แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง แมไกอยูในตะกรา
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
สาระสําคัญ
การอานออกเสียง คือ การอานเปลงเสียงตามตัวอักษร ถอยคํา และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนออกมาให
ถูกตองชัดถอยชัดคํา เพื่อใหเขาใจและสามารถสรุป ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง กระตายไมตื่นตูม ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด
๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได
๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง แมไกอยูในตะกรา
๒. การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ บทที่ ๒ เรื่อง “แมไกอยูในตะกรา” โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพตาม
ประเด็น ดังตอไปนี้
- มีบุคคลใดบางที่อยูในภาพ และนัก เรียนคิดวาบุคคลในภาพมี ความสัม พันธกันอยางไร
จงอธิบายตามความเขาใจ
- บุคคลในภาพกําลังทํากิจกรรมใด อยางไรบาง

- ใหนักเรียนลองชวยกันคิดบทสนทนาของบุคคลในภาพวามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร อยางไรบาง
๒. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง แมไกอยูในตะกรา จากหนังสือหนัง สือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (หนาที่ ๒๔-๓๒) พรอมกัน ๑ รอบ
๓. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง “แมไกอยูในตะกรา” จากหนังสือหนังสือเรียน สลับกันทีละ
แถว โดยครูสังเกตลักษณะการอานออกเสียงของนักเรียนอยางคราวๆ ตามประเด็นพิจารณาดังตอไปนี้
- พิจารณาจากความถูกตองชัดเจน
- พิจารณาจากการเวนวรรคตอน
- พิจารณาจากความคลองแคลวในการอาน
- พิจารณาจากการใชน้ําเสียงและจังหวะในการอานไดถูกตองเหมาะสม
- พิจารณาจากความถูกตองในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล
๔. เมื่ออานจบแลวครูนํานักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน โดยตั้งเป นประเด็นคําถาม
เพื่อกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
๕. นัก เรี ย นตอบคํ าถามจากเรื่อ ง แมไ ก อยู ใ นตะกร า ลงในสมุ ด โดยครู เ ป นผู ตั้ ง ประเด็น คํ าถาม
ดังตอไปนี้
- จากเรื่อง แมไกอยูในตะกรา ใหนักเรียนลองพิจารณาดูวานักเรียนเคยประสบเหตุการณ
ดังเชนในเรื่องหรือไม อยางไร
- เมื่ออานเรื่อง แมไกอยูในตะกรา แลวนักเรียนไดขอคิดอะไรจากเรื่องนี้บาง
๖. ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๗. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแนวคําตอบและตรวจใหคะแนน
๘. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๙. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน เรื่อง แมไกอยูในตะกรา พรอมกันอีกครั้ง และชวยกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง และแนวทางการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงานนักเรียน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง แมไกอยูในตะกรา
เวลา ๖ 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
ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของศัพทการอานออกเสียงคําศัพทตลอดจนการนําคําศัพทไปใช
จริงในสถานการณตางๆ 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 ตะกรา ขยับตัว พระสงฆ 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 ไปแตงประโยคลงในสมุด แลวสงครู
เพื่อตรวจใหคะแนน
๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครั้งในประเด็นเกีย่ วกับ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
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 ๖ เรื่อง แมไกอยูในตะกรา
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง มาตราตัวสะกด (แม ก กา แมกก แมกง)
เวลา ๓ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท. ๔.๑ ป.๓/๓ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
สาระสําคัญ
มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ประอยูทายสระ และมีเสียงประสมเขากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู ๘
แม ไดแก มาตราแมก กา แม กง แม กม แม เกย แมเกอว แมกก แมกด แมกน แมกบ
