แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง กระตายไมตื่นตูม
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท. ๑.๑ ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง คือ การอานเปลงเสียงตามตัวอักษร ถอยคํา และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนออกมาให
ถูกตองชัดถอยชัดคํา เพื่อใหเขาใจและสามารถสรุป ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง กระตายไมตื่นตูม ไดถูกตองตามเกณฑทกี่ ําหนด
๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง กระตายไมตื่นตูม
๒. การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา
ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๓ บทที่ ๑ เรื่องกระตายไมตื่นตูม โดยรวมกัน อภิป รายแสดงความคิดเห็นจากภาพตาม
ประเด็น ดังตอไปนี้
- สัตวมีอะไรบาง
- เหตุการณในภาพเกิดขึ้นที่ไหน
- สัตวตางๆ ในภาพแสดงทาทางอยางไรบาง

๒. ครูใหนัก เรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง กระตายไมตื่นตูม จากหนังสือหนัง สือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ( หนาที่ ๒-๗ ) พรอมกัน ๑ รอบ
๓. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อเรื่อง กระตายไมตื่นตูม สลับกันทีละแถวจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ คนละ ๒ – ๓ บรรทัด
๔. นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูจากเรื่องที่อานโดยใชคําถาม ดังนี้
- ครอบครัวของกระตายในเรื่องนี้มีใครบาง
- กระตายแตละตัวชวยกันทําอะไรบาง
- เพราะเหตุใดแมกระตายจึงเลานิทาน เรื่องกระตายตื่นตูมใหลูกฟง
๕. นักเรียนทําเสียงเละทาทางเลียนแบบสัตวชนิดตาง ๆ ในเนื้อเรื่อง กระตายตื่นตูม
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ (หนาที่ ๑๒ -๑๓)
๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่องกระตายไมตื่นตูมพรอมกันอีกครั้ง พรอมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือทีใ่ ชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง กระตายไมตื่นตูม
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท. ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
สาระสําคัญ
คําศัพทใหมหรือคําศัพทยากในบทเรียน คือ คําศัพทที่มีความเกี่ยวโยงกับเนื้อหาสาระในบทเรียนที่
ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของศัพท การอานออกเสียงคําศัพทตลอดจนการนําคําศัพทไป
ใชจริงในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทใหมในบทเรียนไดถูกตอง
๒. นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง
๓. นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยคได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทใหมในบทเรียน
๒. นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดให
๓. นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยค
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูนํานักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทเรียนรวมกัน เพื่อทบทวนความรูจากชั่วโมงที่ผานมา
๒. ครูนําบัตรคําศัพทยากในบทเรียนมาติดไวบนกระดาน แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพทจากบัตร
คําที่ครูติดไวพรอมๆ กันทีละคํา เชนคําวา ไตรตรอง ถลม ใครครวญ เปนตน

