คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คํานํา
ดวยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุงหมายใหการศึกษาบมเพาะ
สมรรถนะให แก ผู เ รี ย น เพื่ อสร า งคุ ณลั กษณะสํ าคั ญ ๔ ประการให กับ คนไทย อั น ได แก ๑) มี ทัศนคติ ที่ ดี
และถูกตอง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
พระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา พัฒนาตอยอด โครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผ านดาวเทีย ม หรือ NEW DLTV ในทุกดานอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณเทคโนโลยี
บุคลากรและกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สรางโอกาส
การเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจํานวน
๑๕ ชองสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต าง ๆ และผูสนใจทั่ว ประเทศ เพื่อใหประเทศไทยเปนสังคมแหง ปญ ญา
มีจิตอาสาในการสรรคสรางและพัฒนาประเทศใหมั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมา
เป น การสอนออกอากาศในแนวใหม บั น ทึ กเทปการสอนจากห อ งเรีย นตน ทางของโรงเรีย นวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ า นทางเว็ ป ไซต www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น วัฒนธรรมและ
บริบทของแตละโรงเรียน
คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู เพื่อใหครูปลายทางใชในการเตรียมการสอนลวงหนา รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ไดแก ใบงาน
ใบความรู แบบฝกหัด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
นั บ เป น พระมหากรุ ณาธิ คุณอย า งหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงมุงมั่น พัฒ นา
ยกระดับคุณภาพการศึ กษาทางไกลผานดาวเทีย ม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทย
ใหเขมแข็ง สมดังพระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองคทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

ข

ค

สารบัญ
คํานํา
หนังสือรับรองความรวมมือการพัฒนาคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อการสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม
สารบัญ
คําชี้แจงการรับชมรายการออกอากาศดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม
คําชี้แจงรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
โครงสรางรายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

หนา
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ต
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หนวยการเรียนรูที่ ๑ โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สระสรางสรรค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรุปความรูสระในภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑

๑
๖
๒๑
๓๔
๔๕
๕๙
๗๓
๘๕
๑๐๒
๑๑๗
๑๒๗
๑๓๕

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ภาษาไทยพืน้ ฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ตัวสะกดนาจดจํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงคําคลองจอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๒

๑๓๖
๑๔๐
๑๕๑
๑๖๑
๑๗๑
๑๘๑
๑๙๑
๒๐๑
๒๑๐
๒๑๙
๒๒๘
๒๓๖

ง

หนวยการเรียนรูที่ ๓ สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา กก
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กบ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กด
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๓

หนา
๒๓๗
๒๔๒
๒๕๒
๒๖๒
๒๗๐
๒๘๐
๒๙๐
๒๙๘
๓๑๐
๓๒๑
๓๔๑
๓๔๙

หนวยการเรียนรูที่ ๔ ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เรื่องเลาของแม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๔

๓๕๐
๓๕๕
๓๗๑
๓๘๒
๓๙๒
๔๐๓
๔๑๔
๔๓๒
๔๔๒
๔๕๓
๔๖๐
๔๗๐

หนวยการเรียนรูที่ ๕ อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเปน ซ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ห ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค (สูง กลาง ต่ํา)
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๕
แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs) กลางภาค

๔๗๑
๔๗๕
๔๘๖
๔๙๗
๕๐๘
๕๒๐
๕๓๑
๕๔๒
๕๕๕
๕๖๘
๕๘๒
๕๙๔
๕๙๕

จ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สัญลักษณนารู (ปายจราจร)
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๖

หนา
๕๙๖
๖๐๐
๖๑๒
๖๒๔
๖๓๕
๖๔๖
๖๕๘
๖๗๐
๖๘๒
๖๙๔
๗๐๘
๗๑๘

หนวยการเรียนรูที่ ๗ สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกเรียงประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๗

๗๑๙
๗๒๓
๗๓๕
๗๔๖
๗๕๖
๗๖๗
๗๗๘
๗๘๙
๘๐๐
๘๑๕
๘๒๓

หนวยการเรียนรูที่ ๘ ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหนา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียงบัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียงบัน)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (รร หัน)
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๘

๘๒๔
๘๒๘
๘๓๙
๘๕๐
๘๖๑
๘๗๒
๘๘๖
๘๙๖
๙๐๗
๙๑๘
๙๒๘

ฉ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา ก กา เขียนลําดับเรื่อง)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา กง เขียนบรรยายภาพ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา กม ลําดับเหตุการณ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา เกย เขียนคําคลองจอง)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา เกอว เขียนเรื่องจากภาพ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา กก กบ เขียนบันทึกการฟง
และอาน)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (มาตรา กน กด เขียนบรรยายคน)
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๙

หนา
๙๒๙
๙๓๔
๙๔๗
๙๕๙
๙๗๑
๙๘๖
๑๐๐๒
๑๐๑๕
๑๐๓๐
๑๐๔๗
๑๐๖๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา คําถาม)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ขอรอง ปฏิเสธ)
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑๐
แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs) ปลายภาค

๑๐๖๔
๑๐๖๙
๑๐๘๔
๑๐๙๘
๑๑๑๐
๑๑๒๑
๑๑๓๓
๑๑๔๓
๑๑๕๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม
ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
คณะกรรมการปรับปรุงคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
คณะกรรมการปรับปรุงคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓)
คณะกรรมการตรวจตนฉบับคูมือครู และแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย

๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๙๕
๑๒๐๔
๑๒๑๑
๑๒๑๓

ช
คําชี้แจง
การรับชมรายการออกอากาศดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ใหบริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จํานวน ๑๕ ชองรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการยอนหลัง (On demand) สามารถรับชมผานชองทาง ตอไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เขาที่ Play Store/Google Play พิมพคําวา DLTV
- ระบบ iOS เขาที่ App Store พิมพคําวา DLTV
หมายเลขชองออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ๑๕ ชองรายการ
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ชอง (DLTV) ชอง (TRUE)
(ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.) (ชวงเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
DLTV ๑
ชอง ๑๘๖ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สถาบันพระมหากษัตริย
DLTV ๒
ชอง ๑๘๗ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ความรูรอบตัว
DLTV ๓
ชอง ๑๘๘ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
DLTV ๔
ชอง ๑๘๙ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
DLTV ๕
ชอง ๑๙๐ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV ๖
ชอง ๑๙๑ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนาที่พลเมือง
DLTV ๗
ชอง ๑๙๒ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV ๘
ชอง ๑๙๓ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาษาตางประเทศ
DLTV ๙
ชอง ๑๙๔ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
การเกษตร
DLTV ๑๐ ชอง ๑๙๕ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๑
รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
DLTV ๑๑ ชอง ๑๙๖ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๒
สุขภาพ การแพทย
DLTV ๑๒ ชอง ๑๙๗ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๓
รายการสําหรับผูสูงวัย
DLTV ๑๓ ชอง ๑๙๘ รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV ๑๔ ชอง ๑๙๙ รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV ๑๕ ชอง ๒๐๐ รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ซ
การติดตอรับขอมูลขาวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดตอเรื่องเว็บไซต)
dltv@dltv,ac.th (ติดตอเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ชองทางการติดตามขาวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

ฌ

คําชี้แจง
รายวิชา ภาษาไทย กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู จํานวน ๘ กลุม
สาระการเรียนรู ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําความรูดานเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนโดยการฝกทั กษะให ผู เ รี ยนเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญ ของผูเรีย น ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อใชในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมไดอยางเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตอง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการเขาใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการต า ง ๆ ไปใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น การเรี ย นรู ด ว ยตนเองการเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา
และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี การแกปญหา
อยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสม มีคุณธรรมดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ๘ ประการ เพื่ อ ให ส ามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสัง คมอย า งมี ค วามสุ ข
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) ซื่อสัตย สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู
๕) อยูอยางพอเพียง
๖) มุงมั่นในการทํางาน
๗) รักความเปนไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากภาษาไทย
เปนเอกลักษณของความเปนชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ ซึ่งเยาวชนคนไทย
ใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนเครื่องมื อ
ในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรูใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการนําไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
และในการพั ฒ นาอาชี พ นอกจากนี้ ภ าษาไทยยังเปน สื่อแสดงถึงภูมิปญ ญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม
เปนสมบัติของชาติซึ่งคนรุนหลังควรอนุรักษ จรรโลง และสืบสานตอไป
แผนการจัดการเรียนรูกลุ มสาระการเรีย นรูภาษาไทย เปนสาระการเรียนรูซึ่งผูเรี ยนตองมีความรู
ความเขาใจ หลักภาษา การใชภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม เปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ ๒๑ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความเป น ไทยและอั ต ลั ก ษณ ไ ทย และหลั ก การ “สุ จิ ปุ ลิ ”
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
จึงเปนการพัฒนาผูเรียนทุกคนตามองคความรู ไมจํากัดอยูแตในหองเรียนเทานั้น ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยสื่อ
การเรียนรูที่หลากหลายไดอยางมีความสุข
หลักการออกแบบกิจ กรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทย มีการบูรณาการดานคุณลั กษณะ ในแผน
การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงคุณลักษณะ ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะดานภาษาหลังการเรีย นรู
สอดคลองตามเปาหมายของหนวยการเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และมี
จิตอาสา ครูผูสอนควรปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปนคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
แนวคิดสําคัญของการจัดการศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาส
ใหผูเรียน คิดและลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองเต็ มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
เพราะสามารถทําใหผูสอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ใหความสําคัญของการบูรณาการความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา ไดระบุใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล
(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา
(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปนทําเปน
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
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(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ
(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู
(๑) จัดสภาพแวดลอม หองเรียน หรือภายนอกหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู สะอาด มีความเปน
ระเบียบ ตกแตงหองเรียนใหนาอยู มีมุมตาง ๆ ในหองเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ และงายตอการนํามาใช
มีปายนิเทศใหความรู ภายนอกหองเรียนจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาตินาอยู รมรื่นและเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดลอม หรือหองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยางเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู หรือ ชองทางเสนอขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัยปจจุบันอยูเสมอ
๓) ครูผูสอน
การจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ
ผูเรียนและผูสอน กลาวคือลดบทบาทของครูผูสอน จากการเปนผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผน
จัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนที่บทบาทของผูเรียนตั้งแตเริ่ม คือ รวมวางแผน
การเรี ย น การวั ดผล ประเมิ น ผล และต องคํานึงวากิจ กรรมการเรีย นนั้น เน น การพัฒ นากระบวนการคิ ด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ
วิ เ คราะห การแก ป ญ หา การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น การสร า งคํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ที่ สื บ ค น ได
เพื่อนําไปสูคําตอบของป ญหาหรื อคําถามต าง ๆ และสรางองคความรู ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูเหลานี้ ต อง
พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา มุงเนนให
ผูเรียน ฝกทักษะทางภาษาตามมาตรฐานการเรียนรู และศึกษาคนควาดวยตนเอง นอกจากนี้ครูผูสอนควรใช
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student Centered) และใหผูเรียนได
ลงมือกระทํา ไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป (Active learning) โดยครูผูสอนจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว โดยใหผูเรียนเรียนรูโดยการอาน
การเขียน การโตตอบ การวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนฝกกระบวนการคิดอยางหลากหลาย ไดแก การคิด
วิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา นอกจากนั้นครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
อย างมี ความหมาย โดยการร ว มมื อระหวา งครูกับ ผูเรียน ผูเรีย นกับ ผูเรีย น ครูตองลดบทบาทในการสอน
โดยเป น ผู ชี้ แนะ กระตุ น ให ผู เ รี ย นกระตื อ รือ รน ที่ จ ะเรีย นรู และปฏิบัติกิจ กรรมตาง ๆ มากขึ้ น และอย า ง
หลากหลาย ดังนี้
(๑) ควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวยการกระตุนใหนักเรียน
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การนําเขาสูบทเรียน การใชคําถาม ที่จะ
ทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา
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(๒) ครูควรมีการวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเขาสูบทเรียน และ
นําสูขอสรุปไดโดยที่ไมใชเวลานานเกินไป ครูควรเลือกใชคําถามที่มีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
(๓) เมื่อนักเรียนถาม อยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําที่จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดเอง
ครูควรใหความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แมวาคําถามนั้น ๆ อาจจะไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู
ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงใหทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสูเรื่องที่กําลังอภิปรายอยู สําหรับปญหา
ที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะไดหยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
(๔) การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู
ครูควรย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได
๔) กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(๑) การเรี ยนรู จ ากแหล งเรี ยนรู ไดแก การศึกษาคน ควาดว ยตนเอง ทัศนศึกษานอกสถานที่
การเรียนรูจากหองสมุด แหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน งานวิเคราะหจากการศึ กษา
ภาคสนาม พิเคราะหแหลงขอมูล การสอนแบบใหผูเรียนเรียนรูโดยอิสระจากศูนยการเรียนรูและการเรียนรู
ตามความสนใจ
(๒) การเรียนรูโดยผูเรียนลงมือปฏิบัติ ไดแก เกม การศึกษาสถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การทดลอง ศิลปสรางสรรคการสอน เขียนบุคลาธิษฐาน คือ โวหารชนิดหนึ่งในโวหาร
ภาพพจนที่มีลักษณะการสมมุติใหสิ่งที่ไมใชมนุษยใหมีอากัปกิริยาทาทางความรูสึกเหมือนมนุษย การเรียน
การสอนที่ เน น กระบวนการกลุ ม ประกอบดว ย การอภิ ป รายกลุมยอย การแกปญ หากลุม สืบ คน ความรู
กลุมสัมพันธ การเรียนรูแบบรวมมือ การอภิปราย การเรียนการสอนโดยใชหัวเรื่อง
(๓) การเรียนรูผานกระบวนการคิด ไดแก การแกสถานการณ การถามตอบ การสืบสอบ ความคิด
รวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใชทักษะกระบวนการ การสอนการอานโดยใชวิธีการตั้งคําถามผูเรียน
การเรียนการสอนโดยใชแผนผังความคิด (Graphic Organizers) การเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห การคิดประยุกต การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห
การคิดกลยุทธ การคิดบูรณาการ การคิดมโนทัศน และการคิดวิพากษ
(๔) การเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล
ชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของครู คอมพิวเตอรชวยสอน และ
การนําเสนอโดยวีดิทัศน
๓. สื่อการจัดการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดรับความรู
ทักษะกระบวนการไดงายในระยะเวลาสั้นและชวยใหเกิดความคิดรวบยอดอยางถู กตองและรวดเร็ว สื่อที่
ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้
๑) ใบความรู ใบงาน แผนภาพนําเสนอขอมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน/ภาพขาวสถานการณปจจุบัน
๓) สถานการณสมมุติ
๔) สื่อบุคคล
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แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูเปนเครื่องมือสรางคุณลักษณะการใฝเรียนรูที่ทุกคนตองใฝรูตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
๒) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก ชุมชน ทองถิ่น พิพิธภัณฑ หนวยงานที่เกี่ยวของ หองสมุด
ประชาชน หองสมุดแหงชาติ
หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนหัวใจสําคัญของผูเรียนในการศึกษาคนควา โรงเรียนควรจัด
หองสมุดกลาง หองสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในหองเรียน หองสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ หองสมุดประชาชน
ลวนเปนแหลงเรียนรูจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูและปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
๓) แหลงเรียนรูออนไลน
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยตาง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
จุดประสงคสําคัญของการประเมินการเรียนรูคือ การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่ผูสอนหรือหลักสูตรวางไว ปญหาที่พบในปจจุบันก็คือ ผูบริหาร ผูสอน ตลอดจนผูปกครองเปนจํานวนมาก
ยังใหความสําคัญการเรียนรูแบบทองจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรูเพื่อแขงขัน ซึ่งถือเปนการเรียนรูแบบผิวเผิน
มากกวาการประเมินการเรียนรูระหวางเรียนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธของการเรียนรูจะยั่งยืนกวา
(กุศลิน มุสกิ ุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร และวรรณทิพา รอดแรงคา, ๒๕๔๘)
ในการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด า นต า ง ๆ ของผู เ รี ย นนั้ น จํ า เป น ต อ งมี ก ารประเมิ น
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนระหวางและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู โดยใชการประเมินในรู ป แบบ
ที่หลากหลายสอดคลองตามวัตถุประสงคของการเรียนรู รูปแบบการประเมินการเรียนรูไดแก การประเมิน
การเรี ย นรู ร ะหว า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และ การประเมิ น การเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ในการประเมิ น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผูสอนจําเปนตองสะทอนการประเมิน ใหผูเรียน
รั บ ทราบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเอง และผู ส อนต อ งนํ าผลการประเมิ น มาพิ จ ารณาเพื่ อ ทบทวนและ
ปรับแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหสามารถดําเนินการแกไข ชวยเหลือ หรือหาวิธีการตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียน
แตละคนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเปาหมายของตัวชี้วัดตาง ๆ
(กุศลิน มุสกิ ุล, ๒๕๕๕)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบความสําเร็จนั้น
ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอัน พึ งประสงค ของผูเรี ยน ซึ่งเปนเปาหมายหลั กในการวัดและประเมิน การเรี ย นรู
ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ใหความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้

ฑ
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวั ด และประเมิ น ก อ นเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบความพร อ ม และความรู เ ดิ ม ของผู เ รี ย น
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรูขนั้ นํา)
(๒) การวั ด และประเมิ น ระหว า งเรี ยน ไดแก ดานความรู ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพรอมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นสอน) จุดมุงหมายของการประเมินระหวางเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่ อค น หาและวิ นิ จ ฉัย ว าผูเรีย นมี ความรู ความเขา ใจเนื้ อหา มีทักษะความชํ า นาญ
รวมถึ งมี เ จตคติ ทางการเรี ย นรู อย า งไรและในระดับใด เพื่อเปน แนวทางใหผูส อนสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหกับผูเรียนวามีผลการเรียนรูอยางไร
(๒.๓) เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด า น
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน
(๓) การวั ด และประเมิ น หลั งเรี ยน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จ ตามจุดประสงคร ายแผน เปน
การพัฒนาในจุดที่ผูเรียนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมถูกตอง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ
เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู เปนการประเมินหลังจากผูเรียนไดเรียนไปแลว ผลจากการประเมินประเภทนี้
ใชประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนรู ดําเนินการดังนี้
การประเมิ น โดยครู ผู ส อน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู เ รี ย นว า บรรลุ เ ป า หมายของหน ว ย
การเรียนรูตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติหรือไม เชน การทําโครงงาน การนํา
ความรูไปใชเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ
การประเมินโดยผูเรียนแตละคน โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) ควรให
ผูเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยังตองพัฒนา
(ตัวอยางแบบบันทึกการเรียนรู ดูภาคผนวก ค.) ควรใหผูเรียนไดประเมินการเรียนรูยอยหลังจบการเรียนรู
แตละหนวยการเรียนรู และประเมินการเรียนรูรวมในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใชชุดคําถามและจํานวนขอใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน ชวงเวลาและธรรมชาติของแตละวิชา ทั้งนี้
ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลในแบบบันทึก
เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป
๒) ผูประเมิน ไดแก เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผูเรียน ผูเรียนประเมินตนเอง และผูป กครองรวม
ประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานภาษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานภาษา เปนงานที่ตองการความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางภาษา ดังนั้นครูผูสอนจะวัดผลการเรียนรูดานภาษาจําเปนตองเขาใจหลักการของการเรียนรูภาษาเพื่อ
การดําเนินการดังนี้
๑) ทักษะทางภาษาทั้งการอาน การเขียน การฟง ดูและการพูดมีความสําคัญเทา ๆ กัน และทักษะ
เหลานี้ครูผูสอนควรบูร ณาการในการจั ดการเรีย นการสอน ไมควรฝกทักษะทีล ะอย างแต ควรฝ กทั กษะไป
พรอม ๆ กันซึ่งทักษะทางภาษาหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ดวย
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๒) ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิดเพราะสื่อภาษา
เปนสื่อของความคิดผูที่มีทักษะความสามารถในการใชภาษา มีคลังคํามากจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิด
๓) ผู เ รี ย นต อ งเรี ย นรู ก ารใช ภ าษาพู ด และภาษาเขี ย นอย า งถู ก ต อ งด ว ยการใช ภ าษาไม ใ ช เ รี ย นรู
กฎเกณฑ ทางภาษาอย า งเดี ย ว การเรี ย นภาษาตองเรีย นรูไวยากรณห รือหลักภาษา การสะกดคํา การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและนําความรูดังกลาวไปฝกฝน
๔) ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากันแตพัฒนาทักษะทางภาษาไมเทากัน และ
วิธีการเรียนรูตางกัน
๕) ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การจัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใช
ภาษาถิ่นของผูเรียนและชวยใหผูเรียนพัฒนาภาษาไทยของตนและพัฒนาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาไทย
๖) ภาษาไทยเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรูตองใชภาษาไทยเปนเครื่องมื อ
การสื่อสาร ดังนั้นครูผูสอนจะตองใชภาษาที่เปนแบบแผนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน
๕. คําแนะนําบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคูขนานกับครูตนทางในการกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวกอนสอน
(๑) ศึกษาทําความเขาใจคําชี้แจงและทําความเขาใจเชื่อมโยง ทั้งเปาหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหวางหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง
(๒) ศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรู หนวยงาน องคกรที่ใหความรูที่เชื่อถือได รวมทั้ง
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางรอบดาน
(๓) ปรับ/ประยุกตหรือเพิ่ม เปาหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เปนจุดเนน
และที่เปนปจจุบันตามบริบทของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดลวงหนาเพื่อทําความเขาใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อตาง ๆ ที่ครูใชประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนชวงการปฏิบัติ ทั้งดานวิธีการ
สื่อที่ใช และชวงเวลาของการทําแตละกิจกรรมเพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางเตรียมนักเรียน/ชวยเหลือ
สงเสริม/ อํานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของหองเรียนของตนใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรี ย มใบงาน (ที่ คัดเลื อกสํ าหรับ มอบหมายใหนัก เรีย นไดทํา ตามเห็ น ควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามขอมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในชวงการปฏิบัติตามกําหนดการสอนที่มีรายละเอียด
ของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู บนเว็บไซต www.dltv.ac.th
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู
(๑) สรางการมีสวนรวมของนักเรียนในการทํากิจกรรม เชน กระตุนใหนักเรียนคิด ตอบคําถามของ
ครูตนทาง ฟงเฉลยและชวยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ชมเชย/ใหกําลังใจหากนักเรียนทําไดดี
(๒) ใหความชวยเหลือนักเรียนที่ตามไมทัน เชนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูตอไป
อยางมีประสิทธิภาพ

ณ
ฯลฯ

(๓) กํากับดูแลใหมีวินัยในการเรียนเชน ไมเลนหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคําสั่งในการทํากิจกรรม

(๔) อํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน จัดเตรียมสื่อการเรียนรู/อุปกรณ
(๕) สั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นเช น คุ ณ ลั ก ษณะผู เ รี ย น, สมรรถนะสํ า คั ญ ของผู เ รี ย น การจั ด
การเรียนรู/การปฏิบัติงาน ความรูในบทเรียน และบันทึกขอมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนําไวในแผนการจัด
การเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนานักเรียนและใหความชวยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทํากิจกรรมตามที่ครูตนทางแนะนํา และตามขอแนะนําการปฏิบัติที่ระบุใน
PowerPoint ตรวจสอบความเขาใจ และเตรียมนักเรียนกอนทํากิจกรรม (การแบงกลุม ฯลฯ)
(๒) กํากับใหการทํากิจกรรมเปนไปตามลําดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางการทํากิจกรรม
(๔) เตรียมพรอมนักเรียนสําหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถามี) เชน การสรุปผลปฏิบัติงาน
เพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนตนทางจะนําเสนอ เปนตน
๔) ขั้นสรุป
(๑) กํากับนักเรียนใหมีสวนรวมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสําคัญที่มีการสรุปทายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูตนทางมอบหมายใหทําเปน
การบาน/หรือใบงานที่ครูปลายทางไดเลือกมาใชกับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดใหนักเรียนไดทําแบบประเมินตามระบุในหัวขอ การวัดและประเมินผลการเรียนรู (เฉพาะ
หลังจบแตละหนวยการเรียนรูและครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรูของตนเอง โดยใชขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนระหวางเรียน
และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรูของนักเรียนเพื่อวิเคราะหเทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําใหผูเรียนมี
สวนรวม มีความรู มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ อุปสรรค และ/หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้น เชน เทคนิค หรือวิธีการใด
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมอยางไร ฯลฯ ที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวม มีความรู
มี ทักษะ และคุ ณลั กษณะตามจุ ดประสงค โดยใชคําถามที่ใหไวใน “คําถามบัน ทึกผลหลังสอนสําหรับ ครู
ปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เปนแนวทางในการยอนคิด ไตรตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนําไปบันทึกผลหลังสอนของ
ชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะหและสรุปผลจากขอมูลตามปญหา/ความสําเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู และชวยเหลือ/สงเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป รวมทั้ง
นําไปใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยในชั้นเรียนตอไป

ด

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑
ชื่อวิชา ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
จํานวน ๕ หนวยกิต
ศึกษาและฝกอานออกเสียงและบอกความหมายของคําพื้นฐานคําที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
อื่น คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ อานจับใจความจากสื่อตาง ๆ แลวสามารถตั้งคําถามและ
ตอบคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณ โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและ
ขอคิด จากเรื่องที่อาน เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอ
เรื่ อ งที่ อ า น อ า นข อ เขี ย นเชิ ง อธิ บ ายและปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า อ า นข อ มู ล จากแผนภาพแผนที่
และแผนภูมิ และมีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
เขี ย นบรรยายเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของคน สั ต ว สิ่ ง ของ สถานที่ ได อ ย า งชั ด เจน เขี ย นบั น ทึ ก ประจํ า วั น
เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ และหัวขอที่กําหนด และมีมารยาทในการเขียน
จับใจความจากเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง โดยสามารถเลารายละเอียดบอกสาระสําคัญ
ตั้งคําถาม ตอบคําถาม พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู พูดแนะนําตนเอง พูดแนะนํา
สถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน พูดแนะนําเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ เลาประสบการณ
ในชีวิตประจําวัน พูดในโอกาสตาง ๆ เชน ขอรอง ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ปฏิเสธ ซักถาม และมีมารยาท
ในการฟง การดู และการพูด เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา ใชพจนานุกรมคนหาความหมาย
ของคํา ระบุชนิดและหนาที่ของคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยาในประโยค แตงประโยคเพื่อการสื่ อสาร
ไดแก ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม ประโยคขอรอง ประโยคคําสั่ง แตงคําคลองจองและ
คําขวัญ และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุขอคิดที่ไดจากการอาน
วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน รูจักเพลง
พื้นบานและเพลงกลอมเด็กเพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น และทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด
และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
โดยใช กระบวนการทางการเรี ย นรูแบบลงมื อปฏิ บัติ ได แก กระบวนการอ าน กระบวนการเขี ยน
กระบวนการฟง กระบวนการพูด และการดู การคิดวิเคราะห กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ ม
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ซักถามและสืบคนเพื่อหาขอมูล มีความรอบคอบ
ในการทํางาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม นําความรูที่ใหจากการศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตจริง
เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย รักความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชม
ในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย รักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัยใฝเรียนรู มุงมั่นใน
การทํ างาน ซื่อสัตย สุจ ริต มีความสามัคคี อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีนิสัย รักการอาน การเขีย น
การแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนไดอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย
อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔

ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑

รายวิชา ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
ป ๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
ป ๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป ๓/๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป ๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๖ อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
ป ๓/๗ อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา
ป ๓/๘ อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป ๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน
ป ๓/๓ เขียนบันทึกประจําวัน
ป ๓/๔ เขียนจดหมายลาครู
ป ๓/๕ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดู อยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
ป ๓/๒ บอกสาระสําคัญจากการฟงและดู
ป ๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
ป ๓/๔ พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ป ๓/๕ พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

ถ
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป ๓/๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา
ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
ป ๓/๕ แตงคําคลองจองและคําขวัญ
ป ๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๒ รูจักเพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็ก เพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
ป ๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

ท

โครงสรางรายวิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ รวมเวลา ๙๕ ชัว่ โมง
หนวย ชื่อหนวย
ที่ การเรียนรู
๑ โรงเรียน
ของเรา

มาตรฐานการ
เวลา น้ําหนัก
สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
เรียนรู/ ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
มาตรฐาน ท ๑.๑
การเปลงเสียงออกมาในครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะ ๑๐
๔
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ มีความหมายหรือไมมีความหมายก็ได เรียกวา
พยางค แตหากเปลงเสียงออกมาหลาย ๆ พยางค
มาตรฐาน ท ๒.๑ จนมีความหมายเขาใจได สื่อสารได เรียกวา คํา
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
การเกิ ด ขึ้ น ของพยางค แ ต ล ะพยางค คํ า
แต ล ะคํา จําเปน ตองมีเสีย งสระประสมอยู ใ น
มาตรฐาน ท ๓.๑ พยางค ๆ นั้ น หรื อ คํ า ๆ นั้ น การใช ส ระใน
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ ภาษาไทย เชน รูปสระในภาษาไทย สระเดี่ยว
สระประสม สระเปลี่ยนรูป สระลดรูปใหถูกตอง
มาตรฐาน ท ๔.๑ ตามหลักการใชภาษาทั้งการพูด การอาน หรือ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ การเขียน ยอมทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารทาง
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระบบการอานและการเขียนภาษาไทย เปน
ระบบที่ใชตัว อักษรแทนเสียง ๓ ประเภท คื อ
สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต การเรียนรูเรื่อง
สระในภาษาไทย โดยให ผู เ รี ย นแลกเปลี่ ย น
เรียนรูผลงาน แสดงความคิดเห็น อภิปรายในกลุม
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมซึ่งชวยฝกทักษะ
การคิดวิเคราะห การตั้งคําถาม การตอบคําถาม
การสื่อสารและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
การนําองคความรูจากการเรียนรูเรื่องสระ
ในภาษาไทย นํ า มาสร า งสรรค ผ ลงานผ า น
จิ น ตนาการของนักเรีย น ทําใหส ามารถจดจํา
เนื้อหาจากบทเรียนไดดีขึ้น และนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได

ธ
หนวย ชื่อหนวย
ที่ การเรียนรู
๒ ภาษาไทย
พื้นฐาน

๓

มาตรฐานการ
เวลา น้ําหนัก
สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
เรียนรู/ ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ตั ว สะกด หมายถึ ง พยั ญ ชนะที่ ทํ า หน า ที่ ๑๐
๔
ตัวชี้วัด ป ๓/๙ บังคับเสียงทายคํา ใหมีเสียงและคําตามตองการ
มาตราในภาษาไทยมี ทั้ ง หมด ๙ มาตรา
มาตรฐาน ท ๒.๑ และแบงเปน มาตราตัว สะกดตรงมาตรา และ
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มาตราตัวสะกดที่ไมตรงมาตรา มาตราแม ก กา
เปนมาตราเดียวที่ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกดแต
มาตรฐาน ท ๓.๑ มีสระอยูทายคําหรือพยางค ซึ่งมาตราตัวสะกด
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ ที่ตรงมาตรามีดวยกัน ๔ มาตรา ไดแก มาตรา
ตัวสะกดแม กง มาตราตัวสะกดแม กม มาตรา
มาตรฐาน ท ๔.๑ ตัวสะกดแม เกย และมาตราตัวสะกดแม เกอว
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ โดยมีพยัญชนะเปนตัวสะกดเพียงตัวเดียว
ป ๓/๕
คําคลองจอง คือ คําที่มีเสียงสระเดี ย วกั น
และตัวสะกดในมาตราเดียวกัน แตพยัญชนะตน
ต า งกั น และอาจมี เ สี ย งวรรณยุ ก ต ต า งกั น ได
คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวา คําสัมผัส
คําขวัญ เปนถอยคํา หรือขอความสั้น ๆ ที่
แตงขึ้น เปนคติสอนใจเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ใช ส อนหรือชี้ใหเห็น สิ่งที่ถูกตองดีงาม เพื่อให
เกิดกําลังใจ หรือเพื่อใหเปนสิริมงคล คําขวัญ
อาจใชกับบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันก็ได
นอกจากนี้มักใชแทรกคํากลาวในโอกาสตาง ๆ
เชน การใหโอวาท การกลาวคําปราศรัย การแสดง
ปาฐกถา หรือการอภิปราย เปนตน

