แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
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 ๑๙๖ – ๑๙๗
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๗. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมายจากหนังสือเรียน ภาษาพาที นักเรียนฝก
แตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๘. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑ – ๓
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 ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 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
๑. การอานออกเสียง
๒. การจับใจความสําคัญ
๓. 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 ๑๙๒ – ๑๙๔ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาวา ใคร
ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง
๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม และขอคิดที่ไดจากบทอาน
๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ -๔
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 ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
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
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 เลนคําทาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๑๙๒ – ๑๙๔ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานอกเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
- ใครนั่งตักแม
- รําไมดีโทษปโทษกลองหมายความวาอยางไร
- หวานเปนลมขมเปนยาหมายความวาอยางไร
ฯลฯ
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๑ – ๒
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง คลองแคลว
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 “เรื่อง น้ําขึ้นใหรีบตัก”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง เลนทายคํา จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๑๙๒ – ๑๙๔ พรอมกัน
๓. นั ก เรี ย นอ า นออกเสี ย ง อ า นเสริ ม “เรื่ อ ง น้ํ า ขึ้ น ให รี บ ตั ก ” จากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาพาที ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๗ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่อง น้ําขึ้นใหรีบตัก” จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี้
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่อง น้ําขึ้นใหรีบตัก”
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๕ และ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๓
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 ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
หัวขอเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
………………………………………………………………….
สาระสําคัญ
แผนภาพโครงเรื่อง เปนแผนภาพที่ประกอบดวยสวนของคําถามเกี่ยวกับเรื่องบอกใหทราบวาใคร ทํา
อะไร ที่ไหน อยางไร เพราะเหตุใด และขอคิดจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยใหสามารถบอกเหตุการณของ
เรื่องเปนตอนๆ โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพและชวยลําดับเรื่องไดอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ
สรุปเรื่องทั้งหมดได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๔/๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
๓. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน

สาระการเรียนรู
๑. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากบทเรียน เรื่อง เลนคําทาย
๒. การเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง
๓. การเลาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเลนคําทาย
๒. นักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูและอานเสริม เพิ่มความรูในหนังสือเรียน จากนั้นครูและ
นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเลนคําทาย
๓. แบงกลุมนักเรียนอานเรื่องเที่ยวเลนคําทาย แลวรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม
เกี่ยวกับเรื่องเลนคําทาย
๔. นักเรียนแตละกลุมจัดทําแผนภาพโครงเรื่อง เรื่องเลนคําทาย
๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่องเลนคําทาย
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 ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง สํานวนไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………...…………..
สาระสําคัญ
สํานวนหรือสํานวนโวหาร เปนถอยคําหรือขอความที่มีความหมายในเชิง เปรียบเทียบ ใหขอคิด
เตือนใจและใชสืบตอกันมาชานาน ชวยทําใหการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และ
ใหอารมณ ความรูสึกเปนพื้นฐานที่สําคัญในการใชภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของสํานวนภาษาได
๒. นักเรียนใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. ยอมรับในขอตกลงของกลุมได
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. ใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ
๕. รูจักประหยัดอดออม
สาระการเรียนรู
- สํานวนไทย
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอภิปรายถึงเรื่องเลนคําทาย
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับสํานวนที่อานในเรื่องเลนทายคํา
๓. นักเรียนเลนเกมทายสํานวนจากบัตรคําโดยนักเรียนตอบความหมายดังนี้
ครูชูบัตรคํา “รําไมดีโทษปโทษกลอง”
นักเรียนตอบ : ตัวเองทําผิดแตไมยอมรับ

ครูชูบัตรคํา “หวานเปนลม ขมเปนยา”
นักเรียนตอบ : คําพูดไพเราะแตไมไดชวยแกไขอะไร
ฯลฯ
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๔ แบบฝกหัดที่ ๓
ขอ ๑ – ๒ จากนั้นนําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๕. ครูมอบหมายนักเรียนสอบถามสํานวนจากครอบครัวและบุคคลในชุมชนเปนการบาน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําสํานวน
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การใชพจนานุกรม
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………..
สาระสําคัญ
การใชพจนานุกรมคือการคนหาคําและความหมายของคํา โดยเรียงจากลําดับพยัญชนะและสระ ภายใน
พจนานุกรมแตละเลมจะบอกทั้งความหมายของคํา ชนิดของคํา ที่มาของคํา ผูเรียนตองตองศึกษาหลักการใชให
ชัดเจน เพราะพจนานุกรมเปนเครื่องมือสําหรับหาความหมายของคําและชวยใหเราสามารถอานและเขียนคํา
ตางๆ ไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ
ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป. ๓/๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนใชพจนานุกรมคนหาความหมายได
๒. นักเรียนบอกชนิดของคําจากพจนานุกรมได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. การใชพจนานุกรมเพื่อคนหาความหมาย
๒. คําราชาศัพท
๓. ชนิดของคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนความรูเดิมและนําคําเลนเกมตอคํา
๒. นักเรียนและครูชวยกันทบทวนการใชพจนานุกรมที่ถูกตองและรวดเร็ว และควรอานคําแนะนําวา
พจนานุกรมเรียงลําดับพยัญชนะและสระอยางไร
๓. ครูและนักเรียนสนทนาถึง กิจกรรมอานเพิ่มเติมความหมาย โดยนักเรียนแขงขันคนควาคําใหมใน
กิจกรรม
๔. ตัวแทนนักเรียนออกมาเลาเรื่องเกี่ยวกับพระธรณี พระคงคา พระพาย พระอาทิตย หรือพระจันทร
เพื่อแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน โดยมีครูคอยแนะนํา
๕. นักเรียนแบงกลุม เพื่อไปศึกษาและรวบรวมคําราชาศัพทในหองสมุดตามกิจกรรมชวนกันเขียนใน
หนังสือเรียน
๖. นักเรียนทําแบบฝกในหนังสือแบบฝกที่ ๓ ขอ ๓ - ๔
๗. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปการใชพจนานุกรมที่ถูกตอง
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 ๒๑ เรื่อง เลนคําทาย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง รอยกรองประเภทกลอนแปด
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………………….
สาระสําคัญ
รอยกรองประเภทกลอนแปดเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคํา
ประพันธอีกประเภทหนึ่งอยางมีศิลปะ ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณ
ของภาษาไทยที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
- ทองจํารอยกรองประเภทกลอนแปดได
จุดประสงคการเรียนรู
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. นักเรียนและครูสนทนาชื่อของบทรอยกรอง
๓. นักเรียนดูแผนภูมิเรื่องบทรอยกรองประเภทกลอนแปด ที่แขวนบนกระดานดํา ครูอธิบายถึงการ
เขียนบทรอยกรองประเภทกลอนแปดและการสัมผัสตามแผนภูมิ
๔. นักเรียนเปดหนังสือเรียน เรื่องน้ําขึ้นใหรีบตัก เพื่อศึกษาหัวขอ อธิบาย เพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับบท
รอยกรองประเภทกลอนแปด
๕. นักเรียนอานบทรอยกรองตามครู ๑ ครั้ง และอานกลอนแปดอีกครั้ง เพื่อทบทวนจังหวะการอานที่
ถูกตองและทองเรื่องน้ําขึ้นใหรีบตัก เปนการบาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 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