๓. นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน โดยในแตละกลุมจะมีนักเรียนที่
มีระดับผลการเรียน ดี ปานกลาง และออน อยูรวมกัน
๔. ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังนี้
- ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันเขียนคําศัพทกลุมละ ๑ คน ตอคําศัพท ๑ คํา
จะหมุนเวียนสลับกันไป โดยที่ทุกคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน
- นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู โดยครูจะบอกคําศัพทนั้น ๒ ครั้ง แลวใหนักเรียนเขียน
คําศัพทที่ครูบอกไดทันที กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมนั้นจะเปนผูไดคะแนน
ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง ๒ กลุม
๕. เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ และชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม
๖. นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุดแลวสงครู
เพื่อตรวจใหคะแนน
๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๘. ครูและนัก เรียนรวมกันสรุป บทเรียนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีก ครั้ง ในประเด็น
เกี่ยวกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. พจนานุกรมภาษาไทย
๓. บัตรคําศัพทยากในบทเรียน
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงานนักเรียน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง กระตายไมตื่นตูม
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง คําสํานวนไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท. ๔.๑ ป.๓/๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา
ท. ๔.๑ ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
สาระสําคัญ
คําสํานวนไทย คือ ถอยคําที่เรียบเรียงเปนขอความ หรือคําพูดที่เปนชั้นเชิง ไมตรงตามรูปแบบภาษา
เปนถอยคําหรือคําพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายโดยนัยแฝงอยูและนํามาใชในชีวิตประจําวันในเชิงให
ขอคิดและคติสอนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของคําสํานวนไทยได
๒. นักเรียนยกตัวอยางคําสํานวนไทยได
๓. นักเรียนนําคําสํานวนไทยไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของคําสํานวนไทย
๒. นักเรียนยกตัวอยางคําสํานวนไทย
๓. นักเรียนนําคําสํานวนไทยไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูนํานักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้
- ลูกกระตายขาวและลูกกระตายดําในเรื่องนี้มีลักษณะนิสัยเหมือนกับกระตายในนิทาน เรื่อง
กระตายตื่นตูมหรือไมอยางไร
- หากนักเรียนเปนตัวละครในบทนี้จะเลือกเปนตัวละครใด เพราะเหตุใด
- นักเรียนเคยฟงขาวหรือพบเห็นเหตุการณที่มีลักษณะเชนเดียวกับนิทาน เรื่อง กระตายตื่นตูม
บางหรือไม อยางไร
๒. ครูนําบัตรคําสํานวนไทยมาติดไวบนกระดาน แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําสํานวนไทยที่ครูติดไว
พรอมๆ กันทีละสํานวน เชน คําสํานวนวา กระตายขาเดียว กระตายหมายจันทร เข็นครกขึ้นภูเขา เปนตน
๓. ครูแจกบัตรคําสํานวนไทยใหนักเรียนทุกคน โดยบัตรคําแตละใบจะแยกคําสํานวนไทยออกเปน ๒
สวน เพื่อใหนักเรียนคนหาและนํามาตอกันใหเปนคําสํานวนไทยที่ถูกตอง
๔. เมื่อนักเรียนจับคูคําสํานวนไทยไดครบถวนและถูกตองทั้งหมดแลวใหนํามาบันทึกลงในสมุด พรอมทัง้
หาความหมายของคําสํานวนไทยนั้น
๕. ครูสรุปองคความรูเพิ่มเติม ความหมายและลักษณะของคําสํานวนไทย โดยยกตัวอยางจากกิจกรรม
ดังกลาวขางตน
๖. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๗. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและความหมายของคําสํานวนไทยอีกครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ครูนํานักเรียนทบทวนองคความรูเกี่ยวกับคําสํานวนไทยจากการเรียนในชั่วโมงที่ ๑
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ คน นักเรียนรวบรวมคําสํานวนไทยพรอมความหมายที่เกี่ยวกับสัตว
จากหนังสือคําสํานวนไทยในหองสมุด และจดบันทึกลงในสมุด
๓. นักเรียนนําเสนอผลที่คนควาใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียนอยางนอยกลุมละ ๑๐ สํานวน โดยมีครูเปนผู
แนะนํา
๔. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนของคําสํานวนไทยอีกครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับความหมายและ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. หนังสือคําสํานวนไทย
๓. บัตรคําสํานวนไทย

วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงานนักเรียน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง กระตายไมตื่นตูม
เวลา ๕ ชั่วโมง
เรื่อง การแตงเรื่องตามจินตนาการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท. ๒.๑ ป.๓/๕ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท. ๒.๑ ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระสําคัญ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค เปนการใชถอยคําภาษา เพื่อถายทอดเรื่องราว และ
ความคิดสูผูอานไดอยางเหมาะสม ชัดเจน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจหลักและวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒. นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจ บอกหลักและวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒. นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนศึกษาชีวิตและความเปนอยูของสัตวที่นักเรียนชอบและนํามาเลาแลกเปลี่ยนประสบการณกบั
เพื่อนในชั้นเรียน
๒. ครูใหนักเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักและวิธีการ การแตง เรื่องตามจินตนาการ จากหนัง สือใน
หองสมุด
๓. นักเรียนสรุป องคความรูเ กี่ยวกับหลัก และวิธีการ การแตงเรื่องตามจินตนาการ โดยมีครูเ ปนผูให
คําแนะนําและอธิบายเพิ่มเติม

๔. นักเรียนแตงเรื่องตามจินตนาการ ลงในสมุดคนละ ๑ เรื่อง พรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ ( หนาที่ ๑๖ -๑๗ )
๖. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๗. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง กระตายไมตื่นตูมวานักเรียนสามารถนําความรูจากเรื่อง
ไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันไดอยางไรบาง
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หองสมุด
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ชิ้นงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ชิ้นงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