สื่อสาร
มาตรฐาน ท ๑.๑
มาตราตั ว สะกดที่ ต รงมาตรามี ด ว ยกั น
ประทับใจ ตัวชี้วัด ป ๓/๑ ๔ มาตรา ไดแก มาตราตัวสะกดแม กก มาตรา
ป ๓/๕ ตั ว สะกดแม กบ มาตราตัว สะกดแม กน และ
ป ๓/๙ มาตราตั ว สะกดแม กด โดยมี พ ยั ญ ชนะเป น
ตัวสะกดหลายตัว
มาตรฐาน ท ๒.๑
การอ า นบทร อ ยกรองกาพย ย านี ๑๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ เกี่ยวกับมาตราแมกก กบ กน และกด ซึ่งเปน
การใชกระบวนการคิด ในการวิเ คราะห ห าคํ า
มาตรฐาน ท ๓.๑ ที่ อ ยู ใ นมาตราแม ก ก กบ กน และกด ทั้ ง ยั ง
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ สามารถฝกทักษะการอาน และการเขีย นใหมี
ความคล อ งแคล ว จนนํ า ไปสู ค วามชํ า นาญ

๑๐

๔

น
หนวย ชื่อหนวย มาตรฐานการ
ที่ การเรียนรู เรียนรู/ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑
มาตรฐาน ท ๕.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑
ป ๓/๓

๔

ความกรุณา มาตรฐาน ท ๑.๑
พาสุขใจ ตัวชี้วัด ป ๓/๓
ป ๓/๔
ป ๓/๕
ป ๓/๙
มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๒
ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑
ป ๓/๒
ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๕.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑
ป ๓/๓

สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
สามารถนําความรูและทักษะการอาน การเขียน
ไปใชในชีวิตประจําวันได
ปริศนาคําทาย เปน ปญ หาหรือคําถามซึ่ ง
ผูถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางออมก็ตาม
คําถามอาจจะใชถอยคําธรรมดาเปนภาษารอยแกว
หรือจะมีสัมผัสแบบภาษารอยกรองก็ได ภาษา
ที่ ใชนั้น เปน ภาษาสั้น ๆ งาย ๆ กระชั บ ความ
แต ย ากแก ก ารตี ค วามในตั ว ปริ ศ นาอยู บ า ง
ส ว น คํ า ต อ บ มั ก จ ะ เ ป น สิ่ ง ที่ พ บ เ ห็ น ใ น
ชีวิตประจําวันในสมัยนั้น ๆ และในบางคําถาม
มั ก จะมี เ ค า หรื อ แนวทางสํ า หรั บ คํ า ตอบ
ซึ่ งผูตอบจะตองใชความสังเกต ความคิดและ
ไหวพริบในการคิดหาคําตอบ
การเรียงลําดับเหตุการณ คือ การอานที่มุง
คนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลม
ที่เปนสวนใจความสําคัญ และสวนขยายใจความ
สําคัญของเรื่องแลวนํามาเรียงเหตุการณตั้งแต
ตนจนจบเรื่องได
การอ า นบทร อ ยแก ว เรื่ อ ง นกเขาเถื่ อ น
แมรักลูกจะ ดาวลูกไก หลานยายกะตา
การตั้งคําถาม เปนการแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะ
การคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอด
ความคิ ด สามารถนํ า ไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลง
การเรี ย นรู ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารตั้ ง คํ า ถามก็ จ ะต อ งมี
การตอบคําถามโดยผานกระบวนการอาน หรือ
ฟงเรื่องราวอยางตั้งใจและรายละเอียดตาง ๆ
จะทําใหตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีเหตุผล
การเขี ย นบรรยาย เป น การเขี ย นเล า
เหตุ ก ารณ ใ ดเหตุ ก ารณ ห นึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให
ผูอานเห็นภาพเหตุการณ ลําดับเวลา สถานที่
บุคคล

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๐

๔

บ
หนวย ชื่อหนวย มาตรฐานการ
ที่ การเรียนรู เรียนรู/ ตัวชี้วัด

๕

อักษร
หรรษา

มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๙
มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑
ป ๓/๔

๖

ศึกษาชนิด มาตรฐาน ท ๑.๑
คําไทย
ตัวชี้วัด ป ๓/๗
ป ๓/๙
มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑
ป ๓/๒

สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การเลารายละเอียดจากการฟงและดู ตอง
อาศั ย ทั ก ษะการฟ ง และดู ผ า นกระบวนการ
วิเคราะหสาระสําคัญเพื่อใหทราบจุดมุงหมาย
ของเรื่องที่ฟงและดู
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบง ออกเป น
๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต
ป ผ พ พยัญ ชนะตัว หลังเปน ร ล หรื อ ว
เรียกวาอักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน
จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะตัวหลังเปน ร ออกเสียง
เฉพาะพยั ญ ชนะตั ว หน า เพี ย งตั ว เดี ย ว และ
๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะตัวหลั ง
เปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
ไตรยางศ คือ อักษรสามหมู เปนการแบง
พยั ญ ชนะออกเป น ๓ หมู คื อ ระบบการจั ด
หมวดหมูอักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตาม
ลักษณะการผันวรรณยุกตของพยัญชนะแต ละ
หมวด
ประโยค คือ การเรียบเรียงคําใหไดใจความ
เป น ถ อ ยคํ า ที่ แ สดงความคิ ด หรื อ เรื่ อ งราวที่
สมบูรณ โดยมีสวนประกอบ คือ ภาคประธาน
(ประธาน) และ ภาคเเสดง (กริย าและกรรม)
โดยการนําคําควบกล้ํามาแตงเปนประโยคใหได
ใจความที่สมบูรณ
อักษรนํา เปนการอานออกเสียงเปนพยางค
เดียว เมื่อ ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว หรือ อ นํา ย
ไมออกเสียงตัว ห หรือ อ นั้น แตเสียงวรรณยุกต
ของพยางคเปน ไปตามเสีย งตัว ห หรือ อ นํา
มีทั้งแบบที่ไมออกเสียงตัวนํา
ชนิ ด และหน า ที่ ข องคํ า ในภาษาไทย มี
๗ ชนิด ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริย า
คํ า บุ พ บท คํ า วิ เ ศษณ คํ า สั น ธาน คํ า อุ ท าน
ผูเรียนควรรูจักสังเกต รูความหมาย หนาที่ และ
ประเภทของคําในประโยค ดังนั้นในการสื่อสาร
ผูเรียนตองใชคําเรียบเรียงเปนประโยค การใช
คําไดถูกตองจะเปนประโยชนในการสรางสรรค
ผลงานการเขียนและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๐

๔

๑๐

๔

ป
หนวย ชื่อหนวย มาตรฐานการ
ที่ การเรียนรู เรียนรู/ ตัวชี้วัด
ป ๓/๔

๗

สื่อสารผาน มาตรฐาน ท ๑.๑
ประโยค ตัวชี้วัด ป ๓/๙
มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๔

๘

สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
สั ญ ลั ก ษณ เป น สิ่ ง ที่ กํ า หนดนิ ย ามกั น ขึ้ น
เพื่อใหใชหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหลาย
รู ป แบบ เช น ป า ยสั ญ ลั ก ษณ เครื่ อ งหมาย
สัญลักษณตาง ๆ เปนตน
ประโยค คื อ คํ า หรื อ กลุ ม คํ า ต า ง ๆ มา
เรี ย บเรี ย งแล ว ได ใ จความที่ ส มบู ร ณ ประโยค
ทุ กประโยคประกอบด ว ย ๒ สว น ไดแก ภาค
ประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริย าอาการ
ตาง ๆ เปนคํานามหรือคําสรรพนาม ภาคแสดง
คือสวนที่เปนกริยาและกรรม
ประโยคในภาษาไทย ๕ ชนิด ไดแก ประโยค
บอกเล า ประโยคคํ า ถาม ประโยคปฏิ เ สธ
ประโยคขอรอง ประโยคคําสั่ง
การสรางสรรคชิ้นงานเรื่องประโยคตาง ๆ
เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชใน
การสรางชิ้นงาน ที่ใชจินตนาการกับความรูดาน
หลักการใชภ าษา ทําใหนักเรีย นใชภ าษาไทย
ไดดีและถูกตอง

ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๑.๑
วิสรรชนีย เปนรูปสระ –ะ เปนรูปที่ใชเขียน
ถูกใจได
ตัวชี้วัด ป ๓/๙ แทนสระ /ะ/ และใชสระประสมกับรูปสระอื่น
หลักการ
เพื่อแสดงความเปนสระเสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ
มาตรฐาน ท ๒.๑ เ-าะ อัวะ การออกเสียงคําที่ประสมสระ /ะ/
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
คําที่ประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อานออก
เสียง อะ และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู
มาตรฐาน ท ๓.๑
คําที่ไมประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อาน
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ ออกเสียง อะ แตไมมีรูปวิสรรชนีย (- ะ) ใหออก
เสียง อะ ครึ่งเสียง แบงเปน ๒ ชนิด คือออก
มาตรฐาน ท ๔.๑ เสียง อะ ที่พยางคหนาในคํา ออกเสียง อะ ที่
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ พยางคกลางในคํา
คําที่ใช “บัน” เขียนนําหนาพยางค มี ๕ คํา
คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง และบันลื อ
คําที่ออกเสียง “บัน” อาจเขียนไดหลายอยาง
ไดแก บัน บรร บัญ บัณ บัล

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙

๔

๙

๓

ผ
หนวย ชื่อหนวย มาตรฐานการ
ที่ การเรียนรู เรียนรู/ ตัวชี้วัด

๙

เขียนสนุก มาตรฐาน ท ๑.๑
แสนสุขสันต ตัวชี้วัด ป ๓/๙
มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๓
มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๑

๑๐ เขียน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ประโยค ตัวชี้วัด ป ๓/๙
ดวย
จินตนาการ มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๔
ป ๓/๕
ป ๓/๖
มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๖

สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
รร อ า นว า รอ-หั น เป น พยั ญ ชนะตั ว ร
สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทําหนาที่เปน
สระอะ
ส ว น ร ตั ว หลั ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว สะกดใน
มาตราแม กน
บั น ทึ ก ประจํ า วั น เป น การเขี ย นเรื่ อ งราว
สวนตัวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
เพื่อเตือนความจํา หรือบรรยายความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดพบ
การบั น ทึ ก ความรู เป น การเขี ย นบั น ทึ ก
เรื่ อ งราวจากการอ า นหนั ง สื อ หรื อ จากการดู
หรือฟงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนความรูที่ควรจํา เพื่อ
เป น การเตื อ นความจํ า หรื อ ใช อ า งอิ ง ในวั น
ขางหนา
การเขียนประโยคสั้น ๆ การเขียนบรรยาย
ภาพ การเขี ย นคํ า คล อ งจอง และเรี ย บเรี ย ง
ประโยคเป น เรื่ อ งราว เป น ทั ก ษะการเขี ย น
เบื้องตนที่จะชวยในการสื่อสารอยางถูกตองและ
สรางสรรค
การเขียนเรื่องตามจินตนาการชวยพั ฒ นา
ความคิ ด สร า งสรรค ทั ก ษะการเขี ย น และ
กอใหเกิดความสุขในการอานและเขียน สราง
ความจรรโลงใจและเพื่ อ ความบั น เทิ ง อย า ง
สรางสรรค
การเขี ย นบรรยายภาพ เป น การเขี ย น
อธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด
ความเขาใจ ถายทอดความคิด และเขียนเป น
ประโยคให เ ป น เรื่ อ งราวที่ ส อดคล อ งกั บ ภาพ
และตอเนื่องเปนเรื่อง
การทบทวนเรื่องประโยคตาง ๆ ในภาษาไทย
และชนิดของคําในภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัด ป ๓/๒
ป ๓/๖
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙

๒

๘

๒

๙๕

๓๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑
โรงเรียนของเรา

๑

๒
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
หนวยการเรียนรูที่ ๑
โรงเรียนของเรา
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอา นสร างความรู และความคิด เพื่ อนํ า ไปใชตั ดสิ น ใจ แกปญ หา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
การเปลงเสียงออกมาในครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะมีความหมายหรือไมมีความหมายก็ได เรียกวา พยางค
แตหากเปลงเสียงออกมาหลาย ๆ พยางค จนมีความหมายเขาใจได สื่อสารได เรียกวา คํา การเกิดขึ้นของ
พยางคแตละพยางค คําแตละคําจําเปนตองมีเสียงสระประสมอยูในพยางค ๆ นั้น หรือคํา ๆ นั้น การใชสระใน
ภาษาไทย เชน รูปสระในภาษาไทย สระเดี่ยว สระประสม สระเปลี่ยนรูป สระลดรูปใหถูกตองตามหลักการใช
ภาษาทั้งการพูด การอาน หรือการเขียน ยอมทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารทางภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ระบบการอานและการเขียนภาษาไทย เปนระบบที่ใชตัวอักษรแทนเสี ยง ๓ ประเภท คือ สระ
พยัญชนะ และวรรณยุกต การเรียนรูเรื่องสระในภาษาไทย โดยใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน แสดงความ
คิ ด เห็ น อภิ ป รายในกลุ ม เป ดโอกาสให ผู เ รีย นมีสว นรว มซึ่งชว ยฝกทักษะการคิดวิเคราะห การตั้งคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓

การตอบคําถาม การสื่อสารและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดยนํามาสรางสรรคผลงานผานจินตนาการ
ของนักเรียน ทําใหสามารถจดจําเนื้อหาจากบทเรียนไดดีขึ้น และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) จํานวนพยางค
๒) ความหมายของคํา
๓) รูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๔) รูปสระประสม
๕) สระในภาษาไทย
๖) หลักการเปลี่ยนสระอะเปนไมหันอากาศ
๗) หลักการเปลี่ยนสระเอะเปนไมไตคู
๘) หลักการเปลี่ยนสระแอะเปนแอไมไตคู
๙) หลักการเปลี่ยนสระเออเปนเออิ
๑๐) หลักการลดรูปของสระโอะ
๑๑) หลักการลดรูปของสระเออ
๑๒) หลักการลดรูปของสระอัว
๑๓) วิธีการสรางโมบาย
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การทักทาย แนะนําตนเองและโรงเรียน
๒) การจําแนกพยางคของคํา
๓) การเขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
๔) การอาน เขียนคําที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๕) การจัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
๖) การเขียนคําที่ประสมรูปสระตาง ๆ
๗) การเขียนจําแนกคําที่มีสระประสม
๘) การเขียนคําที่มีสระอะเปลี่ยนรูป
๙) การเขียนคําที่มีสระเอะเปลี่ยนรูป
๑๐) การเขียนคําที่มีสระแอะเปลี่ยนรูป
๑๑) การเขียนคําที่มีสระเออเปลี่ยนรูป
๑๒) การเขียนคําที่มีสระโอะลดรูป
๑๓) การเขียนคําที่มีสระเออลดรูป
๑๔) การเขียนคําที่มีสระอัวลดรูป
๑๕) การจําแนกความรูเรื่องสระในภาษาไทย
๑๖) การสรางแผนผังความคิดเรื่องสระในภาษาไทย
๑๗) การสรางโมบายเรื่องสระ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
๑) มารยาทในการเขียน

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๒) มารยาทในการฟง ดู และพูด
๓) ความสําคัญในการใชสระในภาษาไทย

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกจํานวนพยางค
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ ๒-๔ พยางค
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง สระสรางสรรค
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ -)
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
๙) ใบงานที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ – )
๑๐) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะลดรูป
๑๑) ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออลดรูป
๑๒) ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัวลดรูป
๑๓) โมบายเรื่องสระในภาษาไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕

๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อานและเขียน
อานและเขียน
อานและเขียน
๑. การอานและ
พยางคและ
พยางคและ
เขียนพยางคและ พยางคและ
ความหมายของคํา ความหมายของคํา ความหมายของคํา ความหมายของคํา
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐% ไดถูกตอง ๖๐%
ได
ประเด็นประเมิน

๑ (ปรับปรุง)
อานและเขียน
พยางคและ
ความหมายของคํา
ไดถูกตอง ๔๐%

๒. การอานและ
เขียนรูปสระ และ
เสียงสระใน
ภาษาไทยได
๓. การเขียนสระ
เปลี่ยนรูปได

อานและเขียนรูป
สระและเสียงสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตองทุกขอ
เขียนสระเปลี่ยน
รูปไดถูกตองทุกขอ

อานและเขียนรูป
สระและเสียงสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตอง ๘๐%
เขียนสระเปลี่ยน
รูปไดถูกตอง ๘๐%

อานและเขียนรูป
สระและเสียงสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตอง ๖๐%
เขียนสระเปลี่ยน
รูปไดถูกตอง ๖๐%

อานและเขียนรูป
สระและเสียงสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตอง ๔๐%
เขียนสระเปลี่ยน
รูปไดถูกตอง ๔๐%

๔. การเขียนสระ
ลดรูปได

เขียนสระลดรูปได
ถูกตองทุกขอ

เขียนสระลดรูปได
ถูกตอง ๘๐%

เขียนสระลดรูปได
ถูกตอง ๖๐%

เขียนสระลดรูปได
ถูกตอง ๔๐%

๕. การสรางโมบาย สรางโมบายเรื่อง สรางโมบายเรื่อง สรางโมบายเรื่อง สรางโมบายเรื่อง
เรื่องสระใน
สระในภาษาไทยได สระในภาษาไทยได สระในภาษาไทยได สระในภาษาไทยได
ภาษาไทยได
ถูกตองทุกขั้นตอน ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ถูกตอง ๔๐%
เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงาย ๆ ไดถูกตอง
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การทักทายเปนธรรมเนียมของมนุษยหลายชาติหลายภาษา โดยเฉพาะคนไทยซึ่งถือวาการพูดทักทาย
เปนการผูกมิตรกับคนอื่นเมื่อพบกันครั้งแรก จะทําใหเกิดสัมพันธภาพอันดีตอกัน ทั้งนี้การทักทายยังแสดงถึง
มารยาทอันดีของคนไทยอีกดวย
การเปลงเสียงออกมาในครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะมีความหมายหรือไมมีความหมายก็ได เรียกวา พยางค
แตหากเปลงเสียงออกมาหลาย ๆ พยางค จนมีความหมายเขาใจได สื่อสารได เรียกวา คํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกจํานวนพยางคได
๒) อธิบายความหมายของคําได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) พูดทักทายแนะนําตนเองและโรงเรียนได
๒) จําแนกพยางคของคําได
๓) เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางคได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง ดู และพูด
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ การพูดแนะนําตนเองและแนะนําโรงเรียน
๔.๒ พยางคและคํา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๗ นาที ๑. ครูกลาวทักทายนักเรียนตนทางและ ๑.นักเรียนตนทางและปลายทางทั้ง
๑. การอาน เขียน
ปลายทางทั้งหองเรียนดวย คําวา “สวัสดี” หองเรียนกลาวทักทายดวย คําวา
พยางคและคํา
โดยครูพูดคําวา “สวัสดี” นําหนาเสมอ “สวัสดี”
๒. การพูดทักทาย
เชน สวัสดีณรงค สวัสดีอนุชา สวัสดีสธุ ิดา
แนะนําตนเอง
ครู : สวัสดีครับ..(พูดชื่อนักเรียน)
นักเรียน : สวัสดีครับ/คะ
และแนะนํา
ครู : เมื่อนักเรียนพบกันควรพูดคําวาอะไร นักเรียน : คําวา สวัสดีครับ/คะ
โรงเรียน
ครู : คําวาสวัสดีเปนคําที่ใชโอกาสใด
นักเรียน : ใชเวลาที่เราทักทายกัน
๒. ครูใหสถานการณแลวนักเรียนแสดง
บทบาทสมมติ
ครู : ใหนักเรียนจับคู โดยสมมุติวาเปน
นักเรียนตางโรงเรียนกันมาพบกัน ณ
สถานที่ใดที่หนึ่ง เมื่อนักเรียนพบเพื่อนให
กลาวคําทักทายกัน
ครู : นักเรียนรูสึกอยางไรบางจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
ครู : กลาวคําชื่นชมนักเรียน

๒.นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณที่ครูกําหนดใหและกลาว
ความรูสึก และชื่นชมการแสดงของ
เพื่อน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๓๐ นาที
การเรียนรู
๑. พูดทักทาย
แนะนําตนเองและ
โรงเรียนได
๒. มีมารยาทใน
การฟง ดู และพูด

ลําดับ
ที่

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูพูดแนะนําตนเองกับนักเรียน
ครู : สวัสดีครับนักเรียน ครูชื่อ ครูอนุชา
อินทรพวง ชื่อเลน ครูกันต ครูสอนวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ครับ
นักเรียนชื่ออะไรกันบางครับ

กิจกรรมนักเรียน
๑.นักเรียนฟงครูแนะนําตนเอง

๒. ครูใหนักเรียนจับคูพูดแนะนําตนเอง ๒.นักเรียนจับคูทํากิจกรรม“เธอกับฉัน
ครู : ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
เรารูจ ักกัน”
“เธอกับฉันเรารูจักกัน” โดยใหนักเรียน
พูดแนะนําตนเองและแนะนําสถานที่
ที่นักเรียนชืน่ ชอบในโรงเรียน พรอมบอก
เหตุผลประกอบ
๓. ครูสุมนักเรียน ๒ คู มาพูดแนะนํา
ตนเองหนาชั้นเรียน
ครู : จากการพูดของเพื่อนทั้ง ๔ คน
เปนอยางไรบาง
๔. ครูและนักเรียนรวมอภิปรายเกี่ยวกับ
การพูดของตนเอง โดยใหบอกขอดีและ
ขอเสียในการพูดของตนเองและกลาว

๓.นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มารยาทในการพูด (แนวคําตอบ : ใช
น้ําเสียงนุมนวล สุภาพ พูดชัดเจน ได
ยินทั่วถึง ไมประหมา รอจังหวะใน
การพูด)
๔. นักเรียน อภิปรายและประเมิน
การพูดของตนเอง (ดี/ปานกลาง/
ปรับปรุง)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๒. การตอบ
คําถาม
๓. การพูด
แนะนําตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๓. จําแนกพยางค
และบอกจํานวน
พยางคของคําได

เวลา
ที่ใช

๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ชื่นชมนักเรียนทุกคน และใหกําลังใจใน
การพัฒนาการพูด

กิจกรรมนักเรียน

๕. ครูอธิบายเรื่อง พยางคและคํา
โดยนักเรียนศึกษาจากใบความรูที่ ๑
ครู : นักเรียนสังเกตไหมวาชื่อของครูและ
เพื่อน ๆ มีความแตกตางกันอยางไรบาง
เพราะอะไร

๕. นักเรียนตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
ชื่อแตละคนแตกตางกัน เชน ความสั้น
– ยาวของชื่อ ชื่อผูชาย-ผูหญิง เสียงที่
เปลงออกมามีจํานวนแตกตางกัน/ไม
เทากัน)

๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเสียงที่เปลง
ออกมา ๑ ครั้งคือ ๑ พยางค พรอม
ยกตัวอยางคํา ใหนักเรียนสังเกตวา
แตละคํามีกี่พยางค และรวมกันวิเคราะห
คําที่กําหนดให
๑. โรงเรียน
๒. ชัยพฤกษ
๓. โรงอาหาร
๔. สหกรณ
๕. หองสมุด
๖. หองประชุม
๗. วังไกลกังวล

๖. นักเรียน : ตอบคําถามไปพรอม ๆ
กัน

โรงเรียน
ชัยพฤกษ
โรงอาหาร
สหกรณ
หองสมุด
หองประชุม
วังไกลกังวล

๒ พยางค
๓ พยางค
๓ พยางค
๓ พยางค
๓ พยางค
๓ พยางค
๔ พยางค

สื่อการเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่องพยางค
และคํา
๒.ใบความรู
ที่ ๑ เรื่อง
พยางคและคํา

การประเมิน
การเรียนรู

๔. การอาน
และการเขียน
๕. การสังเกต
พฤติกรรม

๑๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๔. อธิบาย
ความหมายของคํา
ได

๓. ๕. เขียนคําที่มี
๒-๔ พยางคได

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๘. สนามเด็กเลน
๙. สนามฟุตบอล
๑๐. สนุกสนาน

กิจกรรมนักเรียน
สนามเด็กเลน
๔ พยางค
สนามฟุตบอล
๔ พยางค
สนุกสนาน
๔ พยางค

๗. ครูยกตัวอยางการวิเคราะหคําไดแก
คําวา สหกรณ (สะ-หะ-กอน) แตละ
พยางคมีความหมายหรือไม อยางไร

๗. นักเรียนตอบตามประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : สะ-หะ ไมมีความหมาย
สวนคําวา กรณ มีความหมาย (กรณ
(ก.) แปลวาทํา, (น.) แปลวา เครื่องทํา
ผูชวย เสมียน, (ว.) แปลวา ฉลาด
ชํานาญ)

ครู : พยางคแตละพยางคมีความหมาย
หรือไมมีความหมายก็ได แตถารวมเปนคํา
ตองมีความหมายเสมอ
ครู : ชื่นชมนักเรียนดวยคําพูดที่สรางสรรค
ขั้นปฏิบัติ ๑๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑ เรื่องบอก ๑.นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่องบอก
จํานวนพยางค และใบงานที่ ๒ เรื่องเขียน จํานวนพยางคและคํา และใบงานที่ ๒
คํา ๒-๔ พยางค และครูปลายทางชี้แจง เรื่องเขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
นักเรียนเพิ่มเติมระหวางปฏิบัติ
ครู : ครูมีงานที่ทาทายความสามารถของ
นักเรียน คือใบงานที่ ๑ เรื่องบอกจํานวน
พยางคและคํา และใบงานที่ ๒ เรื่องเขียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ใบงานที่ ๑ ๖. ประเมินผล
เรื่อง บอก
การทําใบงาน
จํานวนพยางค
๔.ใบงานที่ ๒
เขียนคําที่
๒-๔ พยางค

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๑๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
คําที่มี ๒-๔ พยางค พรอมแลวหรือยัง
ครับ ใหแตละคนทําดวยตนเอง หากสงสัย
สอบถามครูไดครับ
๒.ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยการทํา
ใบงานที่ ๑ และ ๒
๓ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดเกี่ยวกับ
การหาความหมายของคํา
ครู : พยางคและคํามีความแตกตางกัน
อยางไร (แนวคําตอบ:พยางคอาจจะมี
ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได
แตคําตองมีความหมายเสมอ)
ครู : เราสามารถหาความหมายของคําได
อยางไร/จากที่ใดบาง (แนวคําตอบ :
หาความหมายของคําไดหลายวิธี ไดแก
การถามผูรู การคนควาพจนานุกรมไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในหองสมุดหรือ
สืบคนดวยพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส)
๒. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
กิจกรรมที่ไดทํา และรวมกันอภิปรายถึง
มารยาทในการฟง และพูด

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒.นักเรียนรวมกันเฉลยและตรวจแกไข
การทําใบงานที่ ๑ และ ๒
๑. นักเรียนตอบคําถาม
๔. PowerPoint
เรื่องพยางค
และคํา
๕. พจนานุกรม
๖. หองสมุด
๗. อินเทอรเน็ต

๒. นักเรียนรวมกันพูดแสดงความคิด
เกี่ยวกับการทํากิจกรรม และตอบ
คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๗. การสังเกต
พฤติกรรม
๘. การตอบ
คําถาม

๑๒
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : จากการพูดแนะนําตนเองของ
นักเรียนหนาหองเรียน นักเรียนคิดวาเรา
ควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูดหรือ
นําเสนอผลงานอยูหนาหอง
(แนวคําตอบ : มีมารยาทในการฟงและ
พูด เชน ไมคุย ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
พยายามจับความคิดหรือสิ่งที่เปน
ประโยชนที่จะนําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม เปนตน)
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปมารยาท ๓. นักเรียนสรุปเรื่องมารยาทในการฟง
ในการฟง ดู และพูด
ดูและพูด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง พยางคและคํา
๒) โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่อง พยางคและคํา
๓) ใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกจํานวนพยางค
๔) ใบงานที่ ๒ เขียนคําที่ ๒-๔ พยางค
๕) หองสมุด อินเทอรเน็ต พจนานุกรม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกจํานวนพยางค
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ ๒-๔ พยางค
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ความรู
๑. บอกจํานวนพยางค
๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการถาม๒. อธิบายความหมายของคํา ๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
๑. พูดทักทายแนะนําตนเอง ๑ การพูดทักทาย
๑ แบบประเมินการพูด
แนะนําตนเองและ
และโรงเรียน
ทักทายแนะนําตนเองและ
โรงเรียน
๒. จําแนกพยางคของคํา
โรงเรียน
๓. เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค ๒ การจําแนกพยางค ๒ แบบประเมินการจําแนก
ของคํา
พยางคของคํา
๓ การเขียนคําที่ ๒-๔ ๓ แบบประเมินการเขียน
พยางค
คําที่ ๒-๔ พยางค
คุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มารยาทในการฟง ดู และพูด - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑ การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒ การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

เกณฑการประเมิน
๑ แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒ แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกจํานวน
พยางคได
๒. จําแนกพยางค
ของคําได
๓. อธิบาย
ความหมายของคํา
ได
๔. เขียนคําที่มี
๒-๔ พยางคได
๕. พูดทักทาย
แนะนําตนเองและ
โรงเรียนได

๖. มีมารยาทใน
การฟง ดู และพูด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
บอกจํานวนพยางค บอกจํานวนพยางค บอกจํานวนพยางค บอกจํานวนพยางคได
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๖-๗ ขอ ไดถูกตอง ๔-๕ ขอ ถูกตองนอยกวา
๔ ขอ
จําแนกพยางคของ จําแนกพยางคของ จําแนกพยางคของ จําแนกพยางคของคํา
คําตาง ๆ ไดถูกตอง คําตาง ๆ ไดถูกตอง คําตาง ๆ ไดถูกตอง ตาง ๆ ไมถูกตอง
ทุกคํา
เปนสวนใหญ
คอนขางนอย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของคําไดชัดเจน
ของคําไดคอ นขาง ของคําไดคอนขาง ของคําไดไมถูกตอง
ดีมากทุกคํา
ชัดเจนทุกคํา
ถูกตอง
และไมชัดเจน
เขียนคําที่มี ๒-๔ เขียนคําที่มี ๒-๔ เขียนคําที่มี ๒-๔ เขียนคําที่มี ๒-๔
พยางคไดถูกตองทุก พยางคไดถูกตอง พยางคไดถูกตอง พยางคไดถูกตอง
ขอ
๖-๗ ขอ
๔-๕ ขอ
นอยกวา ๔ ขอ
- พูดทักทายไมคอย - พูดทักทายไม
- พูดทักทายได
- พูดทักทายได
ครบถวน
ถูกตองครบถวน
ถูกตองครบถวน
ครบถวน
- แนะนําตนเองและ - แนะนําตนเองและ - ขาดการแนะนํา - ขาดการแนะนํา
ตนเองหรือการ
แนะนําโรงเรียน
ตนเองและ
แนะนําโรงเรียน
การแนะนําโรงเรียน
- ใชคําพูดถูกตอง - ใชคําพูดถูกตอง แนะนําโรงเรียน
พูดติดขัดเล็กนอย - ใชคําพูดคอนขางดี - พูดผิด พูดติดขัด
คลองแคลว
- เสียงไมคอยดัง พูดติดขัดเปนสวน - เสียงไมดัง
- เสียงดังชัดเจน
ใหญ
- เสียงไมคอยดัง
ตั้งใจฟง ไมเลน
ตั้งใจฟง นั่งเลน
คอนขางไมมีสมาธิ ไมมีสมาธิ นั่งเลน
ขัดจังหวะหรือพูด ขัดจังหวะบางแตไม นั่งเลนขัดจังหวะ ขัดจังหวะ และพูด
แทรก และตอบ
พูดแทรก และตอบ และไมพูดแทรก
แทรก ตอบคําถามครู
คําถามไดดี
คําถามไดดี
ตอบคําถามครูได ไมได
เล็กนอย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๙-๒๔
คะแนน
๑๓-๑๘
คะแนน
๗-๑๒
คะแนน
๑-๖
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง พยางคและคํา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