ตัวสะกดมาตราแม ก กา คือ คําที่ไมมีตัวสะกดมีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้นเละสระเสียงยาว
ตัวสะกดมาตราแม ก กก คือ คําที่มี ก ข ค ฆ เปนตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด มี
ทั้งที่ประสมดวยสระเสียงสั้นเละสระเสียงยาว
ตัวสะกดมาตราแม ก กง คือ คําที่มี ง เปนตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด มีทั้งที่ประสม
ดวยสระเสียงสั้นเละสระเสียงยาว
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของมาตราตัวสะกด แม ก กา แม กก แมกง
๒. นักเรียนยกตัวอยางคําที่สะกดดวยมาตราแม แม ก กา แม กก แมกงได
๓. นักเรียนใชคําที่สะกดดวย มาตราแม แม ก กา แม กก แมกง ไดถูกตองตามบริบท และความหมาย
ของคํา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของมาตราตัวสะกด แม ก กา แม กก แมกง
๒. นักเรียนยกตัวอยางคําที่สะกดดวยมาตราแม แม ก กา แม กก แมกง
๓. นักเรียนใชคําที่สะกดดวย มาตราแม ก กา แม กก แมกง ไดถูกตองตามบริบท และความหมายของคํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. นักเรียนใหนักเรียนออกเสียงคําที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา ตามครู และครูรวมกันสนทนา
เกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้
- นักเรียนเคยไดยิน หรือพูดคําที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา หรือไม
- นักเรียนคิดวาคําที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา คืออะไร ใหอธิบายมาพอเขาใจ
๒. ครูอธิบ ายความหมายของมาตราตัวสะกด และมาตราตัวสะกด แม ก กา ใหนักเรียนฟง เพื่อให
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง มาตรตัวสะกดในเบื้องตน
๓. ครูนําบัตรคําคําที่สะกดดวยมาตราแม ก กา มาติดไวบนกระดาน แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่
สะกดดวยมาตรา แม ก กา ไทยที่ครูติดไวพรอม ๆกันทีละคํา เชน คําวา ตะกรา แมไก ทะเล เปนตน
๔. ครูแจกบัตรคํามาตราตัวสะกดใหนักเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําที่ตัวเองไดรับ
มอบหมายใหถูกตอง
๕. ครูนักเรียนแตละคนอานออกเสียงคํามาตราตัวสะกด แม ก กา จากบัตรคําที่ตนเองไดรับจากครู โดย
ครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองของการอานออกเสียง ของนักเรียนหากมีขอผิดพลาดครูชี้แนะใหถูกตอง
๖. นักเรียนบันทึกคํามาตราตัวสะกด แม ก กา จากบัตรคําทุกคําที่ครูแจกลงในสมุดและอานออกเสียง
พรอมกันอีกครั้ง
๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง และชี้แจงเนื้อหาที่จะเรียนในรายชั่วโมงตอไปคือคําที่
สะกดดวยมาตรา แม กก และแม ก กง
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. ครูติดบัตรคําที่สะกดดวยมาตราแม กก นักเรียนอานคําจากบัตรคําที่ติดบนกระดานพรอมกัน เชน
คําวา น้ําหมาก ครก สาก หอหมก แตก หญาแพรก เปนตน
๒. นักเรียนชวยกันบอกวาคําจากบัตรคําแตละคํา เปนคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดแมใด แลวครู
สนทนาโยงเขาเรื่อง มาตราตัวสะกดแมกก
๓. ครูอธิบายความหมายของคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกด แมกก ใหนักเรียนเขาใจ
๔. นักเรียนยกตัวอยางคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดแมกก มาคนละ ๑ คํา ครูเขียนบนกระดานแลว
ชวยกันพิจารณาวาแตละคํามีพยัญชนะตัวใดบางเปนตัวสะกด
๕. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน โดยครูแจกหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหรือหนังสืออื่นๆ ให
แตละกลุมคนหาคําศัพทที่สะกดดวยมาตรา แมกก แลวสงตัวแทนกลุมออกมาเขียนคําเหลานั้นบนกระดาน ครู
และนักเรียนชวยกันอานและตรวจสอบความถูกตอง
๖. นักเรียนบันทึกคําที่คนควาไดลงในสมุดและอานออกเสียงพรอมกันอีกครั้ง
๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง และชี้แจงเนื้อหาที่จะเรียนในรายชั่วโมงตอไปคือคําที่
สะกดดวยมาตรา และแม ก กง

(ชั่วโมงที่ ๓)
๑. ครูติดบัตรคําที่สะกดดวยมาตราแม กง นักเรียนอานคําจากบัตรคําที่ติดบนกระดานพรอมกัน เชน
คําวา แมลง กระบุง กระทง เปนตน
๒. นักเรียนชวยกันบอกวาคําจากบัตรคําแตละคํา เปนคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดแมใด แลวครู
