แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบาและออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
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
๑. การอานออกเสียง
๒. การจับใจความสําคัญ
๓. การตอบคําถาม
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นัก เรียนอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย ในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลว
รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวย
เพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย โดยครูเปนผูตั้งประเด็นคําถาม
๕. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๒ บทที่ ๖ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย ขอ ๒
(๑– ๖)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. 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 ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําศัพทใหมหรือคําศัพทยากในบทเรียน คือ คําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวโยงกับเนื้อหาสาระในบทเรียนที่
ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําศัพทตลอดจนนําคําศัพทไปใชจริงในสถานการณตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
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
๑. ความหมายของคํา
๒. การใชคํา
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท เรื่อง ธนูดอกไมจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําศัพทและหาและความหมายของคําลงจากพจนานุกรมในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๗. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๘. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา วรรณคดีลํานํา แบบฝกหัดที่ ๑๒ ขอ ๒ ( ๓ – ๔ )
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
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานทํานองเสนาะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงคําประพันธประเภทรอยกรองผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน
ระดับสูงต่ําของเสียงตามบริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหเกิดอรรถรสและเพิ่มคุณคาเดนชัดทางดานวรรณศิลป
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
ป.๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานทํานองเสนาะกลอนบทละครได
๒. นักเรียนถอดบทรอยกรองเปนรอยแกวได
๓. นักเรียนเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความสนใจใฝเรียนรู
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. ออกแบบสรางสรรคงาน
๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
สาระการเรียนรู
๑. การอานทํานองเสนาะกลอนสุภาพ
๒. การถอดบทรอยกรองเปนรอยแกว
๓. การอานและบอกความหมายคํายากในบทเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนเลนเกมตอคําคลองจอง โดยใหนักเรียนทุกคนคิดคําคลองจอง ตอกันจนครบทุกคน
๒. นักเรียนดูแผนผัง กลอนบทละคร ที่ครูนํามา แลวชวยกันบอกคําสัมผัส ฉันทลักษณของบทรอยกรอง
นั้น ครูอธิบายวา แผนผังนี้เปนลักษณะของบทรอยกรองประเภท กลอนบทละคร
๓. ครูชี้แจงหลักการอานบทรอยกรองและเกณฑการประเมินการอานทํานองเสนาะบทรอยกรอง กลอน
บทละคร เรื่องไชยเชษฐ ครูอานเปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง นักเรียนอานตามเปนทํานองเสนะ และฝกอาน
เองจนคลอง
๔. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปเนื้อเรื่อง และความหมายของบทรอยกรอง เพื่อนําไปใชในชีวิต
จริงและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกอานเนื้อเรื่อง เปนทํานองเสนาะในเวลาวางหรือที่บาน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง ธนูดอกไมกับเจาชายนอย
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง นิทานพื้นบาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
สาระสําคัญ
เรื่องไชยเชษฐ เปนนิทานพื้นบาน ในสมัยอยุธยามีผูนํานิทานเรื่องนี้ มาเลนเปนละครเพราะมีเนื้อเรื่อง
สนุกสนาน ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงนํานิทานเรื่อง ไชยเชษฐ มาทรงพระราชนิพนธเปน
บทละครนอกของหลวง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรม เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนบอกขอคิดจากเรื่องที่อานได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความสนใจใฝเรียนรู
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดี
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. ออกแบบสรางสรรคงาน
๕. ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
สาระการเรียนรู
๑. การอานจับใจความของเรื่อง
๒. การบอกขอคิดจากเรื่องที่อาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูสนทนาทบทวนเนื้อเรื่อง ไชยเชษฐ
๒. นักเรียนและครู รวมสนทนากิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย
๓. นักเรียนศึกษาอธิบายเพิ่ม เติมความรู แลวสนทนากับครู ถึงความเปนมาเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน
๔. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรู และบอกขอคิดจากเรื่อง ไชยเชษฐ วานักเรียนสามารถนําความรู
จากเรื่องใดบางไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันได

สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ชิ้นงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด/ชิ้นงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ชิ้นงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