พยางคและคํา
พยางค คื อ ส ว นของคํ า ที่ เ ปล ง ออกมาครั้ ง หนึ่ ง ๆ อาจมี
ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได
คํา คือ เสียงหรือลายลักษณอักษรที่ประกอบดวยพยัญชนะ สระ
ตัวสะกด วรรณยุกต คําหนึ่งคําอาจมีพยางคเดียว หรือหลายพยางค “คํา”
ถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย
ตัวอยาง
นา
มี ๑ พยางค ๑ คํา
นาที
มี ๒ พยางค ๑ คํา
นาฬิกา
มี ๓ พยางค ๑ คํา
นาฬิกาทราย มี ๔ พยางค ๑ คํา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๗

ใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกพยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนจํานวนพยางคจากคําที่กําหนดให

๑. ครู

มี…………………………พยางค

๒. นักเรียน

มี…………………………พยางค

๓. โรงเรียน

มี…………………………พยางค

๔. วังไกลกังวล

มี…………………………พยางค

๕. หองประชุม

มี…………………………พยางค

๖. ชัยพฤกษ

มี…………………………พยางค

๗. หองสมุด

มี…………………………พยางค

๘. เฉลิมพระเกียรติ

มี…………………………พยางค

๙. อาคารหลวงปูโตะ

มี…………………………พยางค

๑๐. สนามเด็กเลน

มี…………………………พยางค

ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง บอกพยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนจํานวนพยางคจากคําที่กําหนดให

๑. ครู

มี……………๑……………พยางค

๒. นักเรียน

มี……………๒……………พยางค

๓. โรงเรียน

มี……………๒……………พยางค

๔. วังไกลกังวล

มี……………๔……………พยางค

๕. หองประชุม

มี……………๓……………พยางค

๖. ชัยพฤกษ

มี……………๓……………พยางค

๗. หองสมุด

มี……………๓……………พยางค

๘. เฉลิมพระเกียรติ

มี……………๔……………พยางค

๙. อาคารหลวงปูโตะ

มี……………๕……………พยางค

๑๐. สนามเด็กเลน

มี……………๔……………พยางค

ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๙

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การทักทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําที่มี ๒ พยางค ๓ พยางค หรือ ๔ พยางค อยางละ ๕ คํา
ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
คําที่มี ๒ พยางค

คําที่มี ๓ พยางค

คําที่มี ๔ พยางค

ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินการพูดทักทายแนะนําตนเองและโรงเรียน
ประเด็น
การประเมิน

๑. การพูดที่
ถูกตองตามหลัก
ภาษาไทย

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
- พูดถูกตองทุกคํา
- พูดคําที่ใช ร ล ว
ถูกตองทุกคํา

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- พูดถูกตองเปนสวน
ใหญ
- พูดคําที่ใช ร ล ว
ถูกตองเปนสวนใหญ

- พูดถูกตองบางคํา
- พูดคําที่ใช ร ล ว
ชัดเจนบางคํา

- พูดผิดทุกคํา
- ไมชัดเจนใน
การพูด ร ล ว

๒. การพูดคํา
ขึ้นตนการทักทาย

พูดขึ้นตนดวยคําวา
“สวัสดี” และมีหาง
เสียงครับ/คะ

พูดขึ้นตนดวยคําวา
“สวัสดี” แตไมมี
หางเสียงครับ/คะ

ไมพูดคําวา
“สวัสดี” และ
ไมมีหางเสียง
ครับ/คะ

๓. การแสดงสีหนา
และอารมณ

แสดงสีหนายิ้มแยม
เปนมิตร

แสดงสีหนายิ้มแยม
บางเปนบางครั้ง

ไมยิ้มแยม
ดูวิตกกังวล

๔. การใชน้ําเสียง ใชน้ําเสียงดังเหมาะสม ใชน้ําเสียงดังเกินไป ใชน้ําเสียงคอนขาง
เบาไดยินไมทั่วหอง
ไดยินทั่วหอง และใช น้ําเสียงไมนุมนวล
น้ําเสียงที่สุภาพ ไมพูด แตไมพูดกระแทกเสียง
กระแทกเสียง

ใชน้ําเสียง
เบามาก ไดยิน
ไมทั่วหอง

๕. ความ
คลองแคลวของ
การใชภาษา

พูดไมได และ
พูดติดขัดมาก

พูดไดคลองแคลวดี
มาก

๖. การพูดแนะนํา
ตนเอง และ
แนะนําโรงเรียน
เกณฑการตัดสิน (๒๐ คะแนน)
คะแนน
๑๖-๒๐
คะแนน
๑๑-๑๕
คะแนน
๖-๑๐
คะแนน
๑-๕

พูดติดขัดเล็กนอย

พูดติดขัดเปนสวน
ใหญ

พูดแนะนําตนเองและ พูดแนะนําตนเองหรือ ไมไดพูด
แนะนําโรงเรียน
พูดแนะนําโรงเรียนได หัวขอใด
ครบถวนตามหัวขอที่ บางหัวขอที่กําหนด หัวขอหนึ่ง
กําหนด
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด ป. ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเกิดขึ้นของพยางคแตละพยางค คําแตละคําจําเปนตองมีเสียงสระประสมอยูในพยางค ๆ นั้น หรือ
คํา ๆ นั้น การใชสระในภาษาไทยใหถูกตองตามหลักการใชภาษาทั้งการพูด การอาน หรือการเขียน ยอมทําให
ผูเรียนสามารถสื่อสารทางภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) อาน เขียนคําที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได
๒) จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟงและดู
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ สระเดี่ยวเสียงสั้น
๔.๒ สระเดี่ยวเสียงยาว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่ จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๑

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอาน เขียน
คําที่มีรูปสระและ
เสียงสระเดี่ยว
๒. การอาน เขียน
คําที่มีรูปสระและ
เสียงสระประสม

ขั้นนํา

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๕ นาที ๑. ครูซักถามความรูเดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องสระในภาษาไทย โดยให
นักเรียนเขียนรูปสระที่ครูพูดบนอากาศ
โดยครูสังเกตนักเรียนเปนรายบุคคล และ
อธิบายเพิ่มเติมหากนักเรียนเขียนสระผิด
ครู : ครูจะพูดสระ แลวใหนักเรียนทุกคน
เขียนสระตอไปนี้บนอากาศ
ครู : สระอะ
ครู : สระอา
ครู : สระอิ
ครู : สระอี
ครู : จากการเขีย นบนอากาศเมื่อ สั ก ครู
นักเรียนเห็นความแตกตางของเสียงสระ
แตล ะเสีย งไหมว า มี ลั กษณะของเสี ย งที่
แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร
๒. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยใช
ความรูเดิมเรื่องสระในภาษาไทย

นักเรียน : ทุกคนเขียนสระบน
อากาศตามสระที่ครูพูด

นักเรียน : ตอบตามประสบการณ
เดิม(แนวคําตอบ : เสียงสระมีความ
สั้นและยาวแตกตางกัน)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒.การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่ จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๒

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกรูปสระ
และเสียงสระเดี่ยว
ได
๒. อาน เขียนคําที่
มีรูปสระและเสียง
สระเดี่ยวได

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

๒๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง สระในภาษาไทย โดย ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๒
ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูที่ ๒ เรื่อง เรื่องสระในภาษาไทย และซักถาม
สระในภาษาไทย และอธิบายเพิ่มเติมหาก เพิ่มเติมกับครู
มีนักเรียนที่ไมเขาใจ
๒. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“ฉันซอนอยูเธอรูหรือเปลา” โดยเทคนิค
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think pair
share)
ครู : ใหนักเรียนจับคู แลวทํากิจกรรม
“ฉันซอนอยูเธอรูหรือเปลา" โดยให
ชวยกันอานและเขียนสระที่ประสมอยูใน
คําทั้ง ๑๐ คําตอไปนี้
๑. แนะ
๒. โตะ
๓. เกเร
๔. เธอ
๕. โมโห
๖. นะคะ
๗. ทะลุ
๘. ชูมือ

๒. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“ฉันซอนอยูเธอรูหรือเปลา” โดย
เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด
และปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียน : อานและเขียนสระที่
ประสมในคําที่กําหนดให
แนวคําตอบ : ดังนี้
๑. แนะ
- สระแอะ
๒. โตะ
- สระโอะ
๓. เกเร
- สระเอ
๔. เธอ
- สระเออ
๕. โมโห
- สระโอ
๖.นะคะ
- สระอะ
๗.ทะลุ
- สระอะ, สระอุ
๘. ชูมือ
- สระอู, สระอือ
๙. เลอะเทอะ - สระเออะ

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องสระใน
ภาษาไทย
๒. ใบความรูท ี่ ๒
เรื่องสระใน
ภาษาไทย
๓.ชุดคําใน
กิจกรรม “ฉัน
ซอนอยูเธอรูหรือ
เปลา"
๔. PowerPoint
เรื่องสระใน
ภาษาไทย

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การสังเกต
การทํากิจกรรม
ฉันซอนเธออยู
เธอรูหรือเปลา
๔. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่ จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๓.

๓. จัดกลุมคําที่มี
สระเสียงสั้นและ
สระเสียงยาวได

แนวการจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๙. เลอะเทอะ
๑๐. พอดี

๑๐. พอดี - สระออ, สระอี

๓. ครูสุมถามนักเรียน ๒-๓ คู ใหอานและ
เขียนสระที่กระดานดําหนาชั้นเรียน และ
ตั้งคําถาม
ครู : จากกิจกรรม “ฉันซอนอยูเธอรูหรือ
เปลา” นักเรียนไดทราบเกี่ยวกับอะไรบาง

๓.นักเรียนตอบคําถามตาม
ประสบการณเดิม และหลักการ
ประสมคํา
(แนวคําตอบ : จากการอานและ
เขียนสระ ทําใหทราบวาคํา
แตละคําอาจมีสระที่ประสมอยู
๑ สระ หรือมากกวา ๑ สระก็ได
โดยมีทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาว)

ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๔. ครูอธิบายใบงานที่ ๓ เรื่อง จัดกลุมคํา
ที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว แลวให
นักเรียนแตละคนทําใบงาน โดยครูชี้แจง
นักเรียนเพิ่มเติมเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
ครูและนักเรียนรวมอภิปรายเกี่ยวกับ
ใบงานที่ ๓ เรื่องจัดกลุมคําที่มีสระเสียง
สั้นและสระเสียงยาว โดยครูตั้งคําถาม
ตอไปนี้

สื่อการเรียนรู

๔. นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
๕. ใบงานที่ ๓
จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระ เรื่อง จัดกลุมคําที่
เสียงยาว
มีสระเสียงสั้นและ
สระเสียงยาว
๖. PowerPoint
นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย เรื่องสระใน
โดยตอบคําถามของครู แนวคําตอบ ภาษาไทย
ดังนี้

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การประเมิน
ใบงาน
๖. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่ จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๒๕
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

ครู : คําวา “แนะ” กับ “แม” เหมือน
หรือแตกตางกัน เพราะเหตุใด

- แตกตางกัน เพราะวา แนะ
ประสมดวยเสียงสระ แอะ เปนสระ
เสียงสั้น สวนคําวา แม ประสมดวย
สระ แอ เปนสระเสียงยาว
ครู : คําที่มีหลายพยางคมักจะมีเสียงสระ - ไมใช เพราะ คําแตละคําอาจมีทั้ง
ที่เปนสระเสียงยาวใชหรือไม เพราะเหตุ สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ใด
๔.

๔. มีมารยาทใน
การฟง ดู และพูด

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูใชโปรแกรมสุมและจัดกลุม (Super
Soomm) เพื่อสุมใหนักเรียนออกมา
นําเสนอใบงานที่ ๓ เรื่องจัดกลุมคําที่มี
สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวหนา
ชั้นเรียน จํานวน ๓ คู
ครู : ครูจะใชโปรแกรมสุมและจัดกลุมเพื่อ
สุมใหนักเรียนออกมานําเสนอใบงานที่ ๓
ครู : ในขณะที่เพื่อนกําลังนําเสนอผลงาน
เราควรปฏิบัติตนอยางไรบาง

๑. นักเรียนที่ถูกเลือกจากการสุม
ออกมานําเสนอผลการทําใบงาน
ที่ ๓ เรื่องจัดกลุมคําที่มีสระเสียง
สั้นและสระเสียงยาวหนาชั้นเรียน

นักเรียน : ตอบเรื่องมารยาท
ในการฟง ดูและพูด (แนวคําตอบ :
ตั้งใจฟง ไมพูดแทรก สบตาผูพูด
ตอบคําถามไดดี ปรบมือหลังเพื่อน
นําเสนอเสร็จ)

๖. โปรแกรม
๗. ประเมิน
SuperSoomm ผลงานนักเรียน
๗. PowerPoint
เรื่องสระใน
ภาษาไทย

๒๖
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่ จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความ ๒. นักเรียนตรวจสอบความถูกตอง
ถูกตองของผลงานที่นําเสนอ
ผลงานที่เพื่อนนําเสนอ
๓. ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องสระใน ๓. นักเรียนสรุปความรูเรื่องสระใน
ภาษาไทยและกลาวชื่นชมนักเรียนและให ภาษาไทย
กําลังใจในการทํางาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๒ เรื่องสระในภาษาไทย
๒) โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่องสระในภาษาไทย
๓) โปรแกรมสุมและจัดกลุม SuperSoomm
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่องจัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกรูปสระและเสียง
สระเดี่ยว
ทักษะและกระบวนการ
๑. อาน เขียนคําที่มีรูป
สระและเสียงสระเดี่ยว
๒. จัดกลุมคําที่มีสระเสียง
สั้นและสระเสียงยาว

วิธีการ

๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม คําถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
๑. การอาน เขียนคําที่มี
รูปสระและเสียงสระ
เดี่ยว
๒. การจัดกลุมคําที่มี
สระเสียงสั้นและสระ
เสียงยาว

คุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟงและดู - การสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถใน
การคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการอาน ผานเกณฑ
เขียนคําที่มีรูปสระและ
การประเมิน
เสียงสระเดี่ยว
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินชิ้นงาน
เรื่องจัดกลุมคําที่มีสระ
เสียงสั้นและสระเสียงยาว

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๑. บอกรูปสระ บอกรูปสระและ
และเสียงสระเดี่ยว เสียงสระเดี่ยวได
ได
ถูกตองทุกขอ

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

บอกรูปสระและ
เสียงสระเดี่ยวได
ถูกตอง
๖-๗ ขอ

บอกรูปสระและ
เสียงสระเดี่ยวได
ถูกตอง ๔-๕ ขอ

๑ (ปรับปรุง)
บอกรูปสระและเสียง
สระเดี่ยวไดถูกตอง
นอยกวา ๔ ขอ

๒. อานและเขียน อานและเขียนคําที่มี อานและเขียนคําที่มี อานและเขียนคําที่มี อานและเขียนคําที่มี
คําที่มีรูปสระและ รูปสระและเสียงสระ รูปสระและเสียงสระ รูปสระและเสียงสระ รูปสระและเสียงสระ
เดี่ยวได ๖-๗ ขอ เดี่ยวได ๔-๕ ขอ เดี่ยวได นอยกวา
เสียงสระเดี่ยวได เดี่ยวไดทุกขอ
๔ ขอ
๓. จัดกลุมคําที่มี จัดกลุมคําที่มีสระ
สระเสียงสั้นและ เสียงสั้นและสระ
สระเสียงยาวได เสียงยาวไดถูกตอง
ทุกคํา

จัดกลุมคําที่มีสระ จัดกลุมคําที่มีสระ
เสียงสั้นและสระ เสียงสั้นและสระ
เสียงยาวไดถูกตอง เสียงยาวไดถูกตอง
๑๕-๑๖ คํา
๑๓-๑๔ คํา

จัดกลุมคําที่มีสระ
เสียงสั้นและสระเสียง
ยาวไดถูกตอง
นอยกวา ๑๒ คํา

๔. มีมารยาทใน นักเรียนตั้งใจฟง ไม
การฟง ดู และพูด เลนขัดจังหวะหรือ
พูดแทรก และตอบ
คําถามไดดี

นักเรียนตั้งใจฟง
นั่งเลนขัดจังหวะ
บางแตไมพูดแทรก
และตอบคําถามไดดี

นักเรียนไมมีสมาธิ
นั่งเลนขัดจังหวะ และ
พูดแทรก ตอบคําถาม
ครูไมได

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นักเรียนคอนขาง
ไมมีสมาธิ นั่งเลน
ขัดจังหวะ และไม
พูดแทรก ตอบ
คําถามครูได
เล็กนอย

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระในภาษาไทย
รูปสระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป สวนเสียงสระมี ๒ ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว
และเสียงสระประสม รวม ๒๑ เสียงเชนเดียวกัน
เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในชองปาก อยูในตําแหนงเดียวตลอด
มี ๑๘ เสียง ไดแก
สระอะ
-ะ
สระอา
-า
สระอิ

−

สระอี

−

สระอึ

−

สระอือ

−

สระอุ

−

สระอู

−

สระเอะ

เ-ะ

สระเอ

เ-

สระแอะ

แ-ะ

สระแอ

แ-

สระโอะ

โ-ะ

สระโอ

โ-

สระเอาะ

เ-าะ

สระออ

-อ

สระเออะ

เ-อะ

สระเออ

เ-อ

เสียงสระประสม คือ เปนการออกเสียงที่ใชลิ้นสวนหนา ลิ้นสวนกลาง และลิ้น
สวนหลังทําหนาที่ออกเสียงรวมกัน เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสียงประสม (คือ
มีเสียงสระแท ๒ เสียง)
สระเอีย เ - ย (อี + อา)
สระเอือ เ - อ (อือ + อา)
สระเอีย เ - ย (อู + อา)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๑

ใบงานที่ ๓ เรื่อง จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนจัดกลุมคําตอไปนี้ โดยจําแนกเปนคําที่มี่สระเสียงสั้นและคําที่มี
สระเสียงยาว

แนะ
เคาะชื่อ
พอดี
แม

โตะ
ปติ
โมโห
พิมพ

คําที่มีสระเสียงสั้น

มานี
นะคะ
ทะลุ
เจาะ

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

เกเร
เธอ
เลอะเทอะ
ขุด

ชูมือ
เกะกะ
และ
ครู

คําที่มีสระเสียงยาว

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ชื่อ ......................................... สกุล ................................. ชั้น ...................เลขที่ ............

๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง จัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนจัดกลุมคําตอไปนี้ โดยจําแนกเปนคําที่มี่สระเสียงสั้นและคําที่มี
สระเสียงยาว

แนะ
เคาะ
พอดี
แม

แนะ
ปติ
ทะลุ
พิมพ

โตะ
ปติ
โมโห
พิมพ

มานี
นะคะ
ทะลุ
เจาะ

คําที่มีสระเสียงสั้น
โตะ
เคาะ
นะคะ
เกะกะ
เลอะเทอะ และ
เจาะ
ขุด

เกเร
เธอ
เลอะเทอะ
ขุด

ชูมือ
เกะกะ
และ
ครู

คําที่มีสระเสียงยาว
มานี
เกเร
ชูมือ
เธอ
พอดี
โมโห
แม
ครู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๓

๙.๑ แบบประเมินการจัดกลุมคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. การจัดกลุมคํา จัดกลุมคําสระ
สระเสียงสั้น
เสียงสั้นไดถูกตอง
๑๐-๑๒ คํา

จัดกลุมคําสระ
เสียงสั้นไดถูกตอง
๙-๑๑ คํา

จัดกลุมคําสระ
จัดกลุมคําสระ
เสียงสั้นไดถูกตอง เสียงสั้นไดถูกตอง
๑-๕ คํา
๖-๘ คํา

๒. การจัดกลุมคํา จัดกลุมคําสระ
สระเสียงยาว
เสียงยาวไดถูกตอง
๗-๘ คํา

จัดกลุมคําสระ
เสียงยาวไดถูกตอง
๕-๖ คํา

จัดกลุมคําสระ
จัดกลุมคําสระ
เสียงยาวไดถูกตอง เสียงยาวไดถูกตอง
๓-๔คํา
๑-๒ คํา

๓. ความสะอาด - ผลงานสะอาด
เรียบรอย
- ลายมือสวย
สวยงาม
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคํา
ถูกตองทุกคํา
- ตัวอักษรถูกตอง

- ผลงานสะอาด
- ลายมือสวย
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคํา
ถูกตองเกือบทั้งหมด
- ตัวอักษรถูกตอง

- ผลงานสะอาด
- ลายมือสวยไม
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคํา
ถูกตองบางสวน
- ตัวอักษรไม
ถูกตอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐-๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ผลงานไมคอย
สะอาด
- ลายมือสวยไม
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคําผิด
เปนสวนใหญ
- ตัวอักษรไมถูกตอง

๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สระสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
รูปสระในภาษาไทย เปนสวนประกอบของเครื่องหมายที่ใชเขียนแทนเสียงสระมีทั้งหมด ๒๑ รูป
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกรูปสระได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่ประสมรูปสระตาง ๆ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟงและดู
๔. สาระการเรียนรู
- รูปสระในภาษาไทย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สระสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๕ นาที ๑. ครูซักถามความรูเดิมของนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยใช
๑. บัตรภาพ
การอาน เขียนรูปสระ
เกี่ยวกับเรื่องสระในภาษาไทย โดยนํารูป ความรูเดิมเรื่องสระในภาษาไทย
รูปสระ
ในภาษาไทย
สระตาง ๆ มาใหนักเรียนสังเกตและใช
คําถามดังนี้
ครู : นักเรียนคิดวารูปสระที่ครูถือ
นักเรียน : (แนวคําตอบ : สระอะ
ออกเสียงสระวาอะไร
สระอา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ
สระอุ สระอู สระเอะ สระเอ สระแอะ
สระแอ สระโอะ สระโอ สระเอาะ
สระออ สระเออะ สระเออ
-สระเอีย สระเอือ สระอัว)
ครู : เมื่อนักเรียนทราบวารูปสระ มีเสียง นักเรียน : (นักเรียนบางคนอาจจะตอบ
อยางไรแลว แลวนักเรียนทราบหรือไมวา ไดบางวา บางรูปสระวามีชื่อเรียกวา
รูปสระแตละรูปก็มีชื่อเรียกเหมือนกัน อะไร)
๒. ครูกลาวชื่นชมนักเรียนที่สามารถตอบ
ไดวารูปสระมีชื่อเรียกวาอะไรบาง

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง รูปสระในภาษาไทย ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๓ เรื่อง
การเรียนรู
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๓ เรื่อง รูปสระในภาษาไทย
๑. บอกรูปสระได
รูปสระในภาษาไทย
๒. ครูนําบัตรรูปสระใหนักเรียนดูและตั้ง
คําถามเกี่ยวกับชื่อรูปสระแตละตัว
ครู : รูปสระตอไปนี้ มีชื่อเรียกวาอะไร
- รูปสระ -ะ
- รูปสระ -า
- รูปสระ −
- รูปสระ −
- รูปสระ _"
- รูปสระ −
- รูปสระ −
- รูปสระ −
- รูปสระ −
- รูปสระ −
- รูปสระ เ−
- รูปสระ ใ- รูปสระ ไ –
- รูปสระ โ –

๒. นักเรียนตอบคําถามจากรูปสระ
มีแนวคําตอบ ดังนี้
- รูปสระ –ะ (วิสรรชนีย)
- รูปสระ –า (ลากขาง)
- รูปสระ − (พินทุอิ)
- รูปสระ − (ฝนทอง)
- รูปสระ _" (ฟนหนู)
- รูปสระ − (หยาดน้ําคางหรือนฤคหิต)
- รูปสระ − (ไมไตคู)
- รูปสระ − (ไมหันอากาศ)
- รูปสระ − (ตีนเหยียด)
- รูปสระ − (ตีนคู)
- รูปสระ เ− (ไมหนา)
-รูปสระ ใ(ไมมวน)
- รูปสระ ไ – (ไมมลาย)
- รูปสระ โ – (ไมโอ)

สื่อการเรียนรู
๒. Power
Point เรื่อง
รูปสระ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

๓๗
แนวการจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

กิจกรรมครู
- รูปสระ ฤ
- รูปสระ ฤๅ
- รูปสระ ฦ
- รูปสระ ฦๅ
- รูปสระ อ
- รูปสระ ย
- รูปสระ ว

๓.

๒. เขียนคําที่ประสม ขั้นปฏิบัติ
รูปสระ ตาง ๆ ได

๑๕ นาที ๓. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “สระ
สรางสรรค” โดยชี้แจงมีวิธีการทํา
กิจกรรม ดังนี้
๑) นักเรียนเลือกรูปสระมา ๒ รูป
๒) ใหนักเรียนวาดภาพตอเติมจากรูป
สระนั้นตามจินตนาการ
๓) เขียนคําที่ใชรูปสระนั้นในการ
ประสมคํา จํานวน ๕ คํา
๔) ระบายสีใหสวยงาม

กิจกรรมนักเรียน
- รูปสระ ฤ (ตัวรึ)
- รูปสระ ฤๅ ( ตัวรือ)
- รูปสระ ฦ (ตัวลึ)
- รูปสระ ฦๅ (ตัวลือ)
- รูปสระ อ (ตัวออ)
- รูปสระ ย (ตัวยอ)
- รูปสระ ว (ตัววอ)

๓. นักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ ๔
เรื่อง “สระสรางสรรค”

สื่อการเรียนรู
๓. Power
Point เรื่อง
รูปสระ

๔. ใบงานที่ ๔
เรื่อง สระ
สรางสรรค

การประเมิน
การเรียนรู
๒. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๓. การตอบ
คําถาม

๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๔.
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอ
๔. นักเรียนออกมานําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน โดยใชโปรแกรม
หนาชั้นเรียน
SuperSoomm
๒. ครูใหเพื่อนนักเรียนชวยกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. ครูกลาวชื่นชมและใหคําความรู
เพิ่มเติมเรื่องรูปสระและเสียงสระใน
ภาษาไทย

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. โปรแกรม ๔. การ
SuperSoom นําเสนอ
m
ผลงานหนา
ชั้นเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพรูปสระ
๒) ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง รูปสระในภาษาไทย
๓) ใบงานที่ ๔ เรื่อง สระสรางสรรค
๔) โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่อง รูปสระในภาษาไทย
๕) โปรแกรม SuperSoomm
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่องสระสรางสรรค
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกรูปสระ

วิธีการ

เครื่องมือ

๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม และตอบคําถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําที่ประสมรูปสระ - การประเมินชิ้นงาน
- แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง ผานเกณฑ
ตาง ๆ
เรือ่ งเขียนคําที่ประสมรูป เขียนคําที่ประสมรูปสระ การประเมิน
สระตาง ๆ ได
ตาง ๆ ได
รอยละ ๖๐
คุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟงและดู

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน
๑. การประเมิน
๑. ความสามารถใน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด การสือ่ สาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑. บอกรูปสระได บอกรูปสระได
บอกรูปสระได
บอกรูปสระได
ถูกตอง ๑๖-๒๑ ขอ ถูกตอง ๑๑-๑๕ ขอ ถูกตอง ๖-๑๐ ขอ
๒. เขียนคําที่
ประสมรูปสระ
ตาง ๆ ได

เขียนคําที่ประสมรูป เขียนคําที่ประสม
สระไดถูกตอง
รูปสระไดถูกตอง
มากกวา ๕ คํา
๓-๔ คํา

๓. มีมารยาทใน ตั้งใจฟง ไมเลน
การฟง ดู และพูด ขัดจังหวะหรือพูด
แทรก และตอบ
คําถามไดดี
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
๔-๖
คะแนน
๑-๓
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

ตั้งใจฟง นั่งเลน
ขัดจังหวะบางแตไม
พูดแทรก และตอบ
คําถามไดดี

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๑ (ปรับปรุง)
บอกรูปสระไดถูกตอง
๑-๕ ขอ

เขียนคําที่ประสมรูป เขียนคําที่ประสม
สระไดถูกตอง
รูปสระไดถูกตอง
๑-๒ คํา
นอยกวา ๑ คํา
คอนขางไมมีสมาธิ
นั่งเลนขัดจังหวะ
และตอบคําถามครู
ไดเล็กนอย

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมมีสมาธิ นั่งเลน
ขัดจังหวะ และพูด
แทรก ตอบคําถามครู
ไมได

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรือ่ ง รูปสระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรือ่ ง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓ เรือ่ ง สระสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

รูปสระในภาษาไทย

รู ปสระ คื อ ส ว นประกอบของเครื่ อ งหมายที่ ใช เ ขี ย นแทนเสีย งสระ มี ทั้ งหมด
๒๑ รูป ซึ่งมีชื่อดังนี้
๑. รูปสระ -ะ
เรียกวา วิสรรชนีย
๒. รูปสระ -า
เรียกวา ลากขาง
๓. รูปสระ −
เรียกวา พินทุอิ
๔. รูปสระ −
เรียกวา ฝนทอง
๕. รูปสระ _"
เรียกวา ฟนหนู
๖. รูปสระ −
เรียกวา หยาดน้ําคางหรือนฤคหิต
๗. รูปสระ −
เรียกวา ไมไตคู
๘. รูปสระ −
เรียกวา ไมหันอากาศ
๙. รูปสระ −
เรียกวา ตีนเหยียด
๑๐. รูปสระ −
เรียกวา ตีนคู
๑๑. รูปสระ เ−
เรียกวา ไมหนา
๑๒. รูปสระ ใเรียกวา ไมมวน
๑๓. รูปสระ ไ –
เรียกวา ไมมลาย
๑๔. รูปสระ โ –
เรียกวา ไมโอ
๑๕. รูปสระ ฤ
เรียกวา ตัวรึ
เรียกวา ตัวรือ
๑๖. รูปสระ ฤๅ
๑๗. รูปสระ ฦ
เรียกวา ตัวลึ
๑๘. รูปสระ ฦๅ
เรียกวา ตัวลือ
๑๙. รูปสระ อ
เรียกวา ตัวออ
๒๐. รูปสระ ย
เรียกวา ตัวยอ
๒๑. รูปสระ ว
เรียกวา ตัววอ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๓

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง สระสรางสรรค
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรือ่ ง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓ เรือ่ ง สระสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกรูปสระ ๒ รูปแลวสรางสรรคตามจินตนาการ และเขียนคําที่
ประสมดวยรูปสระนั้น จํานวน ๕ คํา

รูปสระที่เลือก
เรียกวา...............................

รูปสระที่เลือก
เรียกวา...............................

คําศัพทที่ไดจากรูปสระ (อยางนอย ๕ คํา)

ชื่อ .......................................... สกุล .................................. ชั้น ................ เลขที่ ............

๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง สระสรางสรรค
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- วาดรูปสระไดแปลก - วาดรูปสระได
โดยดัดแปลงแบบ
โดยเลียนแบบ

- วาดรูปสระไมได

๑. ความ
สรางสรรค

- วาดรูปสระได
แปลกใหมไมซ้ํา
แบบ

๒. เขียนคําที่
ประสมรูปสระ
ตาง ๆ ได

- เขียนคําที่
- เขียนคําที่ประสมรูป - เขียนคําที่ประสม
ประสมรูปสระได สระไดถูกตอง ๓-๔ คํา รูปสระไดถูกตอง
๑-๒ คํา
ถูกตองมากกวา
๕ คํา

๓. ความสะอาด - ผลงานสะอาด
เรียบรอย
- ลายมือสวย
สวยงาม
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคํา
ถูกตองทุกคํา
- ตัวอักษรถูกตอง
เกณฑการตัดสิน (๑๒ คะแนน)
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
๔-๖
คะแนน
๑-๓

- ผลงานสะอาด
- ลายมือสวย
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคํา
ถูกตองเกือบทั้งหมด
- ตัวอักษรถูกตอง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ผลงานสะอาด
- ลายมือสวยไม
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคํา
ถูกตองบางสวน
- ตัวอักษรไมถูกตอง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- เขียนคําที่ประสม
รูปสระไดถูกตอง
นอยกวา ๑ คํา
- ผลงานไมคอย
สะอาด
- ลายมือสวยไม
สม่ําเสมอ
- เขียนสะกดคําผิด
เปนสวนใหญ
- ตัวอักษรไมถูกตอง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สระประสม เป น สระที่มีเ สี ย งสระเดี่ย ว ๒ เสีย งมาประสมกัน และทําให เกิด เสีย งสระใหมขึ้น ซึ่ง
การออกเสียงสระประสมจําเปนตองออกเสียงสระเดี่ยวพรอม ๆ กัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกรูปสระประสมได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนจําแนกคําที่มีสระประสมได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- บอกความสําคัญในการใชสระในภาษาไทย
๔. สาระการเรียนรู
- รูปและเสียงสระประสม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๔๖

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่ จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียนรูป
สระประสม

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การประเมิน
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิด
๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยใช
๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
นักเรียน และใชวธิ ีสอนแบบเกม
ความรูเดิมเรื่องสระในภาษาไทย
เรื่องสระประสม พฤติกรรม
(Game)
นักเรียน
ครู : ใหนักเรียนพิจารณาวาเสียงสระ นักเรียน : ฟงเสียงสระ และปฏิบัติ
๒. การตอบ
ที่ครูพูดตอไปนี้เปนสระเสียงสั้นหรือ ตามกติการ โดยเมื่อไดยินสระเสียง
คําถาม
เสียงยาว ถาเปนเสียงสั้นใหยืนขึ้น สั้น - ยืนขึ้น สระเสียงยาว - นั่งลง
เสียงยาวใหนั่งลง
(ครูผูสอนสามารถออกแบบกติกาได)
- สระอะ -สระอา -สระอิ
- สระอี -สระอึ -สระอือ
- สระอุ -สระอู -สระเอะ
- ฯลฯ (สระเดี่ยวทั้ง ๑๘ เสียง)
(ครูผูสอนสามารถสลับเสียงสระได
เพื่อความสนุกและทาทาย
ความสามารถ)
ครู : นักเรียนคิดวาเสียงสระใน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : ไมใช
ภาษาไทยมีเพียง ๑๘ เสียงใชหรือไม มี ๒๑ เสียง)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่ จุดประสงค
การเรียนรู
๒

จุดประสงค
การเรียนรู

๑. บอกรูปสระ
ประสมได

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

๔๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนคิดวาสระอะไรที่หายไป นักเรียน : (แนวคําตอบ : สระเอีย
สระเอือ สระอัว) (สระประสม)
๓๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง สระประสม แลว ๑. นักเรียนจับคูศึกษาใบความรูที่ ๔
ใหนักเรียนจับคูศึกษาใบความรูที่ ๔ เรื่องสระประสม และตอบคําถาม
เรื่องสระประสม และตั้งคําถาม
เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียน
ครู : สระตอไปนี้มีเสียงสระอะไร
นักเรียน : (แนวคําตอบ)
ประสมกัน (สระเอียะ สระเอีย
สระเอียะ (สระอี + อะ)
สระเอือะ สระเอือ สระอัวะ
สระเอีย (สระ อี + อา)
สระอัว )
สระเอือะ (สระ อึ + อะ)
สระเอือ (สระ อือ + อา)
สระอัวะ (สระ อุ + อะ)
สระอัว (สระ อู + อา)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาคํา
โดยตั้งคําถาม
ครู : คําตอไปนี้ คําใดที่ประสมดวย
สระเดี่ยวหรือสระประสม (วาด เบื่อ
ขูด เงียบ คณะ เกี่ยว คิงคอง กลัว
แฉะ เฉียง)

๒. นักเรียนจับคูพิจารณาคําและตอบ
คําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ)
สระเดี่ยว ไดแก วาด ขูด คณะ
คิงคอง แฉะ
สระประสม ไดแก เบื่อ เงียบ เกี่ยว
กลัว เฉียง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. PowerPoint
เรื่องสระประสม
๓. ใบความรูท ี่ ๔
เรื่องสระประสม

๓. การตอบ
คําถาม

๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่ จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

๓

๒. เขียนจําแนกคํา ขั้นปฏิบัติ
ที่มีสระประสมได

๔

๓. บอกความ
ขั้นสรุป
สําคัญในการใชสระ
ในภาษาไทย

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๓. เมื่อนักเรียนพิจารณาคําเสร็จสิ้น
แลว ครูตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนเห็นคุณสมบัติที่เหมือน
หรือแตกตางของคําขางตนอยางไร
ครู : เพราะเหตุใด คําวา “เบื่อ” จึง
เปนสระประสม

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๔.ประเมิน
ใบงานที่ ๕
เรื่องจําแนกคํา
ตามกลุมเสียง
สระ

นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปนคําที่มี
เสียงสระเดี่ยวและสระประสม)
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เพราะวา
ประสมดวยเสียงสระเอือซึ่งมีสระ
เดี่ยว ๒ เสียงคือ เสียงอือกับเสียงอา
ประสมกัน)
๑๕ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทํางานและให
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
๔.ใบงานที่ ๕
นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่องจําแนกคํา จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
เรื่องจําแนกคํา
ตามกลุมเสียงสระ
ตามกลุมเสียง
๒. ครูเฉลยและตรวจคําตอบของ
๒. นักเรียนตรวจคําตอบพรอม ๆ กัน สระ
นักเรียน
๕ นาที ๑. ครูตั้งคําถามและสรุปรวมกับ
๑. นักเรียนตอบคําถาม ดังแนว
๕. PowerPoint ๕. การตอบ
นักเรียนดังนี้
คําตอบตอไปนี้
เรื่องสระประสม คําถาม
๖. การสังเกต
ครู : จากใบงานที่ ๕ คําในใบงานมี นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปนคํา
พฤติกรรม
คุณสมบัติเฉพาะเปนอยางไร
ประสมทั้งหมด คือมีเสียงสระเดี่ยว
๒ เสียง ประสมอยูในคํานั้น ๆ ทุกคํา
ซึ่งแตละคํามีจํานวนพยางคที่
แตกตางกัน)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่ จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๔๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : เพราะเหตุใด สระประสมจึง
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เพราะวา
เหลือเพียง ๓ เสียง เหตุใดจึงไมนับ สระเอือะ ไมมีใชในภาษาไทยและ
เสียงสระเอียะ เอือะ อัวะ วาเปนสระ สระเอียะ และสระอัวะ มีใชนอยมาก)
ประสม
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและ ๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป
สรุปความรูเรื่องสระประสม และบอก ความรูเรื่องสระประสม และบอก
ความสําคัญในการใชสระในภาษาไทย ความสําคัญในการใชสระใน
ภาษาไทย

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) โปรแกรม PowerPoint เรื่อง สระประสม
๒) ใบความรูที่ ๔ เรื่อง สระประสม
๓) ใบงานที่ ๕ เรื่อง จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่องจําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกรูปสระประสม

ทักษะและกระบวนการ
- เขียนจําแนกคําที่มีสระ
ประสม
คุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- บอกความสําคัญใน
การใชสระในภาษาไทย

วิธีการ

เครื่องมือ

๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

- การประเมินชิ้นงาน
เรื่องจําแนกคําตามกลุม
เสียงสระ

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง ผานเกณฑ
จําแนกคําตามกลุมเสียง การประเมิน
สระ
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการตอบ
๑. การถาม-ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน
๑. ความสามารถใน
๑. การประเมิน
การสื่อสาร
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด การสือ่ สาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกรูปสระ
ประสม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

บอกรูปสระประสม บอกรูปสระได
ไดถูกตอง ๗-๑๐ ขอ ถูกตอง ๕-๖ ขอ

๒ (พอใช)
บอกรูปสระได
ถูกตอง ๓-๔ ขอ

๑ (ปรับปรุง)
บอกรูปสระไดถูกตอง
๑- ขอ

๒. เขียนจําแนกคํา เขียนจําแนกคําที่มี เขียนจําแนกคําที่มี เขียนจําแนกคําที่มี เขียนจําแนกคําที่มี
ที่มีสระประสม สระประสมได
สระประสมได
สระประสมได
สระประสมไดถูกตอง
ถูกตอง ๑๕-๒๐ ขอ ถูกตอง ๑๐-๑๔ ขอ ถูกตอง ๕-๙ ขอ ๑-๔ ขอ
๓. บอก
ความสําคัญใน
การใชสระใน
ภาษาไทย

บอกความสําคัญ
ในการใชสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตองครบถวน

บอกความสําคัญ
ในการใชสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตองเปนสวนใหญ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บอกความสําคัญ
ในการใชสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตองบางสวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

บอกความสําคัญ
ในการใชสระ
ในภาษาไทยไมได

๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๓

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง สระประสม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระประสม
เสียงสระประสม คือ สระที่ออกเสียง โดยอวัยวะที่ใชออกเสียงอยูในตําแหนงหนึ่ง
แล ว เปลี่ ย นไปอยูในอีกตํ า แหน งหนึ่ ง เสี ย งที่ เ กิ ดขึ้ นทํ าให มี ลักษณะเป นเสียงประสม
(เสียงสระเดี่ยว ๒ เสียงออกเสียงประสมกัน) ดังนี้
สระเอียะ
มีเสียงสระ
อี + อะ ประสมกัน
สระเอีย
มีเสียงสระ
อี + อา ประสมกัน
สระเอือะ
มีเสียงสระ
อึ + อะ ประสมกัน
สระเอือ
มีเสียงสระ
อือ + อา ประสมกัน
สระอัวะ
มีเสียงสระ
อุ + อะ ประสมกัน
สระอัว
มีเสียงสระ
อู + อา ประสมกัน
ปจจุบันเสียงสระประสม มี ๓ เสียง คือ สระเอีย สระเอือ สระอัว เนื่องจาก
สระเอียะ สระเอือะ สระอัวะ มีใชนอยมากหรือไมพบการใชสระประสมเหลานี้
ตัวอยางเชน
เรียก
เลือก
กลัว
เลือด
เชื่อม
เพื่อน
เขมือบ
เรื่อง
เสีย
เรียบ
เปลี้ย
เยี่ยม
เรียก
เสียด
เสียง
ตัว
ยั่ว
หัว
ปวด
ลวด
ปวง
หวง
ปลวก

๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนจําแนกคําตามกลุมเสียงสระ และจํานวนพยางคใหถกู ตอง

เสีย เสียง หวงใย เพื่อน ตัวปลวก เรียบ เบื่อ
เที่ยว ปอดรัว่ เอือ้ เฟอ ถักเปย เรือ
ทั่ว เชื้อโรค
เชื่อม เผือก หองครัว รั้วบาน ออนเพลีย เขมือบ
คําที่มีสระประสม ๑ พยางค

สระประสม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําทีม่ สี ระประสม ๒ พยางค

๕๕

สระประสม

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง จําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สระประสมชวนคิด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนจําแนกคําตามกลุมเสียงสระ และจํานวนพยางคใหถกู ตอง

เสีย เสียง หวงใย เพื่อน ตัวปลวก เรียบ เบื่อ
เที่ยว ปอดรัว่ เอือ้ เฟอ ถักเปย เรือ
ทั่ว เชื้อโรค
เชื่อม เผือก หองครัว รั้วบาน ออนเพลีย เขมือบ
คําที่มีสระประสม ๑ พยางค (แนวคําตอบ)
๑. เสีย (สระเอีย)
๒. เสียง (สระเอีย)
๓. เพื่อน (สระเอือ)
๔. เรียบ (สระเอีย)
๕. เบื่อ

(สระเอือ)

๖. เที่ยว (สระเอีย)
๗. เรือ

(สระเอือ)

๘. ทั่ว

(สระอัว)

๙. เชื่อม (สระเอือ)
๑๐. เผือก (สระเอือ)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่มีสระประสม ๒ พยางค (แนวคําตอบ)
๑. หวงใย

(สระอัว)

๒. ตัวปลวก

(สระอัว)

๓. ปอดรั่ว

(สระอัว)

๔. เอื้อเฟอ

(สระเอือ)

๕. ถักเปย

(สระเอีย)

๖. เชื้อโรค

(สระเอือ)

๗. หองครัว

(สระอัว)

๘. รั้วบาน

(สระอัว)

๙. ออนเพลีย (สระเอีย)
๑๐. เขมือบ

(สระเอือ)

๕๗

๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินชิ้นงานเรื่องจําแนกคําตามกลุมเสียงสระ
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. จําแนกคําที่มี จําแนกคําที่มีสระ
สระประสม
ประสม ๑ พยางค
๑ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา

จําแนกคําที่มีสระ
ประสม ๑ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
๗-๘ คํา

จําแนกคําที่มีสระ
ประสม ๑ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
๕-๖ คํา

จําแนกคําที่มีสระ
ประสม ๑ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
นอยกวา ๔ คํา

๒. จําแนกคําที่มี จําแนกคําที่มีสระ
สระประสม
ประสม ๒ พยางค
๒ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา

จําแนกคําที่มีสระ
ประสม ๒ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
๗-๘ คํา

จําแนกคําที่มีสระ
ประสม ๒ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
๕-๖ คํา

จําแนกคําที่มีสระ
ประสม ๑ พยางค
และบอกเสียงสระ
ประสมไดถูกตอง
นอยกวา ๔ คํา

๓. ความสะอาด - ตั้งใจฟง
เรียบรอย
- ไมเลนขัดจังหวะ
สวยงาม
หรือพูดแทรก
- ตอบคําถามไดดี

- ตั้งใจฟง
- นั่งเลนขัดจังหวะ
บางแตไมพูดแทรก
- ตอบคําถามไดดี

- คอนขางไมมีสมาธิ
- นั่งเลนขัดจังหวะ
- ตอบคําถามครูได
เล็กนอย

- ไมมีสมาธิ
- นั่งเลนขัดจังหวะ
- พูดแทรก ตอบ
คําถามครูไมได

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐-๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สระอะ (-ะ) จะเปลี่ยนเปนไมหันอากาศ ( -) และสระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - ) เมื่อมี
ตัวสะกดซึ่งเรียกวิธีการเปลี่ยนแปลงของสระเชนนี้วาเปนสระเปลี่ยนรูป
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกหลักการเปลี่ยนสระอะเปนไมหันอากาศได
๒) บอกหลักการเปลี่ยนสระเอะเปนไมไตคูได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) เขียนคําที่มีสระอะเปลี่ยนรูปได
๒) เขียนคําที่มีสระเอะเปลี่ยนรูปได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ สระอะเปลี่ยนรูป (-ะ) เปลี่ยนเปนไมหันอากาศ ( - )
๔.๒ สระเอะเปลี่ยนรูป (เ-ะ) เปลี่ยนเปนเอไมไตคู (เ - )
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๖๐

ลําดับ
ที่
๑

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียนรูป
สระอะ(-ะ) เปลี่ยนรูป
เปนไมหันอากาศ ( - )
และสระเอะ (เ-ะ)
เปลี่ยนรูปเปนเอไม
ไตคู (เ - )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา

๑๐ นาที ๑. ครูแสดงคําในสื่อ PowerPoint หรือใช
บัตรคํา ๒ คํา คือ คําวา “กัน” และ “เปด”
แลวตั้งคําถามกระตุนความคิดนักเรียนโดย
เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think
pair share) กับเพื่อนนักเรียนที่นั่งขางกัน
ดังนี้
ครู : นักเรียนอานคําตอไปนี้ (“กัน” )
ครู : นักเรียนอานสะกดคํานี้ (คําวา “กัน”)
ครู: คําวา“กัน”พยัญชนะตนคือตัวใด
ครู : คําวา “กัน” ประสมดวยสระใด
ครู :คําวา “กัน” มีพยัญชนะตัวใดเปน
ตัวสะกด
ครู: เพราะเหตุใด สระอะ จึงไมมีรูป -ะ
(วิสรรชนีย) ปรากฏอยู แตมีรูป -
(ไมหันอากาศ)

๑. นักเรียนจับคูปรึกษากันเพื่อ
ตอบคําถามครู

นักเรียน : อานวา “กัน”
นักเรียน : อานสะกดคําวา
“กอ-อะ-นอ-กัน”
นักเรียน : ตัว กอ ไก
นักเรียน : สระอะ
นักเรียน : ตัว นอ หนู
นักเรียน : (แนวคําตอบ: เพราะวา
เมื่อสระอะ มีตัวสะกดอยูทายจะ
เปลี่ยนรูปวิสรรชนีย เปนไมหัน
อากาศแตยังอานออกเสียงสระอะ
เชนเดิม)

๑. สื่อ
PowerPoint
หรือบัตรคํา

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๖๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

ครู : นักเรียนอานคําตอไปนี้ (“เปด”)
นักเรียน : อานวา “เปด”
ครู : นักเรียนอานสะกดคํานี้ (คําวา“เปด”) นักเรียน : อานสะกดคําวา
“ปอ-เอะ-ดอ-เปด”
ครู :คําวา “เปด” พยัญชนะตนคือตัวใด นักเรียน : ตัว ปอ ปลา
ครู : คําวา “เปด” ประสมดวยสระใด
นักเรียน : สระเอะ
ครู : คําวา “เปด” มีพยัญชนะตัวใดเปน นักเรียน : ตัว ดอ เด็ก
ตัวสะกด
นักเรียน : (แนวคําตอบ :เพราะวา
ครู : เพราะเหตุใด สระเอะ จึงไมมีรูป เ-ะ เมื่อสระเอะ มีตัวสะกดอยูทายจะ
ปรากฏอยู แตมีรูป เ - (เอ + ไมไตคู)
เปลี่ยนรูปวิสรรชนีย เปนไมไตคู
แตยังอานออกเสียงสระเอะ
เชนเดิม)
๒

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกหลักการ
เปลี่ยนสระอะเปน
ไมหันอากาศได
๒. บอกหลักการ
เปลี่ยนสระเอะเปน
ไมไตคูได

ขั้นสอน

๒๐
นาที

๑. ครูอธิบายเรื่อง สระเปลี่ยนรูปเรื่อง
สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ
( - ) และสระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปน
เอไมไตคู (เ - )

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๕
เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปน
ไมหันอากาศ ( - ) และใบความรู
ที่ ๖ เรื่องสระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูป
เปนเอไมไตคู (เ - )
๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษาใบความรู ๒. นักเรียนตอบคําถาม
ที่ ๕ และตั้งคําถามตรวจสอบความเขาใจ

๒. สื่อ
PowerPoint
เรื่องสระเปลี่ยน
รูป
๓. ใบความรู
ที่ ๕ เรื่อง
สระอะ (-ะ)
เปลี่ยนรูปเปน

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การตอบ
คําถาม

๖๒
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : บอกหลักการเปลี่ยนสระอะเปน
ไมหันอากาศ
ครู : บอกหลักการเปลี่ยนสระเอะเปน
ไมไตคู

๓. ๓.เขียนคําที่มีสระอะ ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที
เปลี่ยนรูปได
๔.เขียนคําที่มีสระเอะ
เปลี่ยนรูปได

๑. ครูชี้แจงวิธีการทําใบงาน แลวให
นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่องสระอะ (-ะ)
เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - ) และ
ใบงานที่ ๗ เรื่องสระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูป
เปนเอไมไตคู (เ - ) โดยครูชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องสระเปลี่ยนรูป (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - )
และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : แนวคําตอบ : ถาพยางค
ประสมสระอะ (–ะ) และมี
ตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูปสระอะ
(– ะ) เปนไมหันอากาศ (−)
นักเรียน : แนวคําตอบ : ถาพยางค
ประสมสระเอะ (เ – ะ) และมี
ตัวสะกดตองเปลี่ยนรูปสระเอะ
(เ – ะ) เปนเอไมไตคู (เ -็ )
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหัน
อากาศ ( - ) และใบงานที่ ๗ เรื่อง
สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไม
ไตคู (เ - )

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

ไมหันอากาศ
( - )
๔. ใบความรู
ที่ ๖ เรื่อง
สระเอะ (เ-ะ)
เปลี่ยนรูปเปน
เอไมไตคู
(เ - )

๕. ใบงานที่ ๖
เรื่องสระอะ
(-ะ) เปลี่ยนรูป
เปนไมหัน
อากาศ ( - )
๖. ใบงานที่ ๗
เรื่องสระเอะ
๒. นักเรียนรวมกันอภิปราย
(เ-ะ) เปลี่ยนรูป
เกี่ยวกับเรื่องสระเปลี่ยนรูป (-ะ เปนเอไมไตคู
เปลี่ยนรูปเปน - ) และ(เ-ะ เปลี่ยน (เ - )
รูปเปน เ - )

๓. การประเมิน
ใบงานที่ ๖
๔. การประเมิน
ใบงานที่ ๗

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

๔. ๕. มีมารยาทใน
ขั้นสรุป
การฟง พูดและเขียน

เวลา
ที่ใช

๖๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๕ นาที ๑. ครูสุมนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน
หรือใชโปรแกรมสุม SuperSoomm
กอนการเสนอผลงานครูทบทวนมารยาท
ในการฟงและพูด
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องสระเปลี่ยนรูป (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - )
และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนที่ไดรับการสุมออกมา ๗. สื่อ
นําเสนอหนาชั้นเรียน และเปลี่ยน PowerPoint
กันตรวจใบงานที่ ๖ และ ๗
เรื่องสระเปลี่ยน
รูป
นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาท
ในการฟงและพูด เชน ไมคุย ตั้งใจ
ฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชน
ที่จะนําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม)
๒. นักเรียนรวมสรุปความรู
เรื่องสระเปลี่ยนรูป (-ะ เปลี่ยนรูป
เปน -) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน
เ - )

การประเมิน
การเรียนรู
๕. การสังเกต
พฤติกรรม
๖. การตอบ
คําถาม

๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint หรือบัตรคํา
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
๓) ใบความรูที่ ๕ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
๔) ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
๕) ใบงานที่ ๖ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
๖) ใบงานที่ ๗ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๖ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
๒) ใบงานที่ ๗ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ -)
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

ความรู
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑการประเมิน
๑. บอกหลักการเปลี่ยนสระอะ ๑. การถาม-ตอบ
รอยละ ๖๐
เปนไมหันอากาศ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
๒. บอกหลักการเปลี่ยน
สระเอะเปนไมไตคู
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําที่มีสระอะเปลี่ยน ๑. การทําใบงานที่ ๖
๒. การทําใบงานที่ ๗
รูป
๒. เขียนคําที่มีสระเอะเปลี่ยน
รูป

๑. ประเมินใบงานที่ ๖ ผานเกณฑการประเมิน
๒. ประเมินใบงานที่ ๗ รอยละ ๖๐

คุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มารยาทในการฟง พูดและ - การเขียน
เขียน

- แบบประเมินการเขียน ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

- การสังเกตพฤติกรรม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอกหลักการ บอกหลักการเปลี่ยน
เปลี่ยนสระอะเปน สระอะเปนไมหัน
ไมหันอากาศ
อากาศไดถูกตอง
และอธิบายได
ชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระอะเปนไมหัน
อากาศไดถูกตอง
เปนสวนใหญ และ
อธิบายไดคอนขาง
ชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระอะเปนไมหัน
อากาศไดถูกตอง
บาง และอธิบายได
คอนขางชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระอะเปนไมหัน
อากาศไมคอยถูกตอง
และอธิบายไมชัดเจน

๒. บอกหลักการ บอกหลักการเปลี่ยน
เปลี่ยนสระเอะ สระเอะเปนไมไตคู
เปนไมไตคู
ไดถูกตอง และ
อธิบายไดชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระเอะเปนไมไตคู
ไดถูกตองเปนสวน
ใหญ และอธิบายได
คอนขางชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระเอะเปนไมไตคู
ไดถูกตองบาง และ
อธิบายไดคอนขาง
ชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระเอะเปนไมไตคู
ไมคอยถูกตองและ
อธิบายไมชัดเจน

๓. เขียนคําที่มี เขียนคําที่มีสระอะ เขียนคําที่มีสระอะ เขียนคําที่มีสระอะ เขียนคําที่มีสระอะ
สระอะเปลี่ยนรูป เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง
๙-๑๐ ขอ
๗-๘ ขอ
๕-๖ ขอ
๑-๔ ขอ
๔. เขียนคําที่มี เขียนคําที่มีสระเอะ เขียนคําที่มีสระเอะ เขียนคําที่มีสระเอะ เขียนคําที่มีสระเอะ
สระเอะเปลี่ยนรูป เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง
๙-๑๐ ขอ
๗-๘ ขอ
๕-๖ ขอ
๑-๔ ขอ
๕ .มารยาทใน
การฟง พูด เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๖-๒๐
คะแนน
คะแนน
๑๑-๑๕
คะแนน
คะแนน
๖-๑๐
คะแนน
คะแนน
๑-๕
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ไมคุย ตั้งใจฟง
- ผูพูด ไมแสดง
กิริยาที่ไมเหมาะสม
- เขียนตัวอักษรอาน
งาย
- ผลงานสะอาด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- คุย ไมตั้งใจฟง
- ผูพูด แสดงกิริยาที่
ไมเหมาะสม
- เขียนตัวอักษรอาน
ยาก
- ผลงานสกปรก

๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๗

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
- ะ เรียกวา สระอะ
ใชเขียนหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน จะ นะ คะ ปะ ละ
-ั เรียกวา ไมหันอากาศ
ถาพยางคประสมสระอะ (–ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูปสระอะ
(– ะ) เปนไมหันอากาศ (−) เชน
คํา
บัง
ปก
ตัด
จับ
ดัง
กัก
อัด
ดับ

พยัญชนะตน
บอ
ปอ
ตอ
จอ
ดอ
กอ
ออ
ดอ

สระ
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)

ตัวสะกด
งอ
กอ
ดอ
บอ
งอ
กอ
ออ
บอ

เปลี่ยนรูป
บัง (−)
ปก (−)
ตัด (−)
จับ (−)
ดัง (−)
กัก (−)
อัด (−)
ดับ (−)

๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเอะ (เ-ะ) เปลีย่ นรูปเปนเอไมไตคู (เ - )

เ - ะ เรียกวา สระเอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เกะ เปะ เละ เฟะ
เ –็ เรียกวา เอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระเอะ (เ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระเอะ (เ – ะ)
เปนเอ ไมไตคู (เ -็ ) เชน

คํา

เก็ง
เปน
เค็ม
เล็ก
เห็ด
เห็บ

พยัญชนะตน
กอ
ปอ
คอ
ลอ
หอ
หอ

สระ ตัวสะกด
อะ (เ–ะ) งอ
อะ (เ–ะ) นอ
อะ (เ–ะ) มอ
อะ (เ–ะ) กอ
อะ (เ–ะ) ดอ
อะ (เ–ะ) บอ

เปลี่ยนรูป
เก็ง (เ -็ )

เปน (เ -็ )
เค็ม (เ -็ )
เล็ก (เ -็ )
เห็ด (เ -็ )
เห็บ (เ -็ )

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๙

ใบงานที่ ๖ เรื่องสระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระอะ และมีตัวสะกดตอไปนี้
๑. ขอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน

๒. ปอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน
๓. ตอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
๔. ปอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
๕. ฟอ + อะ + งอ เปลี่ยนรูปเปน
๖. คอ + อะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน
๗. นอ + อะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน
๘. กอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน
๙. ฉอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน
๑๐. รอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง เรื่องสระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระอะ และมีตัวสะกดตอไปนี้

๑. ขอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน ขัน

๒. ปอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน ปน
๓. ตอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน ตัก
๔. ปอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน ปก
๕. ฟอ + อะ + งอ เปลี่ยนรูปเปน ฟง
๖. คอ + อะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน คัด
๗. นอ + อะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน นัด
๘. ฉอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน ฉัน
๙. รอ + อะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน รัก
๑๐. กอ + อะ + นอ เปลี่ยนรูปเปน กัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๑

ใบงานที่ ๗ เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สระมหัศจรรย (-ะ เปลี่ยนรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระเอะ และมีตัวสะกดตอไปนี้

๑. คอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน

๒. ผอ + เอะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน
๓. กอ + เอะ + บอ เปลี่ยนรูปเปน
๔. หอ + เอะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน
๕. ปอ + เอะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน
๖. ตอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน
๗. ขอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน
๘. ลอ + เอะ + บอ เปลี่ยนรูปเปน
๙. ลอ + เอะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
๑๐. ดอ + เอะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน
ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๗ เรือ่ ง สระเอะ (เ-ะ) เปลีย่ นรูปเปนเอไมไตคู (เ - )
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรือ่ ง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕ เรือ่ ง สระมหัศจรรย (-ะ เปลีย่ นรูปเปน - ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระเอะ และมีตัวสะกดตอไปนี้

๑. คอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน

เค็ม

๒. ผอ + เอะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน

เผ็ด

๓. กอ + เอะ + บอ เปลี่ยนรูปเปน

เก็บ

๔. หอ + เอะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน

เห็ด

๕. ปอ + เอะ + ดอ เปลี่ยนรูปเปน

เปด

๖. ตอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน

เต็ม

๗. ขอ + เอะ + มอ เปลี่ยนรูปเปน

เข็ม

๘. ลอ + เอะ + บอ เปลี่ยนรูปเปน

เล็บ

๙. ลอ + เอะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน

เล็ก

๑๐. ดอ + เอะ + กอ เปลี่ยนรูปเปน

เด็ก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - ) และสระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - ) สระแอะ
และสระเออเปลี่ยนรูปไดเมื่อมีตัวสะกด
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกหลักการเปลี่ยนสระแอะเปนแอไมไตคูได
๒) บอกหลักการเปลี่ยนสระเออเปนเออิได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) เขียนคําที่มีสระแอะเปลี่ยนรูปได
๒) เขียนคําที่มีสระเออเปลี่ยนรูปได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง พูด และเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ สระแอะเปลี่ยนรูป (แ-ะ) เปลี่ยนเปนแอไมไตคู (แ - )
๔.๒ สระเออเปลี่ยนรูป (เ-อ) เปลี่ยนเปนเออิ (เ - )
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๘ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถามครู
๑. สื่อ
การอาน เขียนสระ
โดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด
PowerPoint
เปลี่ยนรูป
(Think pair share) กับเพื่อนนักเรียนที่
หรือบัตรคํา
นั่งขางกัน ดังนี้
ครู :นักเรียนอานคําตอไปนี้ (“แข็ง”)
นักเรียน : อานคําวา “แข็ง”
ครู :นักเรียนอานสะกดคํา คําวา “แข็ง” นักเรียน : อานสะกดคํา
“ขอ-แอะ-งอ-แข็ง”
ครู : คําวา “แข็ง” พยัญชนะตนคือตัวใด นักเรียน : ตัว ขอ ไข
ครู : คําวา “แข็ง” ประสมดวยสระใด
นักเรียน : สระแอะ
ครู :คําวา“แข็ง”พยัญชนะใดเปนตัวสะกด นักเรียน : ตัว งอ งู
ครู : เพราะเหตุใด สระอะ จึงไมมีรูป แ-ะ นักเรียน : (แนวคําตอบ : เพราะวา เมื่อ
ปรากฏอยู แตมีรูป เ - 
สระแอะ มีตัวสะกดอยูทายจะเปลี่ยนรูป
วิสรรชนีย เปนไมไตคูแตยังอานออก
เสียงสระแอะ)
ครู : นักเรียนอานคําตอไปนี้ (“เกิด”)
นักเรียน : อานคําวา “เกิด”
ครู :นักเรียนอานสะกดคํา คําวา “เกิด” นักเรียน :อานสะกดคํา
“กอ-เออ-ดอ-เกิด”

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๒

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกหลักการ
เปลี่ยนสระแอะ
เปนแอไมไตคูได
๒. บอกหลักการ
เปลี่ยนสระเออเปน
เออิได

เวลา
ที่ใช

๗๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู: คําวา “เกิด” พยัญชนะตนคือตัวใด
ครู : คําวา “เกิด” ประสมดวยสระใด
ครู : คําวา“เกิด”พยัญชนะใดเปน
ตัวสะกด
ครู : เพราะเหตุใด สระเออ จึงไมมีรูป เ-อ
ปรากฏอยู แตมีรูป เ -  (เอ + อิ)

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : ตัว กอ ไก
นักเรียน : สระเออ
นักเรียน : ตัว ดอ เด็ก

นักเรียน : (แนวคําตอบ : เพราะวา เมื่อ
สระเออ มีตัวสะกดอยูทายจะเปลี่ยนรูป
ตัวออ เปนพินทุอิ แตยังอานออกเสียง
สระเออ)
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องสระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยน ๑. นักเรียนจับคูศ ึกษาใบความรู
รูปเปนแอไมไตคู (แ - ) และสระเออ (เ-อ) - ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ)
เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนจับคูศึกษา - ใบความรูที่ ๗ เรื่องสระเออ (เ-อ)
ใบความรูที่ ๖ และ ๗ และซักถาม
เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. ใบความรู
ที่ ๖ เรื่อง
สระแอะ (แ-ะ)
เปลี่ยนรูปเปน
แอไมไตคู (แ - )
๓. ใบความรู
ที่ ๗ เรื่องสระ
เออ (เ-อ)
เปลี่ยนรูปเปน
เออิ (เ - )
๓. ๓. เขียนคําที่มี
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทําใบงาน และให
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๘ เรื่องสระแอะ ๔. ใบงานที่ ๘
สระแอะเปลี่ยนรูป
นักเรียนทําใบงานที่ ๘ เรื่องสระแอะ
(แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ -)
เรื่องสระแอะ
ได
(แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ -) และ
(แ-ะ) เปลี่ยน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๔. ประเมิน
ใบงานที่ ๘

