แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
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
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
สาระการเรียนรู
- ความหมายของคํา
- การใชคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง
๒. นัก เรี ยนอ า นออกเสีย งคํ า ศัพ ท อา นเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๖๗- ๑๖๘
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๒. นัก เรี ยนอ า นออกเสีย งคํ า ศัพ ท อา นเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๖๗- ๑๖๘
๓. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๓ ขอ ๒ (๑– ๒)
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
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบาและออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว
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
๑. การอานออกเสียง
๒. การจับใจความสําคัญ
๓. การตอบคําถาม

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน เวน
วรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๖๒–๑๖๓ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร
ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
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 ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
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 ปฏิบัติการสายลับจิ๋วจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๑๖๒-๑๖๕ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ไหน
- แมของยิหวามีหนาที่ทําอะไร
- ดอกไมประดิษฐที่มีขายในรานทํามาจากอะไรบาง
- นักเรียนไดขอคิดอยางไรจากเรื่องที่อาน
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 ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว
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 “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่อง ของดีในตําบล
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง ของดีในตําบลจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๑๖๒-๑๖๕ พรอมกัน
๓. นัก เรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” จากหนัง สือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๖๖ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี้
- เมืองไทยมีลักษณะอยางไร
- นักเรียนเห็นดวยกับขอความ “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม” หรือไม อยางไร
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่อง เมืองไทยใหญอุดม”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๓ 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
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําวิเศษณ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
คําวิเศษณ หมายถึง คําขยายคํากริยาใหชัดเจนขึ้น
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๒ ระบุชนิด และหนาที่ของคําในประโยค
จุดประสงค
๑. นักเรียนเลือกใชคําในการสื่อสารไดถูกตอง
๒. นักเรียนจําแนกคําวิเศษณไดถูกตองตามหนาที่ที่ปรากฏอยูในประโยค
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- คําวิเศษณ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนประโยค สวนประกอบของประโยค(ประธาน กริยา กรรม)
๒. ใหนักเรียน แตงประโยคปากเปลา

๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๖๙
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากแถบประโยคดังนี้
ครูชูแถบประโยค “คุณแมคิดเงินเร็ว” นักเรียนตอบ : เร็ว ขยายคํากริยา คิด
ครูชูแถบประโยค “หนูนารักจัง”
นักเรียนตอบ : จัง ขยายคํากริยา นารัก
ครูชูแถบประโยค “เรวดีอวนมาก” นักเรียนตอบ : มาก ขยายคํากริยา อวน
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๑), (๒) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แถบประโยค
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
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานทุกครั้ง นักเรียนควรฝกตั้งคําถาม และตอบคําถามจากเรื่องที่อาน เพื่อใหไดรับความรูสูงสุด และ
ไดทบทวนความรูดวยในการตั้งคําถาม ควรตั้งคําถามใหชัดเจนวาตองการคําตอบอยางไร
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป.๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
ป.๓/๕ พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค
ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
จุดประสงค
๑. นักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านได
๒. นักเรียนบอกแนวคิดหรือระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานเนื้อหาในหนัง สือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๖๒–๑๖๕ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๒. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๗๐
๔. นักเรียนจับคูผลัดกันตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๓ ขอ ๓ (๓) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
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
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนอวยพร
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การเขียนอวยพร หมายถึง การเขียนความแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีตอผูอื่นในโอกาสตางๆ
มาตรฐานการเรียนรู
ท๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง
มีวิจารณญาณและสรางสรรค
ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๓.๑
ป.๓/๕ พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค
ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑
ป.๓/๔ แตงประโยคงายๆ
ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
จุดประสงค
๑. นักเรียนเขียนความแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ตอผูอื่นในโอกาสตางๆ ไดถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถนําผลงานที่ไดไปใชในโอกาสตางๆ อยางเหมาะสม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง

สาระการเรียนรู
- การเขียนคําอวยพร
- การพูดอวยพร
กระบวนการจัดการเรียนรู
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับการอวยพรในโอกาสตางๆ
๒. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรู จากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๗๑
๓. นักเรียนแบงกลุมเลือกแสดงบทบาทสมมุติสั้นๆ ในกิจกรรมตอไปนี้โดยมีครูเปนผูชี้แนะ
- การพูดที่ผูใหญใหพรแกผูนอย
- การพูดที่ผูนอยตองการอวยพรแกผูใหญ
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๑๓ ขอ ๓ (๔) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. ทบทวนเกี่ยวกับการอวยพรในโอกาสตางๆ
๒. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๑๗๑
๓. นักเรียนเขียนบัตรอวยพรในโอกาสตางๆ ดังกิจกรรมตอไปนี้
- บัตรอวยพรเพื่อน
- บัตรอวยพรแกผูใหญ
จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๔. ครู และนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปวาการเขียนอวยพรคือการเขียนความแสดงความยินดีหรือความ
ปรารถนาดีตอผูอื่นในโอกาสตางๆ
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
- ผูเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- ผูเรียนไดคะแนนการทําแบบฝกหัดผานเกณฑ รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง ของดีในตําบล
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานขอมูลจากแผนที่
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ผูอานตองมีความรูความเขาใจจึงจะบอกตําแหนงที่ตั้งและอธิบายความหมายของขอมูลจากการอานนั้นๆ
ไดอยางถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๖ อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกที่ตั้งของจังหวัดตนเองได
๒. นักเรียนอานขอมูลจากแผนที่ได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานขอมูลจากแผนที่

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนําแผนที่ประเทศไทยมาใหนักเรียนดูและสังเกต
๒. รวมกันบอกตําแหนงที่ตั้งของจังหวัดตนเองในแผนที่
๓. นักเรียนอานและดูแผนที่ประเทศไทยจากหนังสือเรียนภาษาพาที หนา ๑๗๒
๔. ครูใหขอมูลเพิ่มเติมในการอานแผนที่ประเทศไทย เชน การดูทิศ
๕. นักเรียนแบงกลุมเปน ๒ ฝาย ผลัดการหาตําแหนงที่อยูของจังหวัดตางๆ
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๓ ขอ ๓ (๕) หนา ๑๔๒
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑๓ ขอ ๔ หนา ๑๔๓
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
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