สนทนาโยงเขาเรื่อง มาตราตัวสะกดแมกง
๓. ครูอธิบายความหมายของคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกด แมกง ใหนักเรียนเขาใจ
๔. นักเรียนยกตัวอยางคําที่สะกดดวยมาตรา แมกง มาคนละ ๑ คํา ครูเขียนบนกระดาน
๕. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน ใหชวยกันสรางคําที่สะกดดวยมาตราแม กง มาใหมากที่สุด กลุม
ใดสามารถสรางคําไดมากและถูกตองเปนผูไดคะแนนสูงสุด
๖. นักเรียนบันทึกคําที่สรางไดลงในสมุดและอานออกเสียงพรอมกันอีกครั้ง
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ (หนาที่ ๑๒ -๑๓)
๘. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
(ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุป)
๑. นักเรียนนําความรูไปใชอานและเขียนคําที่มีตัวสะกดมาตราแมกดทีพ่ บในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนแนะนําใหผูอื่นเขียน พูด และอานคําที่มีตัวสะกดมาตราแมกดไมตรงตามมาตราไดถูกตอง
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. บัตรคํา
๒. หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหรือหนังสืออื่นๆ
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๔. แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงานนักเรียน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง แมไกอยูในตะกรา
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง โอเอวิหารราย
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรรคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท. ๕.๑ ป.๓/๒ รูจักเพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็กเพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น
สาระสําคัญ
โอเอวิหารราย คือ การสวดกาพยเปนทํานอง ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา เรื่องที่ใชสวดทํานองโอเอวิหาร
รายมีเรื่องเดียวคือเรื่องกาพยพระไชยสุริยาของสุนทรภูปจจุบันยังมีการจัดนักเรียนมาสวดโอเอวิหารรายในวันพระ
ชวงเทศกาลเขาพรรษา
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจหลักและวิธีของการสวดโอเอวิหารราย
๒. นักเรียนสวดโอเอวิหารรายได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. นักเรียนเขาใจหลักและวิธีของการสวดโอเอวิหารราย
๒. นักเรียนสวดโอเอวิหารรายได
กระบวนการจัดการเรียนรู
๑. นักเรียนเละครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับการสวดโอเอวิหารราย ในประเด็นดังตอไปนี้
- นักเรียนรูจักการสวดโอเอวิหารรายหรือไม
- นักเรียนคิดวาการสวดโอเอวิหารรายเปนอยางไร เหตุใดจึ ง ตองมีก ารสวดโอเอวิหารราย
ลองอธิบายตามความเขาใจของนักเรียนใหมากที่สุด
๒. ครูใหนักเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับความหมาย หลักและวิธีการสวดโอเอวิหารราย จากหนังสือใน
หองสมุด โดยครูเปนผูชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติมจากนั้นนักเรียนบันทึกความรูลงในสมุด

๓. ครูสาธิตการสวดทํานองโอเอวิหารราย เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา จากรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ใหนักเรียนฟง
๔. นักเรียนฝก สวดทํานองโอเอวิห ารราย โดยมีครูคอยใหคําแนะนําใหนัก เรียนสามารถฝกปฏิบัติได
ถูกตอง
๕. นักเรียนแบงกลุมกลุมละ ๔-๕ คน และออกมาสวดทํานองโอเอวิหารรายหนาชั้นเรียนทีละกลุม ครู
ตรวจสอบความถูกตองในการสวดทํานองโอเอวิหารรายของนักเรียนพรอมทั้งใหคําแนะนําติชมเพื่อใหนักเรียนสาร
ถนําความรูไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขสืบไป
๖. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน
๗. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง การสวดทํานองโอเอวิหารรายในประเด็นเรื่องของการนํา
ความรูจากเรื่องไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. หองสมุด
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวติ วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด/ชิ้นงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ชิ้นงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