๗๖
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๔. เขียนแผนผัง
คําที่มีสระเออ
เปลี่ยนรูปได

๔. ๕. มีมารยาทใน
การฟง พูด และ
เขียน

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ใบงานที่ ๙ เรื่องสระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูป
เปนเออิ (เ - ) โดยครูชี้แจงเพิ่มเติมและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๒. ครูและนักเรียนรวมอภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องสระเปลี่ยนรูป (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน
(แ -) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ -  )
๕ นาที ๑. ครูสุมนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน
หรือใชโปรแกรมสุม SuperSoomm
กอนการเสนอผลงานครูทบทวนมารยาท
ในการฟงและพูด
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อน
พูดหรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องสระเปลี่ยนรูป (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน
(แ -) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ -  )
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
และใบงานที่ ๙ เรื่องสระเออ (เ-อ)
เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
๒. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสระ
เปลี่ยนรูป (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน (แ -)
และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ -  )
๑. นักเรียนที่ไดรับการสุมออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน และเปลี่ยนกัน
ตรวจใบงานที่ ๘ และ ๙
นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาท
ในการฟงและพูด เชน ไมคุย ตั้งใจฟง
ตามองผูพูด พยายามจับความคิด
หรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะนําไปใช
ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม)
๒. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่องสระ
เปลี่ยนรูป (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน (แ -)
และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ -  )

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

รูปเปนแอ
ไมไตคู (แ -)
๕. ใบงานที่ ๙ ๕. ประเมิน
เรื่องสระเออ ใบงานที่ ๙
(เ-อ) เปลี่ยนรูป
เปนเออิ (เ - )
๖. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องสระเปลี่ยน พฤติกรรม
รูป
๒. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint หรือบัตรคํา
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
๓) ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
๔) ใบความรูที่ ๗ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
๕) ใบงานที่ ๘ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ -)
๖) ใบงานที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๘ เรื่องสระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
๒) ใบงานที่ ๙ เรื่องสระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
ประเด็นการวัดและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

ความรู
๑. บอกหลักการเปลี่ยนสระแอะ ๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการตอบ ผานเกณฑ
เปนแอไมไตคู
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
รอยละ ๖๐
๒. บอกหลักการเปลี่ยนสระเออ
เปนเออิ
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําที่มีสระแอะเปลี่ยน ๑. การทําใบงานที่ ๘
รูป
๒. การทําใบงานที่ ๙
๒. เขียนคําที่มีสระเออเปลี่ยนรูป
คุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มารยาทในการเขียน

๑. แบบประเมินใบงาน
ที่ ๘
๒. แบบประเมินใบงาน
ที่ ๙

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การเขียน

- แบบประเมินการเขียน ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอกหลักการ บอกหลักการเปลี่ยน
เปลี่ยนสระแอะ สระแอะ เปนแอ
เปนแอไมไตคู
ไมไตคูไดถูกตอง
และอธิบายได
ชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระแอะเปนแอ
ไมไตคูไดถูกตองเปน
สวนใหญ และ
อธิบายไดคอนขาง
ชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระแอะเปนแอ
ไมไตคูไดถูกตองบาง
และอธิบายได
คอนขางชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระแอะเปนแอ
ไมไตคูไมคอยถูกตอง
และอธิบายไมชัดเจน

๒. บอกหลักการ บอกหลักการเปลี่ยน
เปลี่ยนสระเออ สระเออเปนเออิได
เปนเออิ
ถูกตอง และอธิบาย
ไดชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระเออเปนเออิได
ถูกตองเปนสวนใหญ
และอธิบายได
คอนขางชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระเออเปนเออิได
ถูกตองบาง และ
อธิบายไดคอนขาง
ชัดเจน

บอกหลักการเปลี่ยน
สระเออเปนเออิไม
คอยถูกตองและ
อธิบายไมชัดเจน

๓. เขียนแผนผังคํา เขียนแผนผังคําที่มี เขียนแผนผังคําที่มี เขียนแผนผังคําที่มี เขียนแผนผังคําที่มี
ที่มีสระแอะ
สระแอะเปลี่ยนรูป สระแอะเปลี่ยนรูป สระแอะเปลี่ยนรูป สระแอะเปลี่ยนรูป
เปลี่ยนรูป
ไดถูกตองทุกคํา
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองบางสวน ไมถูกตอง
สวนใหญ
๔. เขียนคําที่มี เขียนคําที่มีสระเออ เขียนคําที่มีสระเออ เขียนคําที่มีสระเออ เขียนคําที่มีสระเออ
สระเออเปลี่ยนรูป เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง เปลีย่ นรูปไดถูกตอง
๙-๑๐ ขอ
๗-๘ ขอ
๕-๖ ขอ
๑-๔ ขอ
๕. มารยาทใน
การฟง พูด เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๕-๒๐
คะแนน
คะแนน
๑๐-๑๔
คะแนน
คะแนน
๕-๙
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ไมคุย ตั้งใจฟง
- ผูพูด ไมแสดง
กิริยาที่ไมเหมาะสม
- เขียนตัวอักษรอาน
งาย
- ผลงานสะอาด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- คุย ไมตั้งใจฟง
- พูด แสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม
- เขียนตัวอักษรอาน
ยาก
- ผลงานสกปรก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
แ- ะ เรียกวา สระแอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน แกะ แพะ แคระ
และ
แ –็ เรียกวา แอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระแอะ (แ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป
สระแอะ (แ – ะ) เปนแอไมไตคู (แ -็ ) เชน

คํา
แข็ง
แม็ก
แจ็ค
แกร็น

พยัญชนะตน
ขอ
มอ
จอ
กอรอ

สระ
ตัวสะกด เปลี่ยนรูป
แอะ (–ะ)
งอ
แข็ง (แ -็ )
แอะ (–ะ)
กอ
แม็ก (แ -็ )
แอะ (–ะ)
คอ
แจ็ค (แ -็ )
แอะ (–ะ)
นอ
แกร็น (แ -็)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๑

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนสระเอ อิ (เ - )

เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เธอ เจอ เผลอ
เพอ ละเมอ
เ -  เรียกวา สระเอ อิ
ถาพยางคประสมสระเออ (เ-อ) และมีตัวสะกดตองเปลี่ยนรูปสระ
เออ (เ – อ) เปนเอ อิ (เ - ) เชน

คํา
เจิม
เดิน
เมิน

พยัญชนะตน สระ
จอ
เออ (เ-อ)
ดอ
เออ (เ-อ)
มอ
เออ (เ-อ)

ตัวสะกด เปลี่ยนรูป
มอ
เจิม (เ - )
นอ
เดิน (เ - )
นอ
เมิน (เ - )

๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ให นั ก เรี ย นเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด คํ า ที่ ป ระสมด ว ยสระแอะ
พรอมวาดรูปประกอบและระบายสีใหสวยงาม

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๓

ใบงานที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระเออ และมีตัวสะกดตอไปนี้
๑. ขอ + เออ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๒. หอ + เออ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

๓. จอ + เออ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๔. ลอ + เออ + ศอ

เปลี่ยนรูปเปน

๕. บอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๖. ฉอ + เออ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

๗. ดอ + เออ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

๘. จอ + เออ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

๙. ถอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

๑๐. ลอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเปนเออิ (เ - )
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สระมหัศจรรย (แ-ะ เปลี่ยนรูปเปน แ - ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ - )
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปคําที่ประสมสระเออ และมีตัวสะกดตอไปนี้
๑. ขอ + เออ + นอ เปลี่ยนรูปเปน
เขิน
๒. หอ + เออ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

เหิน

๓. จอ + เออ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

เขิน

๔. ลอ + เออ + ศอ

เปลี่ยนรูปเปน

เลิศ

๕. บอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

เบิก

๖. ฉอ + เออ + ดอ

เปลี่ยนรูปเปน

เฉิด

๗. ดอ + เออ + นอ

เปลี่ยนรูปเปน

เดิน

๘. จอ + เออ + มอ

เปลี่ยนรูปเปน

เจิม

๙. ถอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

เถิก

๑๐. ลอ + เออ + กอ

เปลี่ยนรูปเปน

เลิก

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สระโอะ (โ-ะ) เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปหายไป ไมมีรูปสระใด ๆ ปรากฏอยู สระเออ (เ-อ) ถามีตัว ย
เปนตัวสะกดจะลดเหลือเพียง เ- (ไมหนา) สระอัว (- ว) เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียง -ว (ตัววอ)
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกหลักการลดรูปของสระโอะได
๒) บอกหลักการลดรูปของสระเออได
๓) บอกหลักการลดรูปของสระอัวได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) เขียนคําที่มีสระโอะลดรูปได
๒) เขียนคําที่มีสระเออลดรูปได
๓) เขียนคําที่มีสระอัวลดรูปได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ สระโอะลดรูปหายไป
๔.๒ สระเออลดรูปเหลือเพียงไมหนา (เ-) หากมีตัวยอ (ย) เปนตัวสะกด
๔.๓ สระอัวลดรูปเหลือเพียงตัววอ (-ว)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๕ นาที ๑. ครูใชคําถามทบทวนความรูเดิมและ
๑. นักเรียนตอบคําถามครู
การอาน เขียนสระ
กระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้
ลดรูป
ครู : สะกดคําวา “ลด”
นักเรียน : ลอ-โอะ-ดอ-ลด
ครู : สงสัยไหมวาสระโอะ หายไปไหน
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
ครู : นักเรียนลองสะกดคําวา “เกย”
นักเรียน : กอ-เออ-ยอ-เกย
ครู : สงสัยไหมวาสระเออตัวออหายไปไหน นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
(ครูยังไมเฉลย)
นักเรียน : สอ-อัว-ดอ-สวด
ครู : สะกดคําวา “สวด”
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
ครู : สงสัยไหมวาสระอัว บางสวน หายไป
ไหน (ครูยังไมเฉลย)
๒. ครูพูดเชิญชวนใหนักเรียนรวมกันหา
คําตอบจากบทเรียน
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูตั้งคําถามเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
๑. นักเรียนตอบคําถาม มีแนวคําตอบ
การเรียนรู
ความรูใหม เกี่ยวกับสระลดรูป โดยใช
ดังนี้
๑. บอกหลักการ
บัตรคํา ดังนี้
ลดรูปของสระโอะ
ครู : คําวา “ลด” ประสมดวยสระใด
นักเรียน : สระโอะ
ได
ครู : คําวา “ลด” มีตัวสะกดหรือไม
นักเรียน : มีตัวสะกด คือ ดอ เด็ก
อยางไร

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

๑. บัตรคํา
หรือสื่อ
PowerPoint
คํา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. บอกหลักการ
ลดรูปของสระเออ
ได
๓. บอกหลักการ
ลดรูปของสระอัว
ได

เวลา
ที่ใช

๘๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : เพราะเหตุใดในคํา “ลด” สระโอะ จึง
ไมปรากฏในคํา (ครูยังไมเฉลย)
ครู : คําวา “เกย” ประสมดวยสระใด
มีตัวสะกดหรือไม อยางไร
ครู : เพราะเหตุใด สระเออในคํา “เกย” จึง
เหลือเพียงไมหนา (เ-) (ครูยังไมเฉลย)
ครู : คําวา “สวด” ประสมดวยสระใด
มีตัวสะกดหรือไม อยางไร
ครู : เพราะเหตุใด สระอัว จึงเหลือเพียง
ตัววอ (ครูยังไมเฉลย)

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม ๒. PowerPoint
เรื่องสระลดรูป
นักเรียน : มีตัวสะกด คือ ยอ ยักษ ๓. ใบความรู
ที่ ๘ เรื่อง
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม สระโอะ (โ-ะ)
ลดรูป
นักเรียน : สระอัวมีตัวสะกด คือ
๔. ใบความรู
ดอ เด็ก
ที่ ๙ เรื่อง สระ
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม เออ (เ-อ) ลด
รูป
๕. ใบความรู
๒. ครูอธิบายเรื่องสระลดรูป และให
๒. นักเรียนจับคูศึกษา
ที่ ๑๐ เรื่อง
นักเรียนจับคูศึกษาใบความรูที่ ๘ ๙ และ - ใบความรูท ี่ ๘ เรื่องสระโอะ (โ-ะ) ลด สระอัว (- ว)
๑๐ และตั้งคําถามตรวจสอบความเขาใจ รูป -ใบความรูที่ ๙ เรื่องสระเออ (เ-อ) ลดรูป
ลดรูป -ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง สระอัว
(- ว) ลดรูป
๓. ๔. เขียนคําที่มี
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทําใบงาน และให
๑. นักเรียนจับคูชวยกันทําใบงาน
๖. ใบงานที่ ๑๐
สระโอะลดรูปได
นักเรียนทําใบงานที่ ๑๐-๑๑ โดยให
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะลดรูป เรื่อง สระโอะ
๕. เขียนคําที่มีสระ
นักเรียนจับคูชวยกันทํางาน
- ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออลดรูป ลดรูป
เออลดรูปได
๒. ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน - ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัวลดรูป
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ประเมิน
ใบงานที่ ๑๐
๔. ประเมิน
ใบงานที่ ๑๑
๕. ประเมิน

๘๘
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๖. เขียนคําที่มี
สระอัวลดรูปได

๔. ๗. มีมารยาทใน
การฟง พูดและ
เขียน

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๗. ใบงานที่ ๑๑ ใบงานที่ ๑๒
เรื่อง สระเออ
ลดรูป
๘. ใบงานที่ ๑๒
เรื่อง สระอัว
ลดรูป
๕ นาที ๑. ครูสุมนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนที่ไดรับการสุมออกมา
๑. PowerPoint ๖. การสังเกต
หรือใชโปรแกรมสุม SuperSoomm
นําเสนอหนาชั้นเรียน และเปลี่ยนกัน เรื่องสระลดรูป พฤติกรรม
กอนการเสนอผลงานครูทบทวนมารยาท ตรวจใบงานที่ ๘ และ ๙
๗. การตอบ
ในการฟงและพูด
คําถาม
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาท
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง
ในการฟงและพูด เชน ไมคุย ตั้งใจฟง
ตามองผูพูด พยายามจับความคิด
หรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะนําไปใช
ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม)
๒.ครูและนักเรียนรวมกัน สรุปความรู เรื่อง ๒. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง
สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว
ลดรูป
(- ว ) ลดรูป
๓.ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรคําหรือสื่อ PowerPoint คํา
๒) PowerPoint เรื่อง สระลดรูป
๓) ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
๔) ใบความรูที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
๕) ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
๖) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะลดรูป
๗) ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออลดรูป
๘) ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัว ลดรูป
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะลดรูป
๒) ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออลดรูป
๓) ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัวลดรูป
ประเด็นการวัดและประเมินผล
ความรู
๑. บอกหลักการลดรูปของสระโอะ
๒. บอกหลักการลดรูปของสระเออ
๓. บอกหลักการลดรูปของสระอัว
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําที่มีสระโอะลดรูป
๒. เขียนคําที่มีสระเออลดรูป
๓. เขียนคําที่มีสระอัวลดรูป
คุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มารยาทในการฟง พูดและเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒.ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. การถาม-ตอบ - แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑการประเมิน
๒. การสังเกต
รอยละ ๖๐
พฤติกรรม
- การตรวจใบงาน - แบบประเมินใบงานที่ ผานเกณฑการประเมิน
ที่ ๑๐-๑๒
๑๐-๑๒
รอยละ ๖๐
- การเขียน

- แบบประเมินการเขียน ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกต
พฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถใน
การคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกหลักการลดรูป บอกหลักการลดรูป
ของสระโอะได
ของสระโอะได
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองบางสวน
บอกหลักการลดรูป บอกหลักการลดรูป
ของสระเออได
ของสระเออได
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองบางสวน
บอกหลักการลดรูป บอกหลักการลดรูป
ของสระอัวได
ของสระอัวได
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองบางสวน
๔. เขียนคําที่มี เขียนคําที่มีสระโอะ เขียนคําที่มีสระโอะ เขียนคําที่มีสระโอะ
สระโอะลดรูป
ลดรูป ถูกตอง
ลดรูป ถูกตอง ๗-๘ ลดรูป ถูกตอง ๕-๖
๙-๑๐ ขอ
ขอ
ขอ
๕. เขียนคําที่มี เขียนคําที่มีสระเออ เขียนคําที่มีสระเออ เขียนคําที่มีสระเออ
สระเออลดรูป
ลดรูป ถูกตอง
ลดรูป ถูกตอง ๗-๘ ลดรูป ถูกตอง ๕-๖
๙-๑๐ ขอ
ขอ
ขอ
๖. เขียนคําที่มี เขียนคําที่มีสระอัว เขียนคําที่มีสระอัว เขียนคําที่มีสระอัว
สระอัวลดรูป
ลดรูป ถูกตอง
ลดรูป ถูกตอง ๗-๘ ลดรูป ถูกตอง ๕-๖
๙-๑๐ ขอ
ขอ
ขอ
๗. มารยาทใน - ไมคุย ตั้งใจฟง
- ไมคุย ตั้งใจฟงผู - พูดคุย ตั้งใจฟง
การฟง พูด และ ผูพูด ไมแสดงกิริยา พูด ไมแสดงกิริยาที่ ผูพูดบางครั้ง
เขียน
ที่ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมแสดงกิริยาที่ไม
- เขียนลายมือ
เหมาะสม
- เขียนลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ สวยงาม อานงาย - เขียนลายมือ
อานงาย
อานงาย
- ผลงานสะอาด
- ผลงานสะอาด
- ผลงานมีรอยลบ
หลายแหง
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. บอกหลักการ บอกหลักการลดรูป
ลดรูปของสระโอะ ของสระโอะได
ถูกตอง
๒. บอกหลักการ บอกหลักการลดรูป
ลดรูปของสระเออ ของสระเออได
ถูกตอง
๓. บอกหลักการ บอกหลักการลดรูป
ลดรูปของสระอัว ของสระอัวไดถูกตอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๒๒-๒๘
คะแนน
คะแนน
๑๕-๒๑
คะแนน
คะแนน
๘-๑๔
คะแนน
คะแนน
๑-๗
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกหลักการลดรูป
ของสระโอะไมได
บอกหลักการลดรูป
ของสระเออไมได
บอกหลักการลดรูป
ของสระอัวไมได
เขียนคําที่มีสระโอะ
ลดรูป ถูกตอง ๑-๔
ขอ
เขียนคําที่มีสระเออ
ลดรูป ถูกตอง ๑-๔
ขอ
เขียนคําที่มีสระอัวลด
รูป ถูกตอง ๑-๔ ขอ
- พูดคุย ไมตั้งใจฟง
ผูพูดแสดงกิริยาไม
เหมาะสม
- เขียนลายมือไม
สวยงาม
- ผลงานมีรอยลบหรือ
สกปรก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระโอะ (โ-ะ) ลดรูปหายไป
โ- ะ เรียกวา สระโอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน โตะ โปะ โละ
ถาคําที่มีตัวสะกด สระโอะ (โ-ะ) จะหายไป เรียกวา สระโอะลดรูป
เชน ลด คด บด ดง ซน ขน ตน ผม

คํา
ลด
คด
บด
ดง
ซน
ขน
ตน
ผม

พยัญชนะตน
ลอ
คอ
บอ
ดอ
ซอ
ขอ
ตอ
ผอ

สระ
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)

ตัวสะกด
ดอ
ดอ
ดอ
งอ
นอ
นอ
นอ
มอ

ลดรูป
ลด
คด
บด
ดง
ซน
ขน
ตน
ผม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๓

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเออ (เ-อ) ลดรูปเปนไมหนา (เ-)
เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เจอ เบลอ เผลอ
เกลอ
ถาคําที่มีตัวสะกดเปนตัวยอ (-ย) สระเออ (เ-อ) จะหายไปบางสวน
เหลือเพียงไมหนา (เ-) และมีตัวยอเปนตัวสะกด (เ-ย) เรียกวา สระเออ
ลดรูป เชน เกย เตย เขย เลย เนย เฉย

คํา
เกย
เตย
เขย
เลย
เนย
เฉย

พยัญชนะตน
กอ
ตอ
ขอ
ลอ
นอ
ฉอ

สระ
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)

ตัวสะกด
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ

ลดรูป
เกย (เ-ย)
เตย (เ-ย)
เขย (เ-ย)
เลย (เ-ย)
เนย (เ-ย)
เฉย (เ-ย)

๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ครัว

สระอัว (- ว) ลดรูปเปน (-ว)
- ว เรียกวา สระอัว
ใชเขียนบนและหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน กลัว บัว

ถาคําที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัววอ (-ว) เรียกวา สระอัว
ลดรูป เชน ลวด กวน ดวง บวบ สวย

คํา
ลวด
กวน
ดวง
บวบ
สวย

พยัญชนะตน
ลอ
กอ
ดอ
บอ
สอ

สระ
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)

ตัวสะกด
ดอ
นอ
งอ
บอ
ยอ

ลดรูป
ลวด
กวน
ดวง
บวบ
สวย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๕

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสะกดคําที่ประสมดวยสระโอะตอไปนี้

ตัวอยาง

มอ +

โอะ +

ดอ

มด

๑. นก

+

+

...............

๒. ซน

+

+

...............

๓. จน

+

+

...............

๔. บด

+

+

...............

๕. พบ

+

+

...............

๖. ครก

+

+

...............

๗. ปลง

+

+

...............

๘. สด

+

+

...............

๙. รบ

+

+

...............

ชื่อ ................................................
๑๐. ครบ
+สกุล.................................
+ ชั้น ...................
...............เลขที่
............

๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระโอะ (โ-ะ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสะกดคําที่ประสมดวยสระโอะตอไปนี้
ตัวอยาง

๑. นก
๒. ซน
๓. จน
๔. บด
๕. พบ
๖. ครก
๗. ปลง

มอ

นอ
ซอ
จอ
บอ
พอ
คอรอ

๘. สด

ปอลอ

๙. รบ
๑๐. ครบ

+

โอะ +

+

โอะ

+
+
+
+
+
+

โอะ
โอะ
โอะ
โอะ
โอะ

+

โอะ

สอ

+

รอ

+

คอรอ

มด

ดอ

+
+
+
+
+
+
+

กอ
นอ
นอ
ดอ
พอ
กอ

นก
ซน
จน
บด
พบ
ครก
ปลง

+

งอ

โอะ

+

ดอ

รบ

โอะ

+

บอ

ครบ

โอะ

บอ

สด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๗

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรือ่ ง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๗ เรือ่ ง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําที่ประสมสระเออ (เ-อ) มีตัวสะกด ย ให
ถูกตอง

๑. ผอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน

๒. ตอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๓. งอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๔. กอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๕. นอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๖. ชอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๗. ลอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๘. ฉอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๙. สอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
๑๐. ขอ + เออ + ยอ ลดรูปเปน
ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๑๑ เรื่อง สระเออ (เ-อ) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําที่ประสมสระเออ (เ-อ) มีตัวสะกด ย ให
ถูกตอง

๑. ผอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เผย

๒. ตอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เตย

๓. งอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เงย

๔. กอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เกย

๕. นอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เนย

๖. ชอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เชย

๗. ลอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เลย

๘. ฉอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เฉย

๙. สอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เสย

๑๐. ขอ + เออ + ยอ

ลดรูปเปน

เขย

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๙

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสะกดคําของคําที่ประสมสระอัว (- ว) ลดรูปตอไปนี้
ตัวอยาง

๑. ดวง
๒. รวย
๓. กลัว
๔. อวน
๕. อวด
๖. มวย

บวก บอ + อัว + กอ - บวก
ปวน ปอ + อัว + นอ - ปวน + ไมเอก - ปวน

๑๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๗. ขวบ
๘. สวน
๙. หวย
๑๐. ถวย

ชื่อ ............................................ สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๑

เฉลยใบงานที่ ๑๒ เรื่อง สระอัว (- ว) ลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สระมหัศจรรย (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (- ว) ลดรูป)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสะกดคําของคําที่ประสมสระอัว (- ว) ลดรูปตอไปนี้

๑. ดวง

ดอ + อัว + งอ - ดวง

๒. รวย

รอ + อัว + ยอ - รวย

๓. กลัว

กอลอ + อัว + วอ - กลัว

๔. อวน

ออ + อัว + นอ - อวน + ไมโท - อวน

๕. อวด

ออ + อัว + ดอ - อวด

๖. มวย

มอ + อัว + ยอ - มวย

๗. ขวบ

ขอ + อัว + บอ - ขวบ

๘. สวน

สอ + อัว + นอ - สวน

๙. หวย

หอ + อัว + ยอ - หวย + ไมโท - หวย

๑๐. ถวย

ถอ + อัว + ยอ - ถวย + ไมโท - ถวย

๑๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สระเดี่ยว เปนสระที่ออกเสียงจากฐานเสียงเดียวจากอวัยวะในปาก สระประสม เปนสระที่ประสมดวย
สระเดี่ยวตั้งแต ๒ เสียงประสมกันออกเสียงพรอมกัน และมีสระบางตัวสามารถเปลี่ยนรูปหรือลดรูปไดเมื่อมี
ตัวสะกดอยูทายคํา โดยใชเทคนิคการสอนแบบจิกซอว (Jigsaw) เพื่อการนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายเรื่องสระในภาษาไทยได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จําแนกความรูเรื่องสระในภาษาไทยได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ สระเดี่ยว
๔.๒ สระประสม
๔.๓ สระเปลี่ยนรูป
๔.๔ สระลดรูป
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถาม โดยมีแนว
การวิเคราะหขอมูล
โดยใหนักเรียนชวนกันคิดกับเพื่อนคูคิด
คําตอบ ดังนี้
เรื่องสระใน
(Think Pair Share) ดังนี้
ภาษาไทย
ครู : สระเดี่ยว คืออะไร
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : สระที่เปลงออกมา
เปนเสียงเดียว โดยไมถูกกักที่อวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งในชองปาก แตถูกลิ้น
และริมฝปาก)
ครู : สระประสม คืออะไร
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : สระที่เปลงเสียงสระ
เดี่ยว ๒ เสียงออกมาพรอมกัน)
ครู : สระเปลี่ยนรูป คืออะไร
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ :สระที่มีรูปเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เมื่อมีตัวสะกด)
ครู : สระลดรูป คืออะไร
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : สระที่มีการลดรูป
บางสวนออกไป เมื่อมีตัวสะกด)

๑๐๓

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

๑๐๔
ลําดับ
ที่
๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๐ นาที
การเรียนรู
๑. จําแนกความรู
เรื่องสระใน
ภาษาไทยได

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “เปดภาพ
ตอบคําถาม” โดยครูอธิบายวิธีการทํา
กิจกรรม ดังนี้
- แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ ๔ คนคละ
ตามความสามารถ (Gang Of Four)
- นักเรียนแตละกลุมจะเห็นภาพปริศนา
พรอม ๆ กัน
- นักเรียนระดมสมอง คิดคําที่เห็นจาก
ภาพวาเปนคําที่ประสมดวยสระใด (เปน
สระเดี่ยวหรือสระประสม และเปนสระ
คงรูป สระเปลี่ยนรูป หรือลดรูป)
- ตอบถูกภาพละ ๑ คะแนน (สะสม
คะแนน)
- กลุมใดสะสมคะแนนไดมากที่สุดเปน
ฝายชนะ
๒. ครูใหตัวแทนกลุม ๑ คนออกมาพูดสรุป
ความรูสึกในการเลนเกม และชื่นชม
การรวมมือของแตละกลุม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรม
“เปดภาพตอบคําถาม” นักเรียน
กลุมใดวิเคราะหคําเสร็จกอน
ตอบคําถามกอนและถูกตอง

๒. ตัวแทนกลุมพูดสรุปความรูสึกใน
การเลนเกม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. บัตรภาพ
ปริศนา หรือ
ภาพใน Power
Point จํานวน
๑๕-๒๐ ภาพ

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒.การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๓

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. อธิบายเรื่องสระ ขั้นปฏิบตั ิ ๓๐ นาที
ในภาษาไทยได
๓. มีมารยาทใน
การฟง พูด อาน
และเขียน

๑๐๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนเรื่อง สระในภาษาไทย
(สระเดี่ยว สระประสม สระเปลี่ยนรูป
สระลดรูป) โดยใชเทคนิคจิกซอว (Jigsaw)
ครูอธิบายวิธีการ ดังนี้
๑) แบงนักเรียนเปน ๔ กลุม ๆ ละ ๔ คน
กลุมที่ ๑ ศึกษาใบความรูที่ ๑๑
เรื่องสระลดรูป
กลุมที่ ๒ ศึกษาใบความรูที่ ๑๒
เรื่องสระเปลี่ยนรูป
กลุมที่ ๓ ศึกษาใบความรูที่ ๑๓
เรื่องสระประสม
กลุมที่ ๔ ศึกษาใบความรูที่ ๑๔
เรื่องสระลดรูป
๒) ในแตละกลุมใหคัดเลือกนักเรียนที่อยู
ในเกณฑเกง ๑ คน เปนผูเชี่ยวชาญ
(Expert Groups) ประจําแตละกลุม ศึกษา
ใบความรูของกลุม และนั่งประจํากลุมเพื่อ
อธิบายใหนักเรียนกลุมอื่นเขาใจ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแตละคนของแตละกลุม
ศึกษาใบความรูตามที่รับมอบหมาย
หลังจากนั้น เวียนไปศึกษาใบความรู
รวมกับกลุมอื่น จนครบทั้ง ๔ ใบ
ความรู

สื่อการเรียนรู
๒. สื่อ Power
Point เรื่องสระ
ในภาษาไทย
๓. ใบความรู
ที่ ๑๑ เรื่อง
สระลดรูป
๔. ใบความรู
ที่ ๑๒ เรื่อง
สระเปลี่ยนรูป
๕. ใบความรู
ที่ ๑๓ เรื่อง
สระประสม
๖. ใบความรู
ที่ ๑๔ เรื่อง
สระลดรูป

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางานกลุม
ของนักเรียน
๔. การเขียน
แผนผัง
ความคิด

๑๐๖
ลําดับ
ที่

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓) ใหทุกกลุมศึกษาเอกสาร ๕ นาที
๔) นักเรียนคนที่ ๑-๓ ออกจากกลุมเวียน
ศึกษาใบความรูกับกลุมอื่นครบทั้ง ๔ ใบ
ความรู ใชเวลาในแตละกลุม ๕ นาที
๒. ครูจับเวลาเมื่อเวียนศึกษาครบแลว
ใหทุกคนกลับเขากลุมของตนเอง แลวเขียน
สรุปความรูที่ไดในแผนผังความคิด ใชเวลา
๘ นาที แลวสุมผลงาน ๑ กลุมเสนอผลงาน
หมายเหตุ ในทุกขั้นตอนครูตองเอาใจใส
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด เพื่อให
นักเรียนไดขอมูลที่ถูกตอง
๕ นาที ๑. ครูทดสอบความรูนักเรียนในรูปแบบเกม
(Game) เกี่ยวกับเรื่องสระในภาษาไทย
๒. ครูใหรางวัลนักเรียนที่ชนะและกลาว
ชมเชยนักเรียนทุกคน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียน
สรุปความรูในแผนผังความคิด
ตัวแทนกลุม ๑ กลุมเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนเลนเกมการเรียนรู เรื่อง ๗. เกม เรื่อง
สระในภาษาไทย
สระใน
๒. นักเรียนกลุมที่เปนผูชนะรับรางวัล ภาษาไทย

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
๖. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพปริศนา หรือ ภาพใน Power Point จํานวน ๑๕-๒๐ ภาพ
๒) สื่อ Power Point เรื่อง สระในภาษาไทย
๓) ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง สระลดรูป
๔) ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
๕) ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง สระประสม
๖) ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง สระในภาษาไทย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

ความรู
- อธิบายเรื่องสระในภาษาไทย ๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
การประเมิน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐
ทักษะและกระบวนการ
- จําแนกความรูเรื่องสระใน
ภาษาไทย

๑. การถาม-ตอบ
๑. แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
การประเมิน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

คุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มารยาทในการฟง พูด อาน
และเขียน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการฟง พูด ผานเกณฑ
การประเมิน
อาน และเขียน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบายเรื่อง อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมายไม
สระในภาษาไทย ไดครบทุกประเด็น ไดเปนสวนใหญ
ไดเปนสวนนอย
ชัดเจน หรืออธิบาย
ชัดเจน
ขาด ๑-๒ ประเด็น ขาด ๓-๔ ประเด็น ความหมายไมได
๒. จําแนกความรู จําแนกความรูได
เรื่องสระใน
ครบทุกประเด็น
ภาษาไทย
ชัดเจน

จําแนกความรูได จําแนกความรูได จําแนกความรูไม
เปนสวนใหญ ขาด เปนสวนนอย ขาด ชัดเจน หรืออธิบาย
๑-๒ ประเด็น
๓-๔ ประเด็น
ความหมายไมได

๓. อานคลอง และ อานคลอง และออก อานคลอง แตออก อานคลอง และออก อานไมคลอง และ
อานออกเสียง
เสียงควบกล้ําชัดเจน เสียงควบกล้ําไม
เสียงคําควบกล้ําไม ออกเสียงคําควบกล้ํา
คําควบกล้ํา
ทุกคํา
ชัดเจนเปนสวนนอย ชัดเจนเปนสวนใหญ ไมชัดเจน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง สระลดรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระลดรูป

๑. สระโอะ (โ-ะ) ลดรูปหายไป โ- ะ เรียกวา สระโอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน โตะ โปะ โละ
ถาคําที่มีตัวสะกด สระโอะ (โ-ะ) จะหายไป เรียกวา สระโอะลดรูป เชน ลด คด
บด ขน ผม
คํา
ลด
คด
บด
ขน
ผม

พยัญชนะตน
ลอ
คอ
บอ
ขอ
ผอ

สระ
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)
โอะ (โ–ะ)

ตัวสะกด
ดอ
ดอ
ดอ
นอ
มอ

ลดรูป
ลด
คด
บด
ขน
ผม

๒. สระเออ (เ-อ) ลดรูปเปนไมหนา (เ-) เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เจอ เบลอ เผลอ เกลอ
ถาคําที่มีตัวสะกดเปนตัวยอ (-ย) สระเออ (เ-อ) จะหายไปบางสวน เหลือเพียง
ไมหนา (เ-) และมีตัวยอเปนตัวสะกด (เ-ย) เรียกวา สระเออลดรูป เชน เกย เตย เขย
เนย เฉย
คํา
เกย
เขย
เนย
เฉย

พยัญชนะตน
กอ
ขอ
นอ
ฉอ

สระ
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)
เออ (เ–อ)

ตัวสะกด
ยอ
ยอ
ยอ
ยอ

ลดรูป
เกย (เ-ย)
เขย (เ-ย)
เนย (เ-ย)
เฉย (เ-ย)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๑

๓. สระอัว (- ว) ลดรูปเปน (-ว) - ว เรียกวา สระอัว
ใชเขียนบนและหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน กลัว บัว ครัว
ถาคําที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัววอ (-ว) เรียกวา สระอัวลดรูป เชน ลวด
กวน ดวง สวย
คํา
ลวด
กวน
ดวง
สวย

พยัญชนะตน
ลอ
กอ
ดอ
สอ

สระ
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)
อัว (– ว)

ตัวสะกด
ดอ
นอ
งอ
ยอ

ลดรูป
ลวด
กวน
ดวง
สวย

๑๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระเปลี่ยนรูป

๑. สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ ( - ) - ะ เรียกวา สระอะ
ใชเขียนหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน จะ นะ คะ ปะ ละ
-ั เรียกวา ไมหันอากาศ
ถาพยางคประสมสระอะ (–ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระอะ (– ะ) เปน
ไมหันอากาศ (−) เชน
คํา
บัง
ปก
ตัด
จับ

พยัญชนะตน
บอ
ปอ
ตอ
จอ

สระ
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)
อะ (–ะ)

ตัวสะกด
งอ
กอ
ดอ
บอ

เปลี่ยนรูป
บัง (−)
ปก (−)
ตัด (−)
จับ (−)

๒. สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนเอไมไตคู (เ - ) เ - ะ เรียกวา สระเอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เกะ เปะ เละ เฟะ
เ –็ เรียกวา เอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระเอะ (เ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระเอะ (เ – ะ)
เปนเอ ไมไตคู (เ -็ ) เชน
คํา
เปน
เค็ม
เล็ก
เห็ด

พยัญชนะตน
ปอ
คอ
ลอ
หอ

สระ
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)
อะ (เ–ะ)

ตัวสะกด
นอ
มอ
กอ
ดอ

เปลี่ยนรูป
เปน (เ -็ )
เค็ม (เ -็ )
เล็ก (เ -็ )
เห็ด (เ -็ )

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๓

๓. สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเปนแอไมไตคู (แ - )
แ- ะ เรียกวา สระแอะ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน แกะ แพะ แคระ และ แ –็
เรียกวา แอ ไมไตคู
ถาพยางคประสมสระแอะ (แ – ะ) และมีตัวสะกด ตองเปลี่ยนรูป สระแอะ (แ – ะ)
เปนแอ ไมไตคู (แ -็ ) เชน
คํา
แข็ง
แม็ก
แจ็ค
แกร็น

พยัญชนะตน
ขอ
มอ
จอ
กอรอ

สระ
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)
แอะ (–ะ)

ตัวสะกด
งอ
กอ
คอ
นอ

เปลี่ยนรูป
แข็ง (แ -็ )
แม็ก (แ -็ )
แจ็ค (แ -็ )
แกร็น (แ -็)

๔. สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนสระเอ อิ (เ - ) เ-อ เรียกวา สระเออ
ใชเขียนครอมพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด เชน เธอ เจอ เผลอ เพอ ละเมอ
เ -  เรียกวา สระเอ อิ
ถาพยางคประสมสระเออ (เ-อ) และมีตัวสะกดตองเปลี่ยนรูปสระเออ (เ – อ) เปน
เอ อิ (เ - ) เชน
คํา
เจิม
เดิน
เมิน

พยัญชนะตน
จอ
ดอ
มอ

สระ
เออ (เ-อ)
เออ (เ-อ)
เออ (เ-อ)

ตัวสะกด
มอ
นอ
นอ

เปลี่ยนรูป
เจิม (เ - )
เดิน (เ - )
เมิน (เ - )

๑๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรู ๑๓ เรื่อง สระประสม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระประสม

เสียงสระประสม คือ สระที่ออกเสียง โดยอวัยวะที่ใชออกเสียงอยูในตําแหนงหนึ่ง
แลวเปลี่ยนไปอยูในอีกตําแหนงหนึ่ง เสียงที่เกิดขึ้นทําใหมีลักษณะเปนเสียงประสม (เสียง
สระเดี่ยว ๒ เสียงออกเสียงประสมกัน) ดังนี้
สระเอียะ มีเสียงสระ อี + อะ ประสมกัน
สระเอีย มีเสียงสระ อี + อา ประสมกัน
สระเอือะ มีเสียงสระ อึ + อะ ประสมกัน
สระเอือ มีเสียงสระ อือ + อา ประสมกัน
สระอัวะ มีเสียงสระ อุ + อะ ประสมกัน
สระอัว
มีเสียงสระ อู + อา ประสมกัน
ปจจุบันเสียงสระประสม มี ๓ เสียง คือ สระเอีย สระเอือ สระอัว เนื่องจาก
สระเอียะ สระเอือะ สระอัวะ มีใชนอยมากหรือไมพบการใชสระประสมเหลานี้
ตัวอยางเชน เรียก เสีย เรียบ เปลี้ย เยี่ยม เสียด เสียง
เลือก เลือด เชื่อม เพื่อน เขมือบ เรื่อง
ตัว ยั่ว กลัว หัว ปวด ลวด ปวง หวง ปลวก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๕

ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง สระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สระในภาษาไทย

รู ปสระ คื อ ส ว นประกอบของเครื่ อ งหมายที่ ใช เ ขี ย นแทนเสีย งสระ มี ทั้ งหมด
๒๑ รูป ซึ่งมีชื่อดังนี้
๑. รูปสระ -ะ เรียกวา วิสรรชนีย
๒. รูปสระ -า เรียกวา ลากขาง
๓. รูปสระ −
เรียกวา พินทุอิ
๔. รูปสระ −
เรียกวา ฝนทอง
๕. รูปสระ _" เรียกวา ฟนหนู
๖. รูปสระ −
เรียกวา หยาดน้ําคางหรือนฤคหิต
๗. รูปสระ −
เรียกวา ไมไตคู
๘. รูปสระ −
เรียกวา ไมหันอากาศ
๙. รูปสระ −
เรียกวา ตีนเหยียด
๑๐. รูปสระ −
เรียกวา ตีนคู
๑๑. รูปสระ เ− เรียกวา ไมหนา
๑๒. รูปสระ ใเรียกวา ไมมวน
๑๓. รูปสระ ไ – เรียกวา ไมมลาย
๑๔. รูปสระ โ – เรียกวา ไมโอ
๑๕. รูปสระ ฤ
เรียกวา ตัวรึ
๑๖. รูปสระ ฤๅ เรียกวา ตัวรือ
๑๗. รูปสระ ฦ
เรียกวา ตัวลึ
๑๘. รูปสระ ฦๅ เรียกวา ตัวลือ
๑๙. รูปสระ อ
เรียกวา ตัวออ
๒๐. รูปสระ ย
เรียกวา ตัวยอ
๒๑. รูปสระ ว
เรียกวา ตัววอ

๑๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

รูปสระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป สวนเสียงสระมี ๒ ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว
และเสียงสระประสม รวม ๒๑ เสียงเชนเดียวกัน
เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในชองปาก อยูในตําแหนงเดียวตลอด
มี ๑๘ เสียง ไดแก
สระอะ
-ะ
สระอา
-า
สระอิ
−
สระอี
−
สระอึ
−
สระอือ
−
สระอุ
−
สระอู
−
สระเอะ
เ-ะ
สระเอ
เสระแอะ
แ-ะ
สระแอ
แสระโอะ
โ-ะ
สระโอ
โสระเอาะ เ-าะ
สระออ
-อ
สระเออะ เ-อะ
สระเออ
เ-อ
เสียงสระประสม คือ เปนการออกเสียงที่ใชลิ้นสวนหนา ลิ้นสวนกลาง และลิ้น
สวนหลังทําหนาที่ออกเสียงรวมกัน เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสียงประสม (คือ มี
เสียงสระแท ๒ เสียง)
สระเอีย เ - ย (อี + อา) สระเอือ เ - อ (อือ + อา) สระเอีย เ - ย (อู + อา)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรุปความรูสระในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบการอานและการเขียนภาษาไทย เปนระบบที่ใชตัวอักษรแทนเสียง ๓ ประเภท คือ สระ พยัญชนะ
และวรรณยุกต การเรียนรูเรื่องสระในภาษาไทย โดยใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน แสดงความคิดเห็น
อภิปรายในกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมซึ่งชวยฝกทักษะการคิดวิเคราะห การตั้งคําถาม การตอบ
คําถาม การสื่อสารและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายเรื่องสระในภาษาไทยได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางแผนผังความคิดเรื่องสระในภาษาไทยได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๔. สาระการเรียนรู
- สระในภาษาไทย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรุปความรูสระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนความเขาใจเรื่อง สระใน ๑. นักเรียนเดินศึกษานิทรรศการ
การสังเคราะหองค
ภาษาไทย โดยจัดนิทรรศการผลงาน
แสดงผลงานของนักเรียน และตอบ
ความรู เรื่องสระใน
นักเรียน ตั้งแตชั่วโมงที่ ๑ ถึงชั่วโมงที่ ๘ คําถามครู
ภาษาไทย
และถามคําถามนักเรียนดังนี้
ครู : นักเรียนคิดวาผลงานที่จัดแสดงนี้ นักเรียน : ตอบจากการสังเกตผลงาน
เปนเรื่องอะไรบาง
(แนวคําตอบ : เปนผลงานเรื่องสระใน
ครู : จากคําตอบ จะเห็นวามีผลงานมี
ภาษาไทย เชน สระเดี่ยว สระประสม
หลายหัวเรื่อง ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน สระเปลี่ยนรูป สระลดรูป)
เขียนสรุปหัวเรื่องลงในสมุด
๒. ครูใหนักเรียนจับคูเขียนสรุปหัวเรื่อง
ของผลงานลงในสมุด และตั้งคําถาม
ครู : ถาจะทําใหเนื้อหาในนิทรรศการ
ทั้งหมดมาจัดรวมอยูเปนเรื่องราวเดียวกัน
ควรใชทําอยางไร

๒. นักเรียนจับคูเขียนสรุปหัวเรื่องลงใน
สมุด และตอบคําถาม
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
หรือความคิดเห็น (แนวคําตอบ : เชน
เขียนสรุป การวาดรูป การเขียนแบบ
แผนผังมโนทัศน )

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่องสระใน
ภาษาไทย
๒. ผลงาน
นักเรียน

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๒

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๑๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูเขียนวิธีการนําหัวเรื่องมาจัดระบบ
ดวยวิธีการตาง ๆ ตามที่นักเรียนบอกบน
กระดานดํา และสรุป ดังนี้
ครู : จากวิธีการที่นักเรียนบอกมา
การรวบรวมหัวเรื่องเปนระบบที่รวดเร็ว
และไดความรูหรือจัดเปนความคิด
รวบยอดที่เหมาะสมในสถานการณนี้ คือ
การเขียนแผนผังมโนทัศน
จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๐ นาที ๑. ครูอธิบายวิธีการเขียนแผนผังมโนทัศน ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง
การเรียนรู
โดยการสาธิตและอธิบายวิธีการเขียนเปน การเขียนแผนผังมโนทัศน
๑. อธิบายเรื่องสระ
ขั้นตอน ดังนี้
ในภาษาไทยได
๑) กําหนดหัวขอหรือเรื่อง
๒. สรางแผนผัง
๒) เขียนหัวขอหรือเรื่องไวกลางหนา
ความคิดเรื่องสระ
กระดาษ
ในภาษาไทยได
๓) รวบรวมหรือระดมความคิดถึง
หัวขอยอยที่สัมพันธกับหัวเรื่อง
แลวเขียนกลุมคําหัวขอยอยนั้นรอบ
หัวขอเรื่อง
๔) ขีดเสน โยงกลุมคําใหเห็น
ความสัมพันธกันกับหัวขอเรื่อง

สื่อการเรียนรู

๑. สื่อ
PowerPoint
เรื่องสระใน
ภาษาไทย
๒. ผลงาน
นักเรียน
๓. ใบความรู
ที่ ๑๕ เรื่อง
การเขียน
แผนผังมโนทัศน

การประเมิน
การเรียนรู

๑๒๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕) จัดลําดับความสําคัญของหัวขอยอย
แลวเขียนลงในแผนผังมโนทัศน
๒. ครูซักถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความ ๒.นักเรียนซักถามรวมกับครู
เขาใจ
๓. ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ ๓.นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
๔ คน คละความสามารถ(เกง-ปานกลาง- เตรียมทําแผนผังมโนทัศน
ออน) เตรียมทําแผนผังมโนทัศน เรื่อง
“สระในภาษาไทย”

๓. ๓. มีมารยาทใน
ขั้นปฏิบัติ ๓๐ นาที ๑. ครูแจกกระดาษปรูฟใหนักเรียน
การฟง การดู และ
กลุม ละ ๑ แผน พรอมปากกาคละสี
การพูด
๑ กลอง
๒. ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายกลุมและรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๓. ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงานโดยใช
เทคนิค Gallery Walk ซึ่งมีวิธีการทํา
กิจกรรมดังนี้
๑) แตละกลุมนําผลงานติดบริเวณผนัง
รอบหองเรียน

๑. นักเรียนแตละกลุมระดมความคิด
และชวยกันเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง
“สระในภาษาไทย”
๒. นักเรียนติดผลงานแผนผังมโนทัศน
ของกลุมตนเองบนผนัง และศึกษา
ผลงานของกลุมอื่น ๆ เมื่อมีขอสงสัย
หรือคําถามใหเขียนในกระดาษโนต
(Post-It) แลวติดลงบนพื้นที่วางในงาน
ของเพื่อน เวียนศึกษาความรูจนครบ
ทุกกลุม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๑๒๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒) นักเรียนแตละคนเดินไปยืนหนา
ผลงานของกลุมตาง ๆ และศึกษาหา
ความรูจากแผนผังมโนทัศน หากมีขอ
สงสัย คําถาม หรือขอคิดเห็น ใหเขียนลง
ในกระดาษโนต (Post-It) แลวติดลงบน
พื้นที่วางในงานของเพื่อน
๓) นักเรียนผลัดเปลี่ยนเวียนไปจนครบ
ทุกกลุมจนกลับมากลุมของตนเอง เพื่อ
สรุปเพิ่มเติมผลงานของตนใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
๔. ครูใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานและ ๓. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนา
อภิปรายการทํากิจกรรมรวมกัน
ชั้นเรียน และรวมกันอภิปรายความรู
จากกิจกรรม
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปความรู และ ๑. นักเรียนสรุปความรูและบอก
บอกประโยชนของการทํากิจกรรมโดยใช ประโยชนของการทํา Gallery Walk
เทคนิค Gallery Walk
(แนวคําตอบ : มีความรับผิดชอบตอ
งานตนเอง เพื่อนที่มีความสามารถ
ตางกันทํางานรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกัน
เปนผูนํา ไดเรียนรูและฝกทักษะการ
ทํางานกลุม และการแลกเปลี่ยน
ความรูโ ดยตรง)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่องสระภาษาไทย
๒) ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง การเขียนแผนผังมโนทัศน
๓) กระดาษปรูฟ
๔) ปากกาคละสี หรือสีไม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายเรื่องสระใน
ภาษาไทย

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถามตอบ ผานเกณฑ
๑. การถาม-ตอบ
การประเมิน
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
รอยละ ๖๐

ทักษะและกระบวนการ
- สรางแผนผังมโนทัศนเรื่อง ๑. การทําแผนผัง
๑. แบบประเมินการทํา
สระในภาษาไทย
มโนทัศน
แผนผังมโนทัศน
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- การฟง การดู และ
- มารยาทในการฟง ดู และ การพูด
พูด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการฟง ดู และ ผานเกณฑ
พูด
การประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. การประเมิน
๑. ความสามารถใน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด การสือ่ สาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบายเรื่อง อธิบายเรื่องสระใน อธิบายเรื่องสระใน อธิบายเรื่องสระใน อธิบายเรื่องสระใน
สระในภาษาไทย ภาษาไทยไดชัดเจน ภาษาไทยไดเปน
ภาษาไทยไดเล็กนอย ภาษาไทยไมชัดเจน
สวนใหญ
๒. สรางแผนผัง สรางแผนผัง
มโนทัศน เรื่องสระ มโนทัศนเรื่องสระใน
ภาษาไทยไดถูกตอง
ในภาษาไทย
ทุกหัวขอ

สรางแผนผัง
มโนทัศนเรื่องสระใน
ภาษาไทยไดถูกตอง
๓ ประเด็น

สรางแผนผัง
มโนทัศนเรื่องสระใน
ภาษาไทยไดถูกตอง
๒ ประเด็น

สรางแผนผัง
มโนทัศนเรื่องสระ
ในภาษาไทยได
ถูกตอง ๑ ประเด็น

๓. มารยาทใน
ตั้งใจฟง ไมเลน
การฟง ดู และพูด ขัดจังหวะหรือพูด
แทรก และตอบ
คําถามไดดี

ตั้งใจฟง นั่งเลน
ขัดจังหวะบางแตไม
พูดแทรก และตอบ
คําถามไดดี

คอนขางไมมีสมาธิ
นั่งเลนขัดจังหวะ
และตอบคําถามครู
ไดเล็กนอย

ไมมีสมาธิ นั่งเลน
ขัดจังหวะ และพูด
แทรก ตอบคําถาม
ครูไมได

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน แผนผังความคิดเรื่องสระในภาษาไทย
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. เนื้อหาถูกตอง เนื้อหาถูกตองทุก
หัวขอ

เนื้อหาถูกตอง
๓ หัวขอ

เนื้อหาถูกตอง
๒ หัวขอ

๒. การเขียน

เขียนมีหัว ลายมือ
สวยงามแตไม
สม่ําเสมอ

เขียนไมมีหัว ลายมือ เขียนไมมีหัว ลายมือ
สวยงามแตไม
ไมสม่ําเสมอ ขนาดไม
สม่ําเสมอ ขนาดไม เทากัน
เทากัน

ลบคําผิดมากกวา
๑-๓ คํา วาดภาพ
สอดคลองกับ
หัวเรื่องระบายสี
สวยงาม

ลบคําผิดมากกวา ไมสะอาด วาดภาพไม
๔ คํา วาดภาพไม สอดคลองกับหัวเรื่อง
สอดคลองหัวเรื่อง และไมระบายสี
ระบายสีคอนขาง
สวยงาม

เขียนมีหัว ลายมือ
สวยงาม ขนาด
สม่ําเสมอ

๓. ความสะอาด สะอาด วาดภาพ
สวยงาม
สอดคลองกับ
หัวเรื่องและระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เนื้อหาถูกตอง
นอยกวา ๑ หัวขอ

๑๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง การเขียนแผนผังมโนทัศน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรุปความรูสระในภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนแผนผังมโนทัศน

แผนผั งมโนทั ศ น เป นวิ ธี การนํ า ความรู หรื อ ข อ เท็ จจริ งมาจั ดระบบสร า งเป น
แผนผัง หรือจัดความคิดรวบยอด โดยนําหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเปนหัวขอยอย
แลวจัดลําดับความสําคัญ
วิธีการเขียนแผนผังมโนทัศน ดังนี้
๑. กําหนดหัวขอหรือเรื่อง
๒. เขียนหัวขอหรือเรื่องไวกลางหนากระดาษ
๓. รวบรวมหรือระดมความคิดถึงหัวขอยอยที่สัมพันธกับหัวเรื่อ ง แลวเขีย น
กลุมคําหัวขอยอยนั้นรอบหัวขอเรื่อง
๔. ขีดเสน โยงกลุมคําใหเห็นความสัมพันธกันกับหัวขอเรื่อง
๕. จัดลําดับความสําคัญของหัวขอยอยแลวเขียนลงในแผนผังมโนทัศน
ตัวอยาง
นางเงือก
ตามตํานานเลาวา นางเงือกเปนหญิงสาวสวยงาม ผมยาว รองเพลงไพเราะ ทอนบน
เหมือนมนุษยทอนลางเปนปลา อาศัยอยูในวังใตทองมหาสมุทร นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวา
นางเงือกที่มนุษยพบเห็นนาจะเปน “ปลาพะยูน” สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ใกลสูญพันธุ

แผนผังมโนทัศน
๒. สาวสวย ผมยาว
๓. ทอนบนเหมือนมนุษย

๑. ตํานาน
๖. ปลาพะยูน

นางเงือก
๕. อยูวังใตทองสมุทร

๔.ทอนลางเหมือนปลา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การนําองคความรูจากการเรียนรูเรื่องสระในภาษาไทย นํามาสรางสรรคผลงานผานจินตนาการของ
นักเรียน ทําใหสามารถจดจําเนื้อหาจากบทเรียนไดดีขึ้น และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกวิธีการสรางโมบายได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางโมบายเรื่องสระได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- การสรางโมบายสระในภาษาไทย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่
๑

๒

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนชมภาพ หรือโมบาย
๑. นักเรียนตอบคําถามครู
๑. ภาพโมบาย
การสรางโมบาย
(ของจริง) รูปแบบตาง ๆ และตั้งคําถาม
หรือโมบายของ
สระในภาษาไทย
นักเรียนดังนี้
จริง
ครู : ของสิ่งนี้ หรือของในภาพ คืออะไร นักเรียน : โมบาย
ครู : นักเรียนเคยพบเห็นที่ใดบาง
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
ครู : ใครเคยทําโมบายบาง
ครู : เราทําโมบายไวใชประโยชน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : โมบายทําไว
อะไรบาง
ตกแตง เปนเครื่องประดับสวยงามไว
ดูเลน)
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกวิธีการ
สรางโมบายได

ขั้นสอน ๑๐ นาที ๑. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการทําโมบาย ๑. นักเรียนศึกษาวิธีการทําโมบายจาก ๒. PowerPoint
๒. ครูแจกอุปกรณการทําโมบายให
ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง โมบายเมฆฝน เรื่องการสราง
นักเรียนทุกคน
เรื่องสระ
โมบายเรื่องสระ
๓. ใบความรู
ที่ ๑๖ เรื่อง
โมบายเมฆฝน
เรื่องสระ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๒. สรางโมบาย
ขั้นปฏิบัติ ๒๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนลงมือทําโมบายแขวน ๑. นักเรียนลงมือทําโมบายแขวนเรื่อง
เรื่องสระได
เรื่อง สระในภาษาไทย โดยออกแบบ
สระในภาษาไทย ตามรูปแบบที่
โมบายตามแบบที่นักเรียนคิดและชื่นชอบ นักเรียนชื่นชอบ

ลําดับ
ที่

๔. ๓. มารยาทใน
การฟง ดู และพูด

ขั้นสรุป ๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงาน
๑. นักเรียนนําเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลงาน
ผลงานนักเรียนและเรื่องสระในภาษาไทย นักเรียนเรื่องสระในภาษาไทย
๓.ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

๑๒๙
สื่อการเรียนรู

๔. โมบายเรื่อง
สระ

การประเมิน
การเรียนรู
๓. ชิ้นงาน
โมบาย
๔. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๕. การตอบ
คําถาม
๖. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๑๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่องการสรางโมบายเรื่องสระ
๒) ใบความรูท ี่ ๑๖ เรื่องโมบาย
๓) ภาพโมบาย
๔) อุปกรณ วัสดุ กระดาษสี กรรไกร กาว ดินสอสี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
๑. แบบประเมินการถาม
- บอกวิธีการสรางโมบาย ๑. การถาม-ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- สรางโมบายเรื่องสระ

- การทําชิ้นงานโมบาย ๑. แบบประเมินการทํา
โมบาย
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง การดู - การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินการฟง
และการพูด
การดู และการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน
๑. ความสามารถใน
๑. การประเมิน
การสื่อสาร
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด การสือ่ สาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๓๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอกวิธีการ
สรางโมบาย

บอกวิธีการสรางได บอกวิธีการสรางได บอกวิธีการสรางได บอกวิธีการสรางได
ทุกขั้นตอน
๓ ขั้นตอน
๒ ขั้นตอน
นอยกวา ๑ ขั้นตอน

๒. สรางโมบาย
เรื่องสระ

สรางโมบายได
แปลกใหมและ
สวยงาม

๓. มารยาทใน ตั้งใจฟง ไมเลน
การฟง การดู และ ขัดจังหวะหรือพูด
การพูด
แทรก และตอบ
คําถามไดดี

สรางโมบายไดแปลก สรางโมบายไดตาม สรางโมบายตามแบบ
โดยการดัดแปลง แบบและสวยงาม และไมคอยสวยงาม
แบบและสวยงาม
ตั้งใจฟง นั่งเลน
ขัดจังหวะบางแตไม
พูดแทรก และตอบ
คําถามไดดี

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คอนขางไมมีสมาธิ
นั่งเลนขัดจังหวะ
และตอบคําถามครู
ไดเล็กนอย

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมมีสมาธิ นั่งเลน
ขัดจังหวะ และพูด
แทรก ตอบคําถามครู
ไมได

๑๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๓๓

ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง การสรางโมบาย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

โมบายเมฆฝนเรื่องสระ

อุปกรณ :
๑. กระดาษสีดํา ๑ แผน
๒. กระดาษสีพื้นหลากสี สีละ ๑ แผน
๓. สายเอ็นตกปลาชนิดใส ขนาด ๐.๔๕ มม.
๑ มวน
๔. กาวลาเท็กซ
๕. กรรไกร
๖. ดินสอ
๗. ไมบรรทัด
๘. เหรียญ ๕ บาท
วิธีการทํา :
๑. วาดรู ป ก อ นเมฆบนกระดาษสี ดํ า แล ว ตั ด ออกมาในขนาดเดี ย วกั น ๒ ชิ้ น
ตัดกระดาษสีหลากสีเปนรูปสามเหลี่ยม และวงกลม (ใชเหรียญ ๕ เปนตนแบบ) โดย
ทุกชิ้นจะตองตัดใหเปนจํานวนคู
๒. เขียนคําที่ประสมดวยสระตาง ๆ ในภาษาไทยลงบนกอนแมฆหรือรูปทรงที่
ตองการ
๓. นํา กระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้นมาทํ า การประกบติ ดกั นด ว ยกาว โดยตัด
สายเอ็น ๑ เสน สอดไวระหวางกระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้น (เพื่อใชแขวน) และตัด
สายเอ็น ๕ เสน สอดไวระหวางกระดาษทางดานลางของกอนเมฆ (เพื่อใชทําสายฝน)
๔. นํากระดาษรูปสามเหลี่ยมและวงกลมที่ตัดเตรียมไวเปนคู มาทําการทากาว
ประกบติดกับสายเอ็นทั้ง ๕ เสน โดยเวนระยะใหสวยงาม
ขอขอบคุณ วิธีทําโมบายกระดาษโดย ideadeedee

๑๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน การสรางโมบายเรื่องสระ
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. เนื้อหาถูกตอง เนื้อหาถูกตองทุก
ประเด็น

เนื้อหาถูกตอง
๘๐%

เนื้อหาถูกตอง
๖๐%

๒. การเขียน

เขียนมีหัว ลายมือ
สวยงาม ขนาด
สม่ําเสมอ

เขียนมีหัว ลายมือ
ขนาดไมคอย
สม่ําเสมอ หรือ
เขียนไมคอยมีหัว
ลายมือสม่ําเสมอ

เขียนไมมีหัว ลายมือ เขียนไมมีหัว ลายมือ
ไมสม่ําเสมอ ขนาด ไมสม่ําเสมอ ขนาดไม
ไมเทากัน
เทากัน

๓. ความสะอาด
สวยงาม

สะอาด และระบายสี ลบคําผิดมากกวา
สวยงาม
๑-๓ คํา
ระบายสีสวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ลบคําผิดมากกวา
๔ คํา
ระบายสีสวยงาม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เนื้อหาไมถูกตอง

ไมสะอาด
หรือไมระบายสี

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๓๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ป ___________________________
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. ทักทาย แนะนําตนเองและโรงเรียน
๒. จําแนกพยางคของคํา
๓. เขียนคําที่มี ๒-๔ พยางค
๔. อาน เขียนคําที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
๕. เขียนจําแนกคําที่มีสระประสม
๖. เขียนคําที่มีสระอะ สระโอะ เปลี่ยนรูป และลดรูป
๗. สรุปแผนผังความคิดเรื่องสระในภาษาไทย

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๑๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ภาษาไทยพื้นฐาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ภาษาไทยพื้นฐาน
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

๑๓๗

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๐ ชัว่ โมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
มาตราในภาษาไทยมีทั้งหมด ๙ มาตรา และแบงเปนมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกด
ที่ไมตรงมาตรา มาตรา ก กา เปนมาตราเดียวที่ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกดแตมีสระอยูทายคําหรือพยางค
ซึ่งมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรามีดวยกัน ๔ มาตรา ไดแก มาตราตัวสะกด กง กม เกย เกอว โดยมีพยัญชนะ
เป น ตั ว สะกดเพี ย งตั ว เดี ย ว คํ า คล อ งจอง คื อ คํ า ที่ มี เ สี ย งสระเดี ย วกั น และตั ว สะกดในมาตราเดี ย วกั น
แตพยัญชนะตนตางกัน และอาจมีเสียงวรรณยุกตตางกันได คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวา คําสัมผัส และ
คํ าขวั ญ เป น ถ อยคํ า หรื อข อความสั้ น ๆ ที่ แตงขึ้น เปน คติส อนใจเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชส อนหรือ
ชี้ใหเห็นสิ่งที่ถูกตองดีงาม เพื่อใหเกิดกําลังใจ หรือเพื่อใหเปนสิริมงคล คําขวัญ อาจใชกับบุคคล คณะบุคคล
หรือสถาบันก็ได นอกจากนี้มักใช แทรกคํากลาวในโอกาสตาง ๆ เชน การใหโอวาท การกลาวคําปราศรั ย
การแสดงปาฐกถา หรือการอภิปราย เปนตน

