชภาษา
- ความคิดสรางสรรค
- ขอคิด
กระบวนการจัดการเรียนรู
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. ครูแบงนักเรียนออกเปน ๒ ฝาย ใหนักเรียนแตละฝายเขียนขอความเรียงตอกันไปคนละประโยค โดย
ไมปรึกษากันเลย เมื่อแตละคนเขียนเสร็จ ก็สงตอไปใหคนอื่นๆ ในกลุมผลัดกันเขียนทีละคน ภายในเวลา ๕ นาที
สําหรับการเขียนนั้นผูเลนแตล ะคนจะตองดูขอความจากประโยคตอนตนใหเขาใจ และเขียนขอความตอไปให
ตอเนื่องกับประโยคนั้นๆ
๒. นักเรียนทั้ง ๒ ฝายสงตัวแทนออกมาเลาเรื่องที่เขียนติดตอกันที่หนาชั้นเรียน และใหเพื่อนๆ ฟง ครู
แนะนําเพิ่มเติมเรื่องการใชภาษาในการเขียนแกนักเรียน
๓. แบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ ๔-๕ คนทํากิจกรรม “แตงเรื่องจากบัตรคํา” โดยนําบัตรคํา (คําสําคัญใน
บทเรียน) มาใหชวยกันแตงเรื่องราวใหนาสนใจ พรอมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่เหมาะสม
๔. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการที่ชวยกันแตงจากกิจกรรมลงในสมุด
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คําสําคัญในบทเรียน)
๒. นั ก เรี ย นอ า นออกเสี ย งคํ า ศั พ ท อ า นเพิ่ ม เติ ม ความหมายจากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๙๓- ๙๔
๓. นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องตามจินตนาการตามความสนใจลงในสมุดของตนเองอยางอิสระโดยใชคาํ จาก
คําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๙๓- ๙๔ นําสงครู
ครูใหคําชี้แนะและตรวจสอบความถูกตอง
๔. ครูและนัก เรียนรวมกันอภิปรายสรุปวาการเขียนตามจินตนาการ เปนการเขียนเรื่ องราวที่ม าจาก
ความรูสึกนึกคิดจินตนาการของผูเขียนซึ่งจินตนาการนั้นเปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคที่ถายทอดออกมา
เปนการเขียนใหผูอื่นไดรับรูถึงความคิดของผูเขียน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจสมุดแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

