แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมาย จะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย และ
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี
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
- ความหมายของคํา
- การใชคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง
๒. นัก เรียนอานออกเสียงคําศัพท อานเพิ่ม เติม ความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๕๕
๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา พรอมยกตัวอยางประกอบ
๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให
๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด
๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน)
๗. นักเรียนทบทวนคําศัพท อานเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ หนาที่ ๕๕
๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน)
๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๔ 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
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด
รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง ฉะนั้นผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบา และออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆและบทรอยกรองงายๆ 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
- การอานออกเสียง
- การจับใจความสําคัญ
- การตอบคําถาม

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี เชน อานคลอง อานถูกตอง ชัดเจน
เวนวรรคตอนถูกตอง ใชน้ําเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน
๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟง หรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน
การอานของนักเรียน
๓. นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อ
ชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๔๘ – ๕๒ โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนา
ถึงเนื้อหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเรื่องตอเนื่องจนจบ โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่
บกพรอง
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 ๕ เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานคิด วิเคราะห
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การวิเคราะหเรื่องเปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง เชน ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น สวนดีและสวน
บกพรองของเนื้อเรื่อง จุดประสงคของผูแตง ความเหมาะสมในการใชคํา ประโยค ขอความ ฯลฯ สรุปขอคิดที่ได
จากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
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 อาหารดีชีวีมีสุข จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๔๘ – ๕๒ พรอมกัน
๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา
๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน
๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๑ (๑ – ๖)
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 ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานเสริมบทเรียน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน และสามารถเลือก
หนังสืออานไดตรงตามความตองการ นอกจากนี้ที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชใ ห
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 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 “เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ”

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการเลาเรื่องอาหารดีชีวีมีสุข
๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง อาหารดีชีวีมีสุข จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา
๔๘ – ๕๒ พรอมกัน
๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่องมดดํา มดแดง” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ หนา ๗ พรอมกัน
๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ” จากความรูที่ไดอา นโดยตั้งคําถามดังนี้
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาหารเปนกี่กลุม
- อาหารในแตละกลุมมีอะไรบาง
- อาหารในแตละกลุมมีประโยชนอยางไร
๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ”
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง การผันวรรณยุกต
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
พยัญชนะที่ใชในภาษาไทยมี ๔๔ ตัว แบงเปน ๓ หมู เรียกวา อักษร ๓ หมู ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง
อักษรต่ํา ถาเขาใจและจําไดก็จะผันวรรณยุกตไดถูกตอง
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนแยกพยัญชนะที่เปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ําได
๒. นักเรียนผันวรรณยุกตไดถูกตอง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อักษรสามหมู การผันวรรณยุกต

กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนทบทวนพยัญชนะ อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ํา
๒. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๓. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังนี้
ครูชูบัตรคํา “อาการ”
นักเรียนตอบ : อักษรกลาง
ครูชูบัตรคํา “ธงชาติ”
นักเรียนตอบ : อักษรต่ํา
ครูชูบัตรคํา “ศึกษา”
นักเรียนตอบ : อักษรสูง
ฯลฯ
๔. นักเรียนทบทวนรูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย
๕. นักเรียน พูดคุย สนทนาเกี่ยวกับวรรณยุกตที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ
๖. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๕๘ – ๕๙
๗. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําโดยใหนักเรียนตอบรูปและเสียงวรรณยุกตที่ใชในการประสมคํา
ดังนี้
ครูชูบัตรคํา “เสื้อ” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมโท) เสียง โท
ครูชูบัตรคํา “จิ๋ว” นักเรียนตอบ : รูปวรรณยุกต ( ไมจัตวา) เสียง จัตวา
ฯลฯ
๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๓ (๑ – ๓) จากนั้น
นําสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
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 ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
เวลา ๒ ชั่วโมง
.....................................................................................
สาระสําคัญ
การอานและเขียนที่ถูกตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารใหสูงขึ้น การอานการเขียนแตง
ประโยคคําที่ออกเสียง อะ ที่ประและไมประวิสรรชนียเปนพื้นฐานที่สําคัญในการใชภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานคําที่ที่ประและไมประวิสรรชนียได
๒. เขียนคําที่ที่ประและไมประวิสรรชนียได
๓. แตงประโยคคําที่ออกเสียง อะ ที่ประและไมประวิสรรชนีย ได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง
๒. เปนผูนําและผูตามที่ดีได
๓. มีความรักและภูมิใจในเอกลักษณไทย
๔. อานเขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๕. รูจักประหยัดอดออม
สาระการเรียนรู
๑. การอานและเขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๒. การแตงประโยคดวยคําที่ไมประวิสรรชนีย
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. ใหอาสาสมัครนักเรียน ๒ คน คนที่ ๑ ใสหนากากเสือ คนที่ ๒ ใสหนากากลิง (เปนฝายเดียวกับ
เพื่อนๆ ทุกคนในชั้นเรียน

๒. ฝายเสือติดแผนภูมิบนกระดานดํา
ธุร ?
ม ? ร ?
ต ? ปู

พร
ป
กร

?
?
?

ท

?
?

ท

๓. ลิงและเสือสนทนากันดังนี้
เสือ : วันนี้เ รามีปญ หามาถาม เพื่อนลิงทุก ๆตัว ทานวา เพื่อนทราบไหมเอยทุก ๆคําที่มี
เครื่องหมายปรัศนียตองเติมอะไร
ลิง
: สระอะ
เสือ : เติมสระอะแลวออกเสียงทีละคําซิ
ลิง
: ธุระ มะระ ตะปู พระ ปะทะ กระทะ
เสือ : เกงจริงๆ นะจะบอกให สระ - ะ มีชื่อวา วิสรรชนีย
๔. นัก เรียนอานออกเสียงคําที่ป ระวิส รรชนียและไมป ระวิส รรชนีย จากหนัง สือเรียน แล วชวยกัน
อภิปรายสรุป
๕. แบงนักเรียนเปน ๒ กลุม แขงขันกันเขียนคําตามบัตรภาพ
กลุมที่ ๑
๑. กระโปรง
๒. ตะกรา
๓. มะละกอ
๔. สะพาน
๕. กระเปา

กลุม ๒
๖. ขนมเคก
๗. ใบหญา
๘. สมุด
๙. แมลง
๑๐. โทรทัศน

๖. นักเรียนชวยกันแตงประโยคจากคําในบัตรภาพดวยปากเปลา
๗. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายคําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย แลวทําแบบฝกหัด ทักษะ
ภาษา แบบฝกหัดที่ ๔ ขอ ๓ (๔)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนากากเสือ หนากากลิง
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๔. 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