๑๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายของคํา
๒) ความหมายมาตรา กง
๓) ความหมายมาตรา กม
๔) ความหมายมาตรา เกย
๕) ความหมายมาตรา เกอว
๖) ความหมายมาตราตัวสะกดตรงมาตรา
๗) ความหมายของคําคลองจอง
๘) ความหมายของคําขวัญ
๙) หลักการแตงคําขวัญ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนคําในมาตรา ก กา
๒) การเขียนคําในมาตรา กง
๓) การเขียนคําในมาตรา กม
๔) การเขียนคําในมาตรา เกย
๕) การเขียนคําในมาตรา เกอว
๖) การเขียนคําคลองจอง
๗) การเขียนคําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
๘) การเขียนคําขวัญ
๙) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
๑) มารยาทในการอาน
๒) มารยาทในการเขียน
๓) มารยาทในการฟง และการพูด
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๓๙

๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตรา ก กา
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กง
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กม
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตรา เกย
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง นักสํารวจมาตรา เกอว
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก ก กา กง กม เกย เกอว
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
๙) ใบงานที่ ๙ เรื่อง คําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
๑๐) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง เขียนคําขวัญ
๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. บอกความหมาย บอกความหมาย บอกความหมาย บอกความหมาย
และการเขียนมาตรา และการเขียน
และการเขียน
และการเขียน
ตัวสะกดที่ตรง
มาตราตัวสะกดที่ มาตราตัวสะกดที่ มาตราตัวสะกดที่
มาตราได
ตรงมาตราได
ตรงมาตราได
ตรงมาตราได
ถูกตองทุกขอ
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
๒. บอกความหมาย บอกความหมาย บอกความหมาย บอกความหมาย
และเขียนคําคลอง และเขียนคําคลอง และเขียนคําคลอง และเขียนคําคลอง
จองไดถูกตอง
จองไดถูกตอง
จองได
จองไดถูกตอง
๖๐%
๘๐%
ทุกขอ
๓. บอกความหมาย บอกความหมาย บอกความหมาย บอกความหมาย
และเขียนคําขวัญได และเขียนคําขวัญ และเขียนคําขวัญ และเขียนคําขวัญ
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐% ไดถูกตอง ๖๐%
๔. การคัดลายมือ
การคัดลายมือตัว การคัดลายมือตัว การคัดลายมือตัว
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด บรรจงเต็มบรรทัด บรรจงเต็มบรรทัด บรรจงเต็มบรรทัด
ได
ทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐% ไดถูกตอง ๖๐%
ประเด็นประเมิน

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
และการเขียน
มาตราตัวสะกดที่
ตรงมาตราได
ถูกตอง ๔๐%
บอกความหมาย
และเขียนคําคลอง
จองไดถูกตอง
๔๐%
บอกความหมาย
และเขียนคําขวัญ
ไดถูกตอง ๔๐%
การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด
ไดถูกตอง ๔๐%

๑๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ทําหนาที่บังคับเสียงทายคํา ใหมีเสียงและคําตามตองการ ตัวสะกด
แบงเปนมาตราตาง ๆ ได ๘ มาตรา
มาตรา ก กา คื อ คํ า หรื อพยางค ที่ป ระสมพยั ญชนะและสระไม มีตั ว สะกด มีเพีย งสระอยูทายคํ า
หรือพยางคจะเปนสระเสียงสั้น หรือสระเสียงยาวก็ได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของคําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา ก กา ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา ก กา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๔๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๑๐ นาที ๑. ครูตั้งคําถามซักถามความรูเดิมและ
๑. นักเรียนจับคูชวยกันตอบคําถามครู
การอาน และเขียน
กระตุนความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โดยประสบการณเดิม และคนควาจาก
คําในมาตรา ก กา
มาตราตัวสะกด โดยการเรียนรูแบบเพื่อน พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คูคิด (Think Pair Share) ดังนี้
ครู : คําที่ใชในภาษาไทย เปนอยางไร
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําที่ใชใน
ภาษาไทย เปนคําไทยแท และคําที่นํามา
จากภาษาอื่น เชน บาลี สันสกฤต เขมร)
ครู : คําไทยแท เปนอยางไร
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําไทยแท
สวนมากมักอานตรงตัวตามที่เขียน)
ครู : ใหหาความหมายคําวา “มาตรา”
จากพจนานุกรม
ครู :ใหหาความหมายของคําวา
“ตัวสะกด”
๒. ครูสรุปความหมายของคําวา “มาตรา
ตัวสะกด”
(พยัญชนะที่ผสมอยูขางหลังคําหรือพยางค)

นักเรียน : (แนวคําตอบ : หลักเกณฑที่
วางไวเพื่อใหกําหนดไดวาคําที่มี
พยัญชนะตัวใดบางเปนตัวสะกดอยูใน
มาตราใดหรือแมใด)
นักเรียน : (แนวคําตอบ : พยัญชนะทาย
คําหรือพยางค ที่ทําหนาที่บังคับเสียงให
เปนไปตามมาตราตาง ๆ)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. พจนานุกรม ๑. การสังเกต
ฉบับราชบัณฑิต พฤติกรรม
ยสถาน
นักเรียน
๒. การตอบ
คําถาม

๑๔๒
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกความหมาย
ของคําได

ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใชคําถามทบทวนความรูเดิมเรื่อง ๑. นักเรียนตอบคําถามจาก
มาตราตัวสะกดในภาษาไทยกับนักเรียน ประสบการณเดิม โดยมีแนวคําตอบ
ดังนี้
ดังนี้
ครู : มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่
นักเรียน : ๙ มาตรา
มาตรา
ครู : นักเรียนจําไดหรือไมวามีมาตรา
นักเรียน : ตอบตามความรูเดิม
ใดบาง (ครูถามกระตุนจนนักเรียนตอบ
มาตรา ก กา)
ครู : มาตรา ก กา คือ อะไร
นักเรียน : (แนวคําตอบ : มาตรา ก กา
คือคําที่มีสระเสียงสั้น หรือเสียงยาวอยู
ทายคําหรือพยางค)
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตราแม ก กา ๒. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๑ เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
มาตรา ก กา
๓. ครูใหนักเรียนหาคําในมาตรา ก กา
โดยใชภาพปริศนา
ครู : ใหทุกคนดูภาพปริศนาตอไปนี้
แลวบอกคําจากภาพ และพิจารณาวา
ภาพใดเปนคําที่มาจากมาตรา ก กา

สื่อการเรียนรู
๒. สื่อ
PowerPoint
เรื่องมาตรา
ก กา

๓. นักเรียนดูภาพ แลวบอกคําจากภาพ ๓. บัตรภาพ
และบอกวาคําใดเปนคําในมาตรา ก กา ปริศนา

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

๓. ๒. เขียนคําใน
มาตรา ก กา ได

๔. ๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๑๔๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคําศัพท
เปนคําในมาตรา ก กา แลวใหนักเรียน
อานออกเสียงทั้งหมด
ขั้นปฏิบัติ ๑๐ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทําใบงาน แลวให
นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่องเติมคํามาตรา
ก กา
๒. ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
ขั้นสรุป ๑๐ นาที ๑. ครูสุมนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน
หรือใชโปรแกรมสุม SuperSoomm
กอนการเสนอผลงานครูทบทวนมารยาท
ในการฟงและพูด
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อน
พูดหรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนชวยกันสรุปคําศัพทเปนคํา
ในมาตรา ก กา และอานออกเสียงคํา
ทั้งหมด
นักเรียนอานคําชี้แจง และทําใบงานที่ ๑ ๔. ใบงานที่ ๑
เรื่องเติมคํามาตรา ก กา
เรื่อง เติมคํา
มาตรา ก กา

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การอาน
ออกเสียงคํา
๔. การตรวจ
ใบงานที่ ๑

๑. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ๕. PowerPoint ๕. การนํา
เรื่อง มาตรา เสนอผลงาน
ก กา
๖. แบบ
ประเมิน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาท
แผนผัง
ในการฟงและพูด เชน ไมคุย ตั้งใจฟง
ความคิด
ตามองผูพูด พยายามจับความคิดหรือสิ่ง
ที่เปนประโยชนที่จะนําไปใช ไมแสดง
กิริยาที่ไมเหมาะสม)

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๒.. นักเรียนละครูรวมกันสรุปความรู
มาตรา ก กา โดยสรุปในแผนผังความคิด เรื่อง มาตรา ก กา ในแผนผังความคิด

๑๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
๒) ใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตรา ก กา
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา ก กา
๔) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๕) บัตรภาพปริศนา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตราแม ก กา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกความหมายของคํา

ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําในมาตรา ก กา
๒. เขียนสรุปความรูเรื่อง
มาตรา ก กก

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

๑. การถาม-ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. การสังเกตพฤติกรรม

๑. การทําใบงานที่ ๑
เรื่อง เติมคํามาตรา
แม ก กา
๒. การเขียนสรุปความรู
เรื่องมาตรา แม ก กา

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินใบงาน ผานเกณฑ
ที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตรา การประเมิน
แม ก กา
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินการเขียน
สรุปความรูเรื่องมาตรา
แม ก กา

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๔๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอก
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ความหมายของคํา คําไดถูกตอง
คําไดถูกตอง
คําไดถูกตอง
คําไดถูกตอง
๑๖-๒๐ คํา
๑๑-๑๕ คํา
๖-๑๐ คํา
๑-๕ คํา
๒. เขียนคําใน
มาตรา ก กา

เขียนคําในมาตรา
ก กา ไดถูกตอง
๑๖-๒๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา ไดถูกตอง
๑๑-๑๕ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา ไดถูกตอง
๖-๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา ไดถูกตอง
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
-อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

-ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
- แผนผังความคิด
ความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๔๗

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา ก กา

มาตรา ก กา คือ คําที่ประสมพยั ญชนะและสระไม มีตั วสะกด จะเป น
สระเสียงสั้น หรือ สระเสียงยาวก็ได เชน
แม
กา
ตา
อยู
มี
ปลา
อารี
ทาที
ผูดี
โลเล เกเร
เวลา
เฮฮา
อาสา
ธารา สาขา ดารา
นาที
คูหู
สูสี
มีตา ยาดี สีดํา
จําได
ตะกรา พอครัว ตอแย ถือตัว มือถือ แมคา
ใครมา หาเงาะ เหลาะแหละ
หาแพะ แวะมา

แม ไก
แมไกอยูในตะกรา
อีแมกาก็มาไล
หมาใหญก็ไลเหา
ปูแสมแลปูนา
เตานาแลเตาดํา
ปลาทูอยูทะเล

ไขไขมาสี่หาใบ
อีแมไกไลตีกา
หมูในเลาแลดูหมา
กะปูมาปูทะเล
อยูในน้ํากะจระเข
ปลาขี้เหรไมสูดี

(ที่มา หนังสือประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ)

๑๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตรา ก กา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคํามาตราตัวสะกด ก กา ลงในชองวาง แลวฝกอานคํา

๑. เผื่อ
๒. พอ
๓. ทะ
๔. สี
๕. แม
๖. กะ
๗. บะ
๘. ใจ
๙. ระ
๑๐. ป
ชื่อ ............................................... สกุล ............................. ชั้น ................ เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง เติมคํามาตรา ก กา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคํามาตราตัวสะกด ก กา ลงในชองวาง แลวฝกอานคํา

๑. เผื่อ แผ
๒. พอ คา
๓. ทะ เล
๔. สี ดํา
๕. แม ครัว
๖. กะ ป
๗. บะ หมี่
๘. ใจ ดี
๙. ระ ยํา
๑๐. ป จอ

(แนวคําตอบ) นักเรียนอาจมีคาํ ตอบอื่นที่ถูกตอง ขอใหครูผูสอนพิจารณาตามความ
เหมาะสม

๑๔๙

๑๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่องเติมคํามาตรา ก กา
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

๔ (ดีมาก)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

เติมคํามาตรา ก กา เติมคํามาตรา ก กา เติมคํามาตรา ก กา เติมคํามาตรา ก กา
ถูกตอง ๗-๑๐ คํา ถูกตอง ๕-๖ คํา
ถูกตอง ๓-๔ คํา
ถูกตองนอยกวา
๒ คํา

๒. ผลงานการเขียน - ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓ (ดี)

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงาม
เปนสวนใหญมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๕๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตราแม กง คือ คําที่ประสมพยัญชนะและสระ มี ง เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา กง ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา กง ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา กง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
การอาน และเขียน
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อน ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
คําในมาตรา กง
คูคิด (Think pair share) ดังนี้
คูคิด
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคํา นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจากภาพ
จากภาพแลวเขียนคําลงในสมุด
(แนวคําตอบ : แสง หวง อาง ไกยาง
(ครูแสดงบัตรภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ ใบตอง มะปริง)
Power point ไดแก รูปแสง รูปหวง
รูปอาง รูปไกยาง รูปใบตอง รูปมะปริง)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจาก ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ภาพแลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๖ คํา มีความเหมือน หรือ นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๖ คํา
ความตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใดที่
ตางกันที่คําและความหมาย เหมือนกัน
เหมือนกัน
ที่เปนคําที่มีงอ งู อยูทายคําเหมือนกัน)
ครู : งอ งู ที่อยูทายคําทําหนาที่ใด
นักเรียน : (แนวคําตอบ :เปนตัวสะกด)
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

สื่อการเรียนรู
๑. บัตรภาพ
หรือสื่อ
PowerPoint
(รูปแสง รูปหวง
รูปอาง รูปไก
ยาง
รูปใบตอง
รูปมะปริง)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๒

๓

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม
๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน (คละ
การเรียนรู
“ปริศนาภาพ”โดยใชรูปแบบเกม
เกง - ปานกลาง - ออน) ทํากิจกรรม
๑. อธิบาย
การเรียนรู (Game) ดังนี้
“ปริศนาภาพ” (คําในมาตรา กง)
ความหมายมาตรา
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
กง ได
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู : นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑ คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุด
เปนฝายชนะ
๒.ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตราแม กง ๒. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๒
มาตรา กง
เรื่องมาตราแม กง
๒. เขียนคําใน
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
มาตรา กง ได
“นักสํารวจมาตรา กง” มีวิธีทํากิจกรรม “นักสํารวจมาตรา กง”
๓. มีมารยาทใน
ดังนี้
การฟง การพูด
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ
การอาน และ
ในชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคํา
การเขียน

๑๕๓
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. บัตรภาพคํา
มาตรา กง
๓. สื่อ
PowerPoint
เรื่องมาตรา
แม กง

๔. ใบงานที่ ๒ ๓. การประเมิน
เรื่องนักสํารวจ ใบงานที่ ๒
มาตรา กง
๔. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

๑๕๔
ลําดับ
ที่

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ในมาตรา กง เขียนคําลงในใบงานที่ ๒
พรอมตกแตงใหสวยงาม
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาท
ในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ขั้นสรุป ๘ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงาน
ที่ ๒ บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา กง และเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องมาตรา กง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๒
บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา กง และสรุป
ความรูดวยการเขียนแผนผังความคิด

๕. สื่อ
PowerPoint
เรื่องมาตรา กง

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๕๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปแสง รูปหวง รูปอาง รูปไกยาง รูปใบตอง รูปมะปริง)
๒) บัตรภาพคํามาตรา กง
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา กง
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กง
๕) ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กง
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- อธิบายความหมายมาตรา กง ๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําในมาตรา กง
๒. เขียนสรุปความรูเรื่อง
มาตรา กง

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

๑. การทําใบงานที่ ๒
เรื่องนักสํารวจมาตรา กง
๒. เขียนสรุปความรู
เรื่องมาตรา กง ได

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจ การประเมิน
มาตรา กง
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินการเขียน
สรุปความรูเรื่องมาตรา กง

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา กง ไดถูกตอง มาตรา กง ไดถูกตอง มาตรา กง ไดถูกตอง มาตรา กง ไมได
กง
เปนสวนมาก
เปนบางสวน
๒. เขียนคําใน
มาตรา กง

เขียนคําในมาตรา กง เขียนคําในมาตรา กง เขียนคําในมาตรา กง เขียนคําในมาตรา กง
ไดถูกตองมากกวา ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๖-๑๐ คํา ไดถูกตอง ๑-๕ คํา
๒๐ คํา
๑๑-๑๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๕๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กง

มาตรา กง คือ คําที่มี ง เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา กง

เหวี่ยง

ตลิ่ง

เขยง

เปลือง

ระวัง

ผาถุง

ทดลอง

เจาหญิง

นกยูง

ตาราง

ตัวอยาง

ถั่วเหลือง

รถเกง

ปดทอง

พลเมือง

ตอรอง

ไกโตง

หลังคา

หองฉุกเฉิน ลงมือ

เกรงใจ

ยางพารา

ฟองน้ํา

แตงไทย

เตียงนอน เชิงเขา

ยางพารา พลเมือง

ตนชงโค

ตนเฟองฟา ตนมะปริง ตนมะปราง

สองแสง

แสงสวาง

เครื่องปรุง ยางพารา

รุงเรือง
วังไกลกังวล

เครื่องแกง

นองสาว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๕๙

ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา กง ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ ............................................. สกุล ............................. ชั้น .................. เลขที่ ............

๑๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจมาตรา กง
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความถูกตอง เขียนคําในมาตรา กง เขียนคําในมาตรา กง เขียนคําในมาตรา กง เขียนคําในมาตรา กง
ของเนื้อหา
ไดมากกวา ๒๐ คํา ได ๑๑-๑๕ คํา
ได ๖-๑๐ คํา
ไดนอยกวา
๕ คํา
๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

- ลายมือสวยงามเปน
สวนใหญมีหัว เวน
ระยะหางไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง ไมระบาย
สี

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๖๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กม คือ คําที่มี ม เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา กม ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา กม ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา กม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๖๒

ลําดับ
ที่
๑

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน และ
เขียนคําในมาตรา
กม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา ๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อน ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
คูคิด (Think pair share) ดังนี้
คูคิด
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคําจาก นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจากภาพ
ภาพแลวเขียนคําลงในสมุด (ครูแสดงบัตร (แนวคําตอบ : ลม รม สอม เข็ม สม
ภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ Power point กลม)
ไดแก ลม รม สอม เข็ม สม กลม)
๒.ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจากภาพ ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๖ คํา มีความเหมือน หรือ
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๖ คํา
ความตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใดที่
ตางกันที่คําและความหมาย เหมือนกัน
เหมือนกัน
ที่เปนคําที่มี มอ มา อยูทายคํา
ครู : นักเรียนคิดวา มอ มา ที่อยูทายคํา เหมือนกัน)
ทําหนาที่ใด
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปนตัวสะกด)
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. บัตรภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
(รูปลม รม สอม
เข็ม สม กลม)

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๒

๓

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมาย
มาตรา กม ได

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม “ปริศนา ๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน (คละ
ภาพ” โดยใชรูปแบบเกมการเรียนรู
เกง - ปานกลาง - ออน) ทํากิจกรรม
(Game) ดังนี้
“ปริศนาภาพ” (คําในมาตรา กม)
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู :นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑ คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุด
เปนฝายชนะ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา กม
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่องมาตรา
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๓ เรื่อง กม
มาตราแม กม
๒. เขียนคําใน ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
มาตรา กม ได
“นักสํารวจมาตรา กม” มีวิธที ํากิจกรรม “นักสํารวจมาตรา กง”
๓. มีมารยาทใน
ดังนี้
การอาน
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคํา

๑๖๓
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แผนภาพ
๑. การสังเกต
๒. สื่อ
พฤติกรรม
PowerPoint ๒. การถามตอบ
เรื่องมาตรา กม

๓. ใบงานที่ ๓
เรื่องนักสํารวจ
มาตรา กม

๑๖๔
ลําดับ
ที่

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ในมาตรา กม เขียนคําลงในใบงานที่ ๓
พรอมตกแตงใหสวยงาม
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาท
ในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ขั้นสรุป ๘ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๓
บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา กม และเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องมาตราแม กม

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๓
บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา กม และสรุป
ความรูดวยการเขียนแผนผังความคิด

๔. PowerPoint ๑. การถามตอบ
เรื่องมาตรา กม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๖๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปลม รม สอม เข็ม สม กลม)
๒) บัตรภาพคํามาตรา กม
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา กม
๔) ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กม
๕) ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตรา กม
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา กม ๑. การถามตอบ
๒. การสังเกต
พฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําในมาตรา กม
๑. การทําใบงานที่ ๓
เรื่องนักสํารวจมาตรา
๒. เขียนสรุปความรูเรื่อง
กม
มาตรา กม
๒. เขียนสรุปความรู
เรื่องมาตรา กม ได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจ การประเมิน
มาตรา กม
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินการเขียน
สรุปความรูเรื่องมาตรา
แม กม

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการ
คิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา กม ไดถูกตอง มาตรา กม ไดถูกตอง มาตรา กม ไดถูกตอง มาตรา กม ไมได
กม
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
๒. เขียนคําใน
มาตรา กม

เขียนคําในมาตรา กม เขียนคําในมาตรา กม เขียนคําในมาตรา กม เขียนคําในมาตรา กม
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๖-๑๐ คํา ไดถูกตอง ๑-๕ คํา
มากกวา ๒๐ คํา
๑๑-๑๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๖๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กม

มาตรา กม คือ คําที่มี ม เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา กม

กาม

กลาม

แกม

กลอม

กลุม

คุม

โคม

จอม

จาม

ซอม

นวม

นุม

ปลอม

ปม

ปลื้ม

พรม

ผอม

ลม

ลอม

ลาม

หนาม

หอม

เหลี่ยม

เสริม

เสียม

กระทอม

งดงาม

ซาหริ่ม

ทับทิม

น้ําทวม

รวบรวม

ลูกอม

ถลม

ผสม

พนม

มัธยม

สงคราม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๖๙

ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา กม ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ .............................................. สกุล ............................. ชั้น ................. เลขที่ ............

๑๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตรา กม
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา กม ไดถูกตอง มาตรา กม ไดถูกตอง มาตรา กม ไดถูกตอง มาตรา กม ไมได
กม
เปนสวนมาก
เปนบางสวน
๒. เขียนคําใน
มาตรา กม

เขียนคําในมาตรา กม เขียนคําในมาตรา กม เขียนคําในมาตรา กม เขียนคําในมาตรา กม
ไดถูกตองมากกวา ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๖-๑๐ คํา ไดถูกตอง ๑-๕ คํา
๒๐ คํา
๑๑-๑๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม ไม
สะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๗๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา เกย คือคําที่มี ย เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา เกย ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา เกย ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา เกย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา ๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
การอาน และ
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
เขียนคําในมาตรา
(Think pair share) ดังนี้
คูคิด
เกย
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคําจาก นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจากภาพ
ภาพแลวเขียนคําลงในสมุด (ครูแสดงบัตร (แนวคําตอบ : สรอย กลวย ถวย
ภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ Power point นักมวย ออย ปายจราจร)
ไดแก รูปสรอย รูปกลวย รูปถวย รูปนักมวย
รูปออย รูปปายจราจร)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจากภาพ ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๖ คํา มีความเหมือน หรือความ นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๖ คํา
ตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใดที่เหมือนกัน
ตางกันที่คําและความหมาย
เหมือนกันที่เปนคําที่มี ยอ ยักษ อยู
ทายคําเหมือนกัน)
ครู : นักเรียนคิดวา ยอ ยักษ ที่อยูทายคํา นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปน
ทําหนาที่ใด
ตัวสะกด)
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

สื่อการเรียนรู
๑. บัตรภาพ
หรือสื่อ
PowerPoint
(รูปสรอย กลวย
ถวย นักมวย
ออย
ปายจราจร)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๒

๓

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมาย
มาตรา เกย ได

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม “ปริศนา ๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
ภาพ”โดยใชรูปแบบเกมการเรียนรู (Game) (คละเกง - ปานกลาง - ออน)
ดังนี้
ทํากิจกรรม “ปริศนาภาพ” (คําใน
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
มาตรา เกย)
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู :นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑ คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุดเปน
ฝายชนะ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา เกย
๒. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๔ เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
มาตรา เกย
๒. เขียนคําใน ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม “นักสํารวจ ๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
มาตรา เกย ได
มาตรา เกย” มีวิธีทํากิจกรรม ดังนี้
“นักสํารวจมาตรา เกย”
๓. มีมารยาทใน
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ
๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
การอาน
ในชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคํา
หนาชั้นเรียน
ในมาตรา เกย เขียนคําลงในใบงานที่ ๔
พรอมตกแตงใหสวยงาม

๑๗๓
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. แผนภาพ ๓. การสังเกต
๓. สื่อ
พฤติกรรม
PowerPoint ๔. การถามตอบ
เรื่องมาตรา เกย

๔. ใบงานที่ ๔
เรื่องนักสํารวจ
มาตรา เกย

๑๗๔
ลําดับ
ที่

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาท
ในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ขั้นสรุป ๘ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๔
บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียนเพิ่มเติม
เรื่องมาตรา เกย และเขียนแผนผังความคิด
เรื่องมาตรา เกย

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๔ ๑. PowerPoint ๑. การถามตอบ
บนกระดานดํา
เรื่องมาตรา เกย
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา เกย และสรุป
ความรูดวยการเขียนแผนผังความคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๗๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปลม รม สอม เข็ม สม กลม)
๒) บัตรภาพคํามาตรา เกย
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา เกย
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตรา เกย
๕) ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่องนักสํารวจมาตรา เกย
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา
เกย
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําในมาตรา เกย
๒. เขียนสรุปความรูเรื่อง
มาตรา เกย

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
๑. การทําใบงานที่ ๔
เรื่องนักสํารวจมาตรา
เกย
๒. การเขียนสรุป
ความรูเรื่องมาตรา
แม เกย

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๔ เรื่องนัก
การประเมิน
สํารวจมาตรา เกย
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินการเขียน
สรุปความรูเรื่องมาตรา
เกย

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถใน
การคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา เกย ไดถูกตอง มาตรา เกย ไดถูกตอง มาตรา เกย ไดถูกตอง มาตรา เกย ไมได
เกย
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
๒. เขียนคําใน
มาตรา เกย

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
มากกวา ๒๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
๑๑-๑๕ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
๖-๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๗๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา เกย

มาตรา เกย คือคําที่มี ย เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา เกย

กาย

ขาย

คาย

ดอย

เดือย

ทอย

เนย

ฝอย

ยอย

สอย

หวย

อาย

สวย

ปลาย

โดย

คุณยาย

เครื่องหมาย

จดหมาย

พริกไทย

ทนาย

ระบาย

ขโมย

ใบเตย

งายดาย

เจานาย

ใจราย

เฉลย

ขนมบัวลอย

เครื่องแตงกาย

ทะเลทราย

พังทลาย

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๗๙

ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตรา เกย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา เกย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา เกย ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ .......................................... สกุล ................................ ชั้น ................... เลขที่ ............

๑๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตราแม เกย
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา เกย ไดถูกตอง มาตรา เกย ไดถูกตอง มาตรา เกย ไดถูกตอง มาตรา เกย ไมได
เกย
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
๒. เขียนคําใน
มาตรา เกย

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
มากกวา ๒๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
๑๑-๑๕ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
๖-๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกย ไดถูกตอง
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๘๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา เกอว คือคําที่มี ว เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา เกอว ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา เกอว ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา เกอว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา
๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
การอาน และ
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
เขียนคําในมาตรา
(Think pair share) ดังนี้
คูคิด
เกอว
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคําจากภาพ นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจาก
แลวเขียนคําลงในสมุด (ครูแสดงบัตรภาพ
ภาพ(แนวคําตอบ : คิ้ว นิ้ว ดาว ขาว
หรือแสดงภาพในสื่อ PowerPoint ไดแก
มะนาว ไขเจียว)
รูปคิ้ว รูปนิ้ว รูปดาว รูปขาว
รูปมะนาว รูปไขเจียว)
๒.ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจากภาพ
๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๖ คํา มีความเหมือน หรือความ นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๖ คํา
ตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใดที่เหมือนกัน
ตางกันที่คําและความหมาย
เหมือนกันที่เปนคําที่มี วอ แหวน
อยูทายคําเหมือนกัน)
ครู : นักเรียนคิดวา วอ แหวน ที่อยูทายคํา
นักเรียน : (แนวคําตอบ :เปน
ทําหนาที่ใด
ตัวสะกด)
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู
๑. บัตรภาพ
หรือสื่อ
PowerPoint
(รูปคิ้ว นิ้ว ดาว
ขาว มะนาว
ไขเจียว)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม “ปริศนา
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
การเรียนรู
ภาพ”โดยใชรูปแบบเกมการเรียนรู (Game) “นักสํารวจมาตรา เกอว”
๑. อธิบาย
ดังนี้
ความหมาย
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน โดยคละ
มาตรา เกอว ได
ความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปดแผนปาย
ปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู :นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวาภาพนั้น
คือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ ๑
คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุดเปนฝายชนะ
๒.ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา เกอว
๒. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๕ เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๔ เรื่อง
มาตรา เกอว
มาตรา เกย
๓. ๒. เขียนคําใน
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑.ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม “นักสํารวจ ๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
มาตรา เกอว ได
มาตรา เกอว” มีวิธีทํากิจกรรม ดังนี้
“นักสํารวจมาตรา เกอว”
๓. มีมารยาทใน
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ ใน
การอาน
ชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคําในมาตรา
เกอว เขียนคําลงในใบงานที่ ๕ พรอมตกแตงให
สวยงาม
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ

ลําดับ
ที่

๑๘๓
สื่อการเรียนรู
๒.แผนภาพ
๓. สื่อ
PowerPoint
เรื่องมาตรา
เกอว

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
๔. การถาม
ตอบ

๔. ใบงานที่ ๕ ๕.ประเมิน
เรื่องนักสํารวจ ใบงานที่ ๕
มาตรา เกอว

๑๘๔
ลําดับ
ที่

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาทในการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน
๘ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๕
บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เรื่อง
มาตรา เกอว และเขียนแผนผังความคิดเรื่อง
มาตรา เกอว

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๕ ๕. PowerPoint ๖. ประเมิน
บนกระดานดํา
เรื่องมาตรา
แผนผัง
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เกอว
ความคิด
เรื่องมาตรา เกย และสรุปความรู
ดวยการเขียนแผนผังความคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๘๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปคิ้ว นิ้ว ดาว ขาว มะนาว ไขเจียว)
๒) บัตรภาพคํามาตรา เกอว
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา เกอว
๔) ใบงานที่ ๕ เรื่อง นักสํารวจมาตรา เกอว
๕) ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่องนักสํารวจมาตรา เกอว
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา
เกอว
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําในมาตรา เกอว
๒. เขียนสรุปความรูเรื่อง
มาตรา เกอว

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
มารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. การสังเกตพฤติกรรม
๑. การทําใบงานที่ ๓
เรื่องนักสํารวจมาตรา
เกอว
๒. การเขียนสรุปความรู
เรื่องมาตรา เกอว

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจ การประเมิน
มาตรา เกอว
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินการเขียน
สรุปความรูเรื่องมาตรา
เกอว

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
๑. อธิบาย
มาตรา เกอว
ความหมายมาตรา มาตรา เกอว
มาตรา เกอว ได
มาตรา เกอว ไมได
ไดถูกตอง
เกอว
ถูกตองเปนสวนนอย
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
๒. เขียนคําใน
มาตรา เกอว

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
มากกวา ๒๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
๑๑-๑๕ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
๖-๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๘๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา เกอว

มาตรา เกอว คือคําที่มี ว เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา เกอว

เลว

หาว

คางคาว

ตนขาว

เรื่องราว

วิ่งเปยว

อบอาว

เกลียว

ปลิว

พลั่ว

เหลว

เหลียว

ดินเหนียว

มะพราว

รถสองแถว

หนาว

คําถามชวนคิด
คําวา “ชั่ว” “ครัว” และ“รั้ว” เปนคําในมาตรา เกอว หรือไม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๘๙

ใบงานที่ ๕ เรื่อง นักสํารวจมาตรา เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา เกอว ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ ............................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ............

