แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย และ
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
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
สาระการเรียนรู
- ความหมายของคํา
- การใชคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
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 ๑๐๔ – ๑๐๕
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา(คําสําคัญในบทเรียน)
๗. นักเรียนทบทวนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาทีอีกครั้ง
๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน(คําสําคัญในบทเรียน)
๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
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 เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง คลองแคลว
จุดประสงคการเรียนรู
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. นักเรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๐๐ – ๑๐๒ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร
ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดขอ ๒
๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
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 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคการเรียนรู
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 ภูมิใจภาษาไทยของเรา จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่
๓ หนา ๑๐๐ – ๑๐๒ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ไหน
- เด็กๆ กําลังวางแผนทําอะไร
- เพราะเหตุใดเด็กๆ จึงทํางานสําเร็จ
- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อานและทําแบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑ – ๒
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
จุดประสงคการเรียนรู
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 “ในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๐๓ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท” จากความรูที่ไดอาน
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องในโลกนี้มรอะไรเปนไทยแท”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ 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
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําพอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําพอง มี ๒ แบบ คือ คําพองเสียง คําที่มีก ารออกเสียงเหมือนกันแตเขียนไมเ หมือนกัน และ
คําพองรูป คําที่เขียนเหมือนกันแตออกเสียงไมเหมือนกัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนใชคําพองไดถูกตอง
๒. นักเรียนแยกคําคําพองได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- คําพอง

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูทบทวนการใชคําที่มี ฤ ฤๅ
๒. นักเรียนและครู พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับคําพอง ที่มีทั้งคําพองรูปและคําพองเสียง
๓. ใหนัก เรีย นอาน อธิบ ายเพิ่ม เติม ความรู จากหนัง สือภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๓ หนา
๑๐๗ – ๑๐๘
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “ทุก – ทุกข”
นักเรียนตอบ : คําพองเสียง
ครูชูบัตรคํา “กรี – กรี”
นักเรียนตอบ : คําพองรูป
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑ จากนั้นนําสงครู
ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง รอยกรองประเภทกลอนแปด
เวลา ๒ ชั่วโมง
………………………………………………………………….
สาระสําคัญ
รอยกรองประเภทกลอนแปดเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคํา
ประพันธอีกประเภทหนึ่งอยางมีศิลปะ ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณ
ของภาษาไทยที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนทองจํารอยกรองประเภทกลอนแปดได
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกรูปแบบของการเขียนรอยกรองประเภทกลอนแปดได
๒. นักเรียนแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปดได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน

สาระการเรียนรู
๑. ลักษณะกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด
๒. การแตงกลอนรอยกรองประเภทกลอนแปด
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนความรูเรื่องกลอนสี่สุภาพ และเลนเกมตอคําคลองจอง
๒. นักเรียนและครูสรุป เกมที่เลน และสนทนาชื่อของบทรอยกรอง
๓. นักเรียนดูแผนภูมิเรื่องบทรอยกรองประเภทกลอนแปด ที่แขวนบนกระดานดํา ครูอธิบายถึงการ
เขียนบทรอยกรองประเภทกลอนแปดและการสัมผัสตามแผนภูมิ
๔. นักเรียนเปดหนังสือเรียน เรื่องในโลกนี้มีอะไรเปนไทยแท เพื่อศึกษาหัวขอ อธิบาย เพิ่มเติมความรู
เกี่ยวกับบทรอยกรองประเภทกลอนแปด
๕. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครู ๑ ครั้ง และอานกลอนแปดอีกครั้ง เพื่อทบทวนจังหวะการอานที่
ถูกตอง
๖. นักเรียนคัดลายมือในแบบฝกหัดที่ ๔
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง ภาษาไทยถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………………
สาระสําคัญ
ภาษาถิ่นภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากลางและภาษาใต เพราะฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราควรศึกษา
ไว เพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารไดในขอบเขตที่กวางขวางและถูกตองตามบริบทแหงความหมาย
มาตรฐาน
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทย ภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนฟง พูด ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากลางและภาษาใตได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่เปนภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากลางและภาษาใตได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. คําที่เปนภาษาไทยถิ่น
๒. ความหมายของคําในภาษาไทยถิ่น

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูแสดงบัตรคําภาษาไทยถิ่น เชน
ลําแตๆ

เบิ่ง

บักนัด

นักเรียนอานออกเสียงตาม ครูและนักเรียนอภิปรายความหมาย
๒. นักเรียนชวยเสนอคําภาษาที่เคยไดยิน ไดฟง ครูเขียนคําบนกระดานดํา
๓. แบงกลุมนักเรียนใหศึกษาเพิ่มเติมจากการอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่องภาษา ไทยถิ่น ในหนังสือหนา
๑๐๙ แลวชวยกันสรุป
๔. ครู ม อบหมายนัก เรี ย นแต ล ะกลุ ม จั ดทํ า สมุ ดสะสมคํา ภาษาไทยถิ่น นํ าส ง เป นชิ้ น งานกลุ ม ทํ า
แบบฝกหัดทักษะภาษาแบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๓
๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องภาษาไทยถิ่น
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การแตประโยคตามจินตนาการ
เวลา
๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………….…...……
สาระสําคัญ
ประโยคคือการนําคํานาม คํากริยา และคําขยายมาเรียงกันแลวไดใจความสมบูร ณวาใครทําอะไร
อยางไร ที่ไหน ซึ่งในชีวิตประจําวันเราจะใชประโยคเพื่อสื่อสารมากมาย การเรียนรูใหเขาใจและนําไปใชใหถูกตอง
ก็จะทําใหเกิดประโยชนเปนอยางมาก
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทย ไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๓/ ๔ แตงประโยคงายๆ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกสวนประกอบของประโยคได
๒. นําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคตามที่กําหนดได
๓. แตงประโยคชนิดตางๆ ได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความสนใจใฝเรียนรู
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได
๓. มีความภาคภูมิในภาษาไทยไทย
๔. ใชภาษาไทยไดเหมาะสมกับสถานการณ
๕. รูจักประหยัดอดออม
สาระการเรียนรู
๑. การเรียบเรียงประโยคตามที่กําหนด
๒. การแตงประโยค
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนเลนเกม การใบคําโดยใหเพื่อนออกมาแสดงทาทางแลวบอกวากําลังทําอะไร แลวสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ครูใหความรูเพิ่มเติม
๒. นักเรียนอานอธิบายเพิ่มเติมความรู เรื่อง ประโยค รวมอภิปรายเนื้อหาการอานและสังเกตประโยค
ในหนังสือหนา ๑๐๖

๓. นักเรียนกําหนดคําและฝกแตงประโยคปากเปลาตามรูปแบบการแตงประโยคและตามจินตนาการ
๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๔
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แถบประโยค
การวัดและผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

