แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
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 ๔๐ – ๔๑
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๗. 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 ๔๐ – ๔๑
๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ 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
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา
๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๕ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
๓. นักเรียนบอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน

สาระการเรียนรู
๑. อานในใจเรื่อง “ปานี้มีคุณ”
๒. ตอบคําถามของเรื่อง “ปานี้มีคุณ”
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบัตรคําใหมดังนี้
กระแสพระราชดํารัส เกสร ขมีขมัน ทะเลสาบ ระบบนิเวศ ริบหรี่ เลน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา อนุรักษ ออกอุบาย อาว จากนั้นสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคํา
๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ – ๕ คน อานคําใหม และอานเพิ่มเติมในหนังสือหนา ๓๔ – ๓๖
๓. แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องยอหนาชั้นเรียน และตั้งคําถามจากเรื่องใหกลุมอื่นตอบ
๔. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ – ๔
๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนไปอานหนังสือใหผูปกครองฟงเปนการบาน
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. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………
สาระสําคัญ
การอานออกเสียงผูอานตองอานถูกตองทั้งดานอักขระ การเวนวรรคตอน ระดับสูงต่ําของเสียงตาม
บริบทแหงเนื้อหา จึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/ ๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียนไดถูกตอง ชัดเจน
๒. นักเรียนอานประโยคในบทเรียนไดถูกตอง
๓. นักเรียนบอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน

สาระการเรียนรู
๑. อานออกเสียงเรื่อง “ปานี้มีคุณ”
๒. การวิเคราะหเรื่อง “ปานี้มีคุณ”
๓. คํายากในบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูและนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ถู กตอง เชน อานคลอง อานถูกตอง
ชัดเจน เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน แตละกลุมอานออกเสียงเรื่องปานี้มีคุณ กลุมละ ๑
ยอหนาตอกันจนจบเรื่อง
๓. หัวหนากลุมแตละกลุม ดูแลสมาชิกภายในกลุม ประเมินผลการอานออกเสียง
๔. นัก เรี ยนช ว ยกัน หาความหมายของคํา และเขี ยนแจกลูก สะกดคํ า และความหมายลงในสมุ ด
แบบฝกหัด
๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๕ – ๖
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอานและอานอยางพินิจพิจารณาจะทําใหตอบคําถามตามลําดับ
เหตุการณ และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปเรื่องได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๔/๕ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. นักเรียนถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
๓. นักเรียนบอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การอานในใจ “ปานี้มีคุณ”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องปานี้มีคุณ
๒. นักเรียนอานในใจเรื่อง ปานี้มีคุณ จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๓. นักเรียนแตละกลุมพิจารณาขอความจากเรื่อง “ปานี้มีคุณ” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งใด นักเรียนแต
ละกลุมตอบคําถามอยางอิสรเสรี แลวครูรวมสรุปคําตอบที่ถูกตอง
- ใครประกวดวาดภาพไดที่ 1
- เด็กๆ ไปทัศนศึกษาที่ใด
- ครูอารีพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่ออะไร
- ใครฝนเห็นสัตวประหลาด
- สัตวประหลาดสัญญาอะไรกับแมนก
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดขอ ๒
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทําแบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การวิเคราะห
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหบทเรียนเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา ผูแสดง
ความคิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ
สรางสรรคสังคมใหดีงาม ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท
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. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๔ – ๕ คน
๒. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสมมุติตนเองวาเปนตัวละครในเรื่อง “ปานี้มีคุณ” คนใดคนหนึ่งนักเรียนจะ
ปฏิบัติตนอยางไร พรอมทั้งชวยกันกําหนดแนวปฏิบัติตนที่ไดจากเนื้อเรื่องในบทเรียนเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “ปาชายเลน” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนา ๓๙ – ๔๑ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ“ปาชายเลน”จากความรูที่ไดอานโดยตั้งคําถามดังนี้
- ปาชายเลนหมายถึงอะไร
- ปาชายเลนมีประโยชนอยางไร
- พันธไมอะไรที่สําคัญในปาชายเลน
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “ปาชายเลน”
๖. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาสรุปเรื่องราวสาระในบทเรียน เชน ปาชายเลน
๗. นักเรียนทุกคนไปทําแบบฝกหัดที่ ๒ ขอ ๒ – ๓
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 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 ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง มาตราตัวสะกด
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
ตัวสะกดหรือพยัญชนะในภาษาไทย มี ๘ แม ไดแก แมกง กน กม เกย เกอว และ กก กด
กบ สวนคําที่ไมมีตัวสะกด เปนคําแม ก กา
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงค
๑. นักเรียนบอกตัวสะกดในภาษาไทยได
๒. นักเรียนออกเสียงตัวสะกดในภาษาไทยได
๓. นักเรียนใชตัวสะกดในภาษาไทยไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- ตัวสะกดในภาษาไทย
- การอานสะกดคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนตัวสะกดในภาษาไทย
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับตัวสะกดที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๔๒ – ๔๓
๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคํา โดยนักเรียนตอบตัวสะกดที่ใชในการประสมคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “ชมรม”
นักเรียนตอบ : แมกม
ครูชูบัตรคํา “เลข”
นักเรียนตอบ : แมกก
ฯลฯ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๑ - ๓ จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกมทายคํา
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 ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ปานี้มีคุณ
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง กลอนสี่สุภาพ
เวลา
๒ ชั่วโมง
………………………………………………………………….
สาระสําคัญ
การแตงกลอนสี่สุภาพเปนการนําเอาคอยคําสํานวนมาเรียบเรียงใหอยูในกรอบแบบแผนคําประพันธอี
ประเภทหนึ่งอยางมีศิลปะ ที่สามารถทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดสุนทรียภาพในอรรถรสเปนเอกลักษณของภาษาไทย
ที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไวใหคงอยูคูความเปนไทยสืบไป
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๕ แตงบทรอยกรองและคําขวัญ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกรูปแบบของการเขียนกลอนสี่สุภาพได
๒. นักเรียนแตงกลอนสี่สุภาพได
สมรรถนะสําคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
สาระการเรียนรู
๑. ลักษณะของกลอนสี่สุภาพ
๒. การบอกความหมายกลอนสี่สุภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับคําคลองจอง
๒. นักเรียนแบงกลุมอานกลอนสี่สุภาพ “ปาชายเลน” หนา ๓๓, ๓๗ และหนา๔๕ ในหนังสือเรียน
โดยครูสาธิตการอานใหฟงจากนั้นใหนักเรียนฝกอานใหถูกตอง ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายความหมายของบท
กลอน และขอคิดที่ได
๓. ครูมอบหมายใหนักเรียนทองบทกลอนนี้
๔. ทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ ๔ และ แบบฝกหัดที่ ๔
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปเนื้อหาจากบทเรียนทั้งหมดอีกครั้ง
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําศัพท
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