๑๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตรา เกอว
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
๑. อธิบาย
มาตรา เกอว
ความหมายมาตรา มาตรา เกอว
มาตรา เกอว ได
มาตรา เกอว ไมได
ไดถูกตอง
เกอว
ถูกตองเปนสวนนอย
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
๒. เขียนคําใน
มาตรา เกอว

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
มากกวา ๒๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
๑๑-๑๕ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
๖-๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
เกอว ไดถูกตอง
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๙๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ตัวสะกดนาจดจํา (ก กา กง กม เกย เกอว)
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตราในภาษาไทยมีทั้งหมด ๙ มาตรา และแบงเปนมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกด
ที่ไมตรงมาตรา มาตรา ก กา เปนมาตราเดียวที่ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกดแตมีสระอยูทายคําหรือพยางค
ซึ่ งมาตราตั ว สะกดที่ ตรงมาตรามี ดวยกั น ๔ มาตรา ไดแก มาตราตัว สะกด กง กม เกย และ เกอว โดยมี
พยัญชนะเปนตัวสะกดเพียงตัวเดียว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตราตัวสะกดตรงมาตราได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
-เขียนคําในมาตรา ก กา กง กม เกย และ เกอว ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา ก กา
๔.๒ มาตรา กง
๔.๓ มาตรา กม
๔.๔ มาตรา เกย
๔.๕ มาตรา เกอว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ตัวสะกด นาจดจํา (ก กา กง กม เกย เกอว)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๕ นาที
๑. การอาน และ
เขียนคําในมาตรา
ก กา
๒. การอาน และ
เขียนคําในมาตรา
กง กม เกย และ
เกอว

ลําดับ
ที่

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนทําทาทางตามคําที่ครู
กําหนดให (คําในมาตรา กง กม เกย และ
เกอว)
ครู : ครูจะสุมเรียกนักเรียนทีละ ๒ คน
คนที่ ๑ ใหทําทาทางตามคําที่ครูบอก อีกคน
ออกมาเขียนคํานั้นบนกระดานดํา
ครูบอกคํา จูง (กง) ลม (กม) ตอย (เกย)
เกเร (ก กา) หิวขาว (เกอว) เดง (กง)
ตะลุย (เกย) หนาว (เกอว) เหาะ (ก กา)
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหคําที่เพื่อน
ทําทาและคําที่เขียนบนกระดานดํา
ครู : เรามาชวยกันวิเคราะหคําที่เพื่อน ๆ
ทําทาทางและคําที่เขียนบนกระดาน
วาแตละคํามีลักษณะอยางไร เปนคําใน
มาตราตัวสะกดใดบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนออกมาครั้งละ ๒ คน
คนหนึ่งทําทาทาง อีกคนเขียนตาม
คําที่ครูกําหนด
นักเรียน : ออกมาทําทาจูงและ
เขียนคําบนกระดานดํา (จูง ลม
ตอย เกเร หิวขาว เดง ตะลุย
หนาว)

๒. นักเรียนรวมกันวิเคราะหคํา
นักเรียน : (แนวคําตอบ เปนคําใน
มาตรา ก กา กง กม เกย และ
เกอว)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๕ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายมาตรา
ตัวสะกดตรง
มาตรา

ลําดับ
ที่

๑๙๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูนําคํามาใหวิเคราะหชวยกันวิเคราะห
โดยใชคําถาม ดังนี้
ครู : คําตอไปนี้เปนคําในมาตราตัวสะกด
ใดบาง (คํา : เสียง โครงเครง เชื่อม กลุม
ขโมย เปอย เคี้ยว วาว)

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนวิเคราะหคําและตอบ
คําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ :
มาตรา กง - เสียง โครงเครง
มาตรา กม - เชื่อม กลุม
มาตรา เกย - ขโมย เปอย
มาตรา เกอว - เคี้ยว วาว
ครู : คําแตละคํามีลักษณะที่เหมือนและ
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้งหมด
แตกตางกันอยางไร
แตกตางกันตรงที่พยัญชนะตัวทาย
มีทั้ง ง ม ย และ ว ปะปนกัน
สิ่งที่เหมือนคือ เมื่อจัดเปน
หมวดหมูจะไดหมวดหมูของคําที่
เปน ง ม ย และ ว ซึ่งทุกคําใน
หมวดหมูนั้นก็มีเฉพาะพยัญชนะที่
เปน ง ม ย และ ว เปนตัวสะกด
ทายคํา)
๒. ครูอธิบาย ทบทวนมาตรา ก กา กง กม ๒. นักเรียนตอบคําถามเรื่องมาตรา
เกย และเกอว โดยใหนักเรียนทราบวา
ตัวสะกดตรงมาตรา
มาตรา กง กม เกย เกอว เปนมาตราตัวสะกด
ตรงมาตรา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. บัตรคํา หรือ ๓. การถามตอบ
PowerPoint
แสดงคํา
๒. สื่อ
PowerPoint
เรื่องตัวสะกด
นาจดจํา

๑๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๒. เขียนคําใน
ขั้นปฏิบัติ ๒๕ นาที
มาตรา ก กา กง
กม เกย และ
เกอว
๓. มีมารยาทใน
การเขียน

ลําดับ
ที่

๔.

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนจับคูชวยกันคิดและเขียน
คําในมาตราตัวสะกด ก กา กง กม เกย และ
เกอว แลวจดลงสมุดของแตละคน
๒. ครูใหนักเรียนแตละคูตรวจสอบความ
ถูกตองในการเขียนคําจากพจนานุกรม
๓. ครูอธิบายวิธีการเลนและสรางเกมบิงโก
ดังนี้
๑) วิธีการเลนเกมบิงโก
๒) นําคําจากสมุดที่ใหนักเรียนเขียน
มาเลนเกมการเรียนรูบิงโก (Bingo) เรื่องคํา
ในมาตราแม กง กม เกย และเกอว
ขั้นสรุป ๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนความเขาใจและการวิเคราะห
คําในมาตรา ก กา กม กง กม เกย และเกอว
โดยทายปริศนาคําทายนักเรียน
ครู : ครูจะทายปริศนา คําตอบจะเปนคําใน
มาตราตัวสะกด ในแมใด ดังนี้
- สัตวนี้คนไทย เลี้ยงไวไถนา
มีเขาสี่ขา หนูจาตอบไว
(ควาย : มาตรา เกย)
- อยูทะเลกินตม แตคนงมมันขึ้นมากิน
(หอย : มาตรา เกย)

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนจับคูชวยกันคิดและ ๓. ใบงานที่ ๖
เขียนคําในมาตราตัวสะกด ก กา เรื่อง บิงโก ก กา
กง กม เกย และเกอว ในสมุด
กง กม เกย เกอว
๒. นักเรียนแกไขขอผิดพลาด
(ถามี)
๓. นักเรียนซักถามวิธีเลนเกมบิงโก
และจับคูกับเพื่อนนําคําจากสมุด
มาใชในการเลนบิงโก เรื่องคําใน
มาตรา กง กม เกย และเกอว
๑. นักเรียนทายปริศนาของครู
พรอมจดบันทึกคําตอบลงในสมุด

๔. สื่อ
PowerPoint
เรื่อง ตัวสะกด
นาจดจํา

การประเมิน
การเรียนรู
๓. ประเมิน
การเขียนคํา
๔. การสังเกต
พฤติกรรม

๕. การตอบ
ปริศนาคําทาย

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๙๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
- ฉันคืออะไร เอาไวเย็บผา
ปลายแหลมนักหนา หนูจาลองทาย
(เข็ม : มาตรา กม)
- ฉันคืออะไร เห็นไดบนหัว
เสนคลุมไปทั่ว ไมกลัวรอนเลย
(เสนผม : มาตรา กม)
- อะไรเอยตอนเชาเชิญขึ้น
ตอนเย็นเชิญลง ผูคนยืนตรง
(ธงชาติ : มาตรา กง)
- อะไรเอยชื่ออยูบนฟา ตัวอยูในน้ํา
(ปลาดาว : มาตรา เกอว)
๒. ครูกลาวชมเชยนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่องตัวสะกดนาจดจํา
๒) บัตรคํา หรือ PowerPoint แสดงคํา
๓) ใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก ก กา กง กม เกย เกอว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่องบิงโก ก กา กง กม เกย เกอว
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา
ตัวสะกดตรงมาตรา
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําในมาตรา ก กา กง
กม เกย และเกอว

วิธีการ

๑. การถามตอบ
แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

การทําใบงานที่ ๖ เรื่อง แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑ
บิงโก ก กา กง กม เกย ที่ ๖ เรื่องบิงโก ก กา กง การประเมิน
เกอว
กม เกย เกอว
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือ

การสังเกตพฤติกรรม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๙๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมายได
ไมคอยถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ความหมายมาตรา ไดถูกตอง ครบถวน ไดถูกตองเปน
สวนนอย
สวนใหญ
ตัวสะกดตรง
ชัดเจน
มาตรา
๒. เขียนคําใน
เขียนคําในมาตรา
มาตรา ก กา กง ก กา กง กม เกย
กม เกย และเกอว และเกอว ไดถูกตอง
๘-๙ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา กง กม เกย
และเกอว ไดถูกตอง
๖-๗ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา กง กม เกย
และเกอว ไดถูกตอง
๔-๕ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา กง กม เกย
และเกอว ไดถูกตอง
นอยกวา ๔ คํา

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๙๙

ใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก ก กา กง กม เกย เกอว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําในมาตรา ก กา กง กม เกย และเกอว ลงใน
ตาราง แลวนํามาเลนเกมบิงโก

ชื่อ............................................... สกุล .............................. ชั้น ................ เลขที่ ............

๒๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่อง บิงโก ก กา กง กม เกย เกอว
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๑. อธิบาย
ความหมาย
มาตรา ก กา กง
กม เกย และเกอว

อธิบายความหมาย
มาตรา ก กา กง กม
เกย และเกอว ได
ถูกตอง

อธิบายความหมาย
มาตรา ก กา กง กม
เกย และเกอว ได
ถูกตองเปนสวนมาก

อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
มาตรา ก กา กง กม มาตรา ก กา กง กม
เกย และเกอว ได เกย และเกอว ไมได
ถูกตองเปนสวนนอย

๒. เขียนคําใน เขียนคําในมาตรา
มาตรา ก กา กง ก กา กง กม เกย
กม เกย และเกอว และเกอว ไดถูกตอง
๘-๙ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา กง กม เกย
และเกอว ไดถูกตอง
๖-๗ คํา

เขียนคําในมาตรา
ก กา กง กม เกย
และเกอว ไดถูกตอง
๔-๕ คํา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)

เขียนคําในมาตรา
ก กา กง กม เกย
และเกอว ไดถูกตอง
นอยกวา ๔ คํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๐๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๕ แตงคําคลองจองและคําขวัญ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําคลองจอง คือ คําที่มีเสียงสระเดียวกัน และตัวสะกดในมาตราเดียวกัน แตพยัญชนะตนตางกัน และ
อาจมีเสียงวรรณยุกตตางกันได คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวา คําสัมผัส
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของคําคลองจองได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําคลองจองได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําคลองจอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา ๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนคําศัพท และตั้งคําถาม ๑. นักเรียนอานออกเสียงชุดคํา และ
การอาน เขียนคํา
กระตุน ความคิดนักเรียน ดังนี้
ตอบคําถามครู
คลองจอง
ครู : ใหนักเรียนอานออกเสียงชุดคํา
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ตอไปนี้
แนวคําตอบ ดังนี้
ชุดคําที่ ๑ นา พา อา
ชุดที่ ๑ คําวา นา พา อา มีเสียงสระอา
ชุดคําที่ ๒ ปู ดู ขู
ชุดที่ ๒ คําวา ปู ดู ขู มีเสียงสระอู
ชุดคําที่ ๓ หาย ลาย ปลาย
ชุดที่ ๓ หาย ลาย ปลาย มีเสียงสระอา
ชุดคําที่ ๔ ใจ ใส ให
และมีมาตราตัวสะกด แม เกย
ชุดคําที่ ๕ เกาะ เงาะ เพราะ
ชุดที่ ๔ ใจ ใส ให มีเสียงสระไอ
ชุดที่ ๕ เกาะ เงาะ เพราะ มีเสียง
สระเอาะ
ครู : คําที่มีสระประสมอยูเหมือนกัน นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
เราเรียกคําเหลานี้วาอะไร
(แนวคําตอบ : คําคลองจอง หรือคําที่
สัมผัสกัน)
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๕ นาที ๑. ครูแจกแบบฝกอานออกเสียง
๑. นักเรียนจับคูฝกอานออกเสียงและ
การเรียนรู
ใหนักเรียนจับคูอานออกเสียง แลวให สรุปความหมายของคําคลองจอง
ชวยกันสรุปความหมายของคําคลองจอง

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. บัตรชุดคําหรือ ๑. การสังเกต
สื่อ PowerPoint การอานออก
ชุดคํา (๕ ชุด)
เสียง
๒. การถามตอบ

๒. แบบฝกอาน ๑. การสังเกต
๓. ใบความรูที่ ๗ พฤติกรรม
เรื่อง คําคลองจอง ๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑. อธิบาย
ครู : ใหนักเรียนจับคูอานออกเสียงคํา
ความหมายของ
ในแบบฝกอาน แลวชวยกันสรุป
คําคลองจองได
ความหมายของคําคลองจอง
๒. ครูสุมนักเรียน ๒-๓ คน ใหออกมา ๒. นักเรียนอธิบายความหมายของคํา
พูดอธิบายความหมายของคําคลองจอง คลองจองตามความคิดเห็นและ
ประสบการณเดิม
๒.มีมารยาท
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องคําคลองจอง ๓. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๗ เรื่อง
ในการอาน
และใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบ คําคลองจอง
ความรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
๓. ๓. เขียนคํา
ขั้นปฏิบัติ ๑๕นาที ๑.ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๗ เรื่องเขียน ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่องเขียน
คลองจองได
คําคลองจอง และชวยเหลือนักเรียนเปน คําคลองจอง
๔. มีมารยาท
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ ขณะนักเรียน
ในการเขียน
เขียนคําคลองจอง ครูทบทวนมารยาท
ในการเขียน
ครู : นักเรียนควรมีมารยาทในการเขียน นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาทใน
อยางไรบาง
การเขียน ไดแก เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตอง สะอาดเรียบรอย ตัวหนังสือ
อานงาย สวยงาม)
๒. ครูใหสุมนักเรียนนําเสนอผลงาน
๒.นักเรียน ๒-๓ คน นําเสนอผลงาน
ใบงานที่ ๗ เรื่องเขียนคําคลองจอง
ใบงานที่ ๗ เรื่องเขียนคําคลองจอง
ที่หนาชั้นเรียน

ลําดับ
ที่

๒๐๓
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. สื่อ
PowerPoint เรื่อง
คําคลองจอง

๕. ใบงานที่ ๗
เรื่องเขียนคํา
คลองจอง

๓. การเขียนคํา
คลองจอง
๔. การพูดเสนอ
ผลงาน

๒๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การประเมิน
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๔.
ขั้นสรุป ๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๖. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําคลองจอง โดยตั้งคําถามทบทวน คําคลองจอง
เรื่องคําคลองจอง พฤติกรรม
ครู : คําคลองจองคืออะไร
นักเรียน : ระดมความคิด (แนวคําตอบ :
๒. การถามตอบ
คําคลองจอง คือ คําที่ใชสระหรือ
พยัญชนะเสียงเดียวกัน และถามี
ตัวสะกดจะตองมีตัวสะกดในมาตรา
เดียวกัน คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาคําสัมผัส)
๒.ใหนักเรียนแตงคําคลองจองใหหัวขอ ๒. นักเรียนแตงคําคลองจองตามหัวขอ
ทีก่ ําหนดให
ทีก่ ําหนดให

ลําดับ
ที่

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๐๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรชุดคําหรือ สื่อ PowerPoint ชุดคํา (๕ ชุด)
๒) แบบฝกอาน
๓) ใบความรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
๔) สื่อPowerPoint เรื่องคําคลองจอง
๕) ใบงานที่ ๗ เรื่องเขียนคําคลองจอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่องเขียนคําคลองจอง
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของคํา
คลองจอง
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําคําคลองจอง
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการอาน และ
การเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๗
- แบบประเมินการทําใบ
เรื่องเขียนคําคลองจอง งานที่ ๗ เรื่องเขียนคํา
คลองจอง

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๒๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
ความหมายของ
คําคลองจอง

อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมายได
ไดถูกตอง ครบถวน ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
ไมคอยถูกตอง
ชัดเจน
สวนใหญ
สวนนอย

๒. เขียน
คําคลองจอง

เขียนคําคลองจองได เขียนคําคลองจองได เขียนคําคลองจองได เขียนคําคลองจองได
ถูกตอง ๘-๑๐ คํา ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตองนอยกวา
๖-๗ คํา
๔-๕ คํา
๔ คํา

๓. มารยาทใน
การเขียน

- เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
- สะอาดเรียบรอย
- อานงาย
- สวยงามสม่ําเสมอ

- เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
- สะอาดเรียบรอย
- อานงาย
- สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- เขียนตัวอักษรมีหัว - เขียนอานไมออก
แตไมสม่ําเสมอ
มีรอยสกปรก
- สะอาด
- เขียนผิดเกิน ๗ คํา
- เขียนผิด ๔-๗ คํา
- อานงาย

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๐๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําคลองจอง

คํ า คล อ งจอง คื อ คํ า ที่ มี เ สี ย งสระเดี ย วกั น และตั ว สะกดในมาตราเดี ย วกั น
แตพยัญชนะตนตางกัน และอาจมีเสียงวรรณยุกตตางกันได เชน
มา คลองจองกับ นา (มีสระเดียวกัน)
ดี คลองจองกับ ป (มีสระเดียวกัน)
ฉัน คลองจองกับ กัน (มีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน)
คิด คลองจองกับ พิษ (มีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน)
คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวา คําสัมผัส คําคลองจองมีหลายลักษณะ
คําคลองจอง ๒ คํา หรือ ๒ พยางค
คํา คลอ งจอง ๒ คํ า ให คํ า ที่ ส องของกลุ ม หน า คล อ งจองกั บคํ า ที่ ห นึ่ งของกลุ ม
คําหลัง
เชน ชั่วนา ตาป ( นา
ตา )
คอขาด บาดตาย (ขาด
บาด)
รูมาก ยากนาน (มาก
ยาก) ไวเนื้อ เชื่อใจ (เนื้อ
เชื่อ)
ตัวอยาง ๑. มาลี สีสวย รวยริน กลิ่นหอม
๒. บานปา กลาหาญ รานคา
คําคลองจอง ๓ คํา
คําคลองจอง ๓ คํา ใหคําที่สามของกลุมหนาคลองจองกับคําที่หนึ่งหรือคําที่สอง
ของกลุมคําหลัง เชน ตอความยาว สาวความยืด (ยาว
สาว)
ขิงก็รา ขาก็เเรง (รา
ขา)
ยิ้มดวยปาก ถากดวยตา (ปาก
ถาก)
ตัวอยาง ๑. ตัดไมตาย ขายไมขาด
๒. นกมีหู หนูมีปก

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๐๙

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําคลองจองตอไปนี้
ชุดที่ ๑

น้ํา___

อม___

___ รส

งด___

ชุดที่ ๒

___ตอบ

ครอบ___

___ชื่น

รื่น___

ชุดที่ ๓

กลม___

___แซม

___ยิ้ม

___ดีด

๔. เขียนชื่อเพื่อนที่คลองจองกัน ๔ ชื่อ เชน ปทมา ภาวิณี ศรีสดุ า วารี
......................................................................................................................................
๕. นําคําที่กําหนดใหเติมในชองวางใหไดคําคลองจอง
จน ผอน ชั่ว ทา ของ ภาย ใจ เราะ กัด เจาะ งาน หลับ

หวั่นไหว ..........หาย .........หนา ...........ที ดี............
ดี........... หัว......... .............รู งู.............. ขัด............. ตอง...........
..........หนัก พัก......... นอน......... อับ...........
ชื่อ ......................................... สกุล ................................ ชั้น ................... เลขที่ ............

๒๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๕ แตงคําคลองจองและคําขวัญ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําคลองจอง คือ คําที่ใชสระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถามีตัวสะกดจะตองมีตัวสะกดในมาตรา
เดียวกัน คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวา คําสัมผัส
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการคลองจองของคําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําคลองจองได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
-มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําคลองจอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๑๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๑๐ นาที ๑. ครูทบทวน พยางค ความหมายของคํา ๑. นักเรียนตอบคําถามครู
การอาน เขียนคํา
คลองจอง ใชคําถามกระตุนความคิด ดังนี้
คลองจอง
ครู : พยางคคืออะไร ยกตัวอยางคํา
นักเรียน : (แนวคําตอบ : พยางค คือ
๑ พยางค ๒ พยางค และ ๓ พยางค
เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนี่งอาจจะมี
พรอมบอกความหมายของคํานั้น
ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได)

ลําดับ
ที่

ครู : คําคลองจองคืออะไร

นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําคลองจอง
คือ คําที่ใชสระหรือพยัญชนะเสียง
เดียวกัน และถามีตัวสะกดจะตองมี
ตัวสะกดในมาตราเดียวกัน)

ครู : “คอขาด บาดตาย” เปนคําคลองจอง นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปนคําคลอง
หรือไม เพราะเหตุใด และมีกี่พยางค
จองเพราะคําวาขาด กับบาด ใชเสียง
สระเดียวกันและมีตัวสะกดเหมือนกัน
มี ๔ พยางค แบงเปนคํา ๒ พยางค กับ
๒ พยางคคลองจองกัน)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคํา
พฤติกรรม
คลองจอง
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๒๑๒
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คําคลองจองได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๑๐ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง คําคลองจอง ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๘ เรื่อง
๒ และ ๓ พยางค และใหศึกษาใบความรู คําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
ที่ ๘ เรื่องคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
๒. แบงกลุมนักเรียนเปน ๓ กลุมเทา ๆ กัน ๒. นักเรียนแตละกลุมตอคําคลองจอง
ใหตอคําคลองจอง ปากเปลา
ปากเปลา
ครู : ใหแตละกลุมเตรียมตัวคิดคําคลองจอง
โดยครูจะเปนคนเริ่มตน ตอดวยกลุมที่ ๑,
๒, และ ๓ ตามลําดับ แตละกลุมตองตอคํา
คลองจอง ๕ คําคลองจอง
คําคลองจอง ๒ พยางค “ดอกไม”
คําคลองจอง ๓ พยางค “ จิ้งจกทัก”
๓. ๒. เขียนคํา
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๘ เรื่องแตงคํา ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๘ เรื่อง แตง
คลองจองได
คลองจอง ๒ และ ๓ พยางค และชวยเหลือ คําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
๓. มีมารยาทใน
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
การเขียน
ขณะนักเรียนเขียนคําคลองจอง ครูทบทวน
มารยาทในการเขียน
ครู : นักเรียนควรมีมารยาทในการเขียน นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาทใน
อยางไรบาง
การเขียน ไดแก เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตอง สะอาดเรียบรอย ตัวหนังสือ
อานงาย สวยงาม)

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. ใบความรูที่ ๘ ๓. การตอคํา
เรื่อง
คลองจอง
คําคลองจอง
ปากเปลา

๓.ใบงานที่ ๘
เรื่อง แตง
คําคลองจอง
๒ และ ๓
พยางค

๔. การเขียน
คําคลองจอง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

๒๑๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒. ครูใหสุมนักเรียนนําเสนอผลงานใบงาน
ที่ ๘ เรื่องแตงคําคลองจอง ๒ และ ๓
พยางคที่หนาชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนเลือก
คําคลองจองที่ชื่นชอบมากที่สุดนําเสนอ
โดยครูใชคําถามนักเรียนดังนี้
ครู : จากผลงาน นักเรียนคิดวาคําใดที่
คลองจองกัน
ครู : เพราะเหตุใดคํานั้นจึงคลองจองกัน
ครู : เปนคําคลองจองกี่พยางค
ขั้นสรุป ๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเรื่อง
คําคลองจอง

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียน ๒-๓ คน นําเสนอผลงาน
ใบงานที่ ๘ เรื่องแตงคําคลองจอง
๒ และ ๓ พยางค และตอบคําถามครู
เมื่อนักเรียนนําเสนอเสร็จ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

นักเรียน : ตอบตามลักษณะผลงาน

๑. นักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง
คําคลองจอง

๔. PowerPoint ๕. การถาม
เรื่อง
ตอบ
คําคลองจอง

๒๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่องคําคลองจอง
๒) ใบความรูที่ ๘ เรื่องคําคลองจอง
๓) ใบงานที่ที่ ๘ เรื่องแตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่องแตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- อธิบายการคลองจองของคํา - การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ได
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําคลองจอง

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๘ เรื่องแตงคํา
คลองจอง ๒ และ ๓
พยางค

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

- การทําใบงานที่ ๘
เรื่องแตงคําคลองจอง
๒ และ ๓ พยางค

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๑๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
ความหมายของ
คําคลองจอง

อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของคําคลองจอง ของคําคลองจอง ของคําคลองจอง ของคําคลองจอง
ถูกตอง ครบถวน ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองเปนสวนนอย ไมคอยถูกตอง
ชัดเจน

๒. เขียนคํา
คลองจอง

เขียนคําคลองจองได เขียนคําคลองจองได เขียนคําคลองจองได เขียนคําคลองจองได
ถูกตอง ๘-๑๐ คํา ถูกตอง ๖-๗ คํา
ถูกตอง ๔-๕ คํา
ถูกตองนอยกวา
๔ คํา

๓. มารยาทใน
การเขียน

เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
สะอาดเรียบรอย
อานงาย สวยงาม
สม่ําเสมอ

เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
สะอาดเรียบรอย
อานงาย สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนตัวอักษรมีหัว เขียนอานไมออก
แตไมสม่ําเสมอ
มีรอยสกปรก
สะอาด เขียนผิด เขียนผิดเกิน ๗ คํา
๔-๗ คํา อานงาย

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๑๗

ใบความรูที่ ๘ เรือ่ ง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ เรือ่ ง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๘ เรือ่ ง ฝกแตงคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําคลองจอง
คําคลองจอง คือ คําทีใ่ ชสระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถามีตัวสะกด
จะตองมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คําคลองจองเรียกอีกอยางหนึ่งวาคําสัมผัส
คําคลองจองมีหลายลักษณะ ในชั้นเรียนนี้จะกลาวถึงคําคลองจอง ๒ พยางค
และคําคลองจอง ๓ พยางค
คําคลองจอง ๒ พยางค เชน
ชั่วนา ตาป
(นา คลองจองกับ ตา)
คอขาด บาดตาย
(ขาด คลองจองกับ บาด)
รูมาก ยากนาน
(มาก คลองจองกับ ยาก)
ไวเนื้อ เชื่อใจ
(เนื้อ คลองจองกับ เชือ่ )
หมูไป ไกมา
(ไป คลองจองกับ ไก)
คําคลองจอง ๓ พยางค เชน
ตอความยาว สาวความยืด (ยาว คลองจองกับ สาว)
ขิงก็รา ขาก็เเรง
(รา คลองจองกับ ขา)
ยิ้มดวยปาก ถากดวยตา
(ปาก คลองจองกับ ถาก)
สรุป คําคลองจอง ๒ พยางค และคําคลองจอง ๓ พยางค มักเปนสุภาษิต
คําพังเพย

๒๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงคําคลองจอง ๒ และ ๓ พยางค
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกหัวขอตอไปนี้ ๑ หัวขอ แลวนํามาเขียนคําคลองจอง
๓ พยางค ความยาว ๕ บรรทัด

๑. เด็กไทย
๒. โรงเรียนของเรา
๓. ฉันรักธรรมชาติ

ชื่อ .......................................... สกุล ............................... ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๑๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๕ แตงคําคลองจองและคําขวัญ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําขวัญ เปนถอยคํา หรือขอความสั้น ๆ ที่แตงขึ้น เปนคติสอนใจเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชสอน
หรื อ ชี้ ใ ห เ ห็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งดี ง าม เพื่ อ ให เ กิ ด กํ า ลั ง ใจ หรื อ เพื่ อ ให เ ป น สิ ริ ม งคล คํ า ขวั ญ อาจใช กั บ บุ ค คล
คณะบุคคล หรือสถาบันก็ได นอกจากนี้มักใชแทรกคํากลาวในโอกาสตาง ๆ เชน การใหโอวาท การกลาว
คําปราศรัย การแสดงปาฐกถา หรือการอภิปราย
คําขวัญ มีลักษณะสําคัญ คือ เปนขอความที่จูงใจ ใชคํากะทัดรัด มีความหมายตรงตามความตองการ
มีความคลองจองกันเพื่อใหจําไดงาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของคําขวัญได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําขวัญ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๓ รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๑๐ นาที ๑. ครูยกตัวอยางคําขวัญเนื่องในวันเด็ก ๑. นักเรียนฟงขอความจากครูแลวตอบ ๑. PowerPoint
การอาน เขียน
แหงชาติ
คําถามตอไปนี้
เรื่องคําขวัญ
คําขวัญ
ครู : ขอความที่ครูอานใหฟงตอไปนี้
นักเรียน : บอกความหมายของขอความ
มีความหมายวาอยางไร
๑) เด็กดีเปนศรีแกชาติ
เด็กฉลาดชาติเจริญ
๒) เด็กไทยยุคใหม
รูรักสามัคคี
รูหนาที่พลเมืองไทย
ครู : นักเรียนคิดวาขอความที่ครูกลาว นักเรียน : คําขวัญ
เรียกลักษณะของขอความประเภทนี้วา
อะไร
๒. ครูถามคําถามชวนคิดกับนักเรียนวา ๒. นักเรียนตอบจากประสบการณเดิม
คําขวัญคืออะไร

ลําดับ
ที่

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอก
ความหมายของ
คําขวัญได

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายความหมาย เรื่องคําขวัญ ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๙ เรื่อง
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “คําขวัญ คําขวัญ
ชวนคิด” ดังนี้
๒. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน
๑) นักเรียนแบงกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน ทํากิจกรรม “คําขวัญชวนคิด”
๒) ครูแจกแผนคําสําคัญ “ ปลูกปา” โดยชวยกันจากคําสําคัญ “ปลูกปา”
แลวใหนักเรียนชวยกันคิดวาเปนคําขวัญ แลวคิดวาเปนคําขวัญ
๓) ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
๓. ครูใหตัวแทนกลุมออกมาอานคําขวัญ ๓. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงาน
เกี่ยวกับการปลูกปา หนาชั้นเรียน
คําขวัญของกลุม นักเรียนอภิปราย
ครูและนักเรียนอภิปรายผลงานรวมกัน ผลงานของกลุมและของเพื่อนรวมกัน
๓. ๒. เขียนคําขวัญ ขั้นปฏิบัติ ๑๕นาที ๑. ครูครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๙ เรื่อง ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๙ เรื่องคําขวัญ
เกี่ยวกับการรักษา
คําขวัญ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ความสะอาด ได
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล นักเรียน : (แนวคําตอบ : มารยาทใน
๓. มีมารยาทใน
ระหวางปฏิบัติ ขณะนักเรียนเขียน
การเขียน ไดแก เขียนตัวอักษรมีหัว
การเขียน
คําคลองจอง ครูทบทวนมารยาทในการ ถูกตอง สะอาดเรียบรอย ตัวหนังสือ
เขียน
อานงาย สวยงาม)
ครู : นักเรียนควรมีมารยาทในการเขียน
อยางไรบาง
๒.ครูใหสุมนักเรียนนําเสนอผลงาน
๒. นักเรียน ๒-๓ คน นําเสนอผลงาน
ใบงานที่ ๙ เรื่องคําขวัญเกี่ยวกับการ ใบงานที่ ๙ เรื่องคําขวัญเกี่ยวกับ
รักษาความสะอาด
การรักษาความสะอาด

ลําดับ
ที่

๒๒๑
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําขวัญ
พฤติกรรม
๒. แผนปาย
๒. การถามตอบ
คําสําคัญ
“ปลูกปา”
๓. ใบความรูที่ ๙
เรื่อง คําขวัญ

๔. ใบงานที่ ๙
เรื่องคําขวัญ
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สะอาด

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
๔. การถามตอบ

๒๒๒
ลําดับ
ที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การประเมิน
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
ขั้นสรุป ๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง
๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
คําขวัญ
คําขวัญ
เรื่องคําขวัญ
พฤติกรรม
๒. ใหนักเรียนนําผลงานไปติดไวที่ปาย ๒. นักเรียนตกแตงผลงานคําขวัญ
๒. การถามตอบ
ผลงานในชั้นเรียน เพื่อใหเพื่อนอานและ ใหสวยงาม แลวนําผลงานไปติดไวที่
ชื่นชมผลงาน
ปายผลงานในชั้นเรียน เพื่อใหเพื่อนอาน
และชื่นชมผลงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๒๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่องคําขวัญ
๒) แผนปายคําสําคัญ “ปลูกปา”
๓) ใบความรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
๔) ใบงานที่ ๙ เรื่อง คําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๙ เรื่องคําขวัญจังหวัดของฉัน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- บอกความหมายของคําขวัญ ๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําขวัญ เกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. รักความเปนไทย

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๙
- แบบประเมินการทํา
เรื่องคําขวัญเกี่ยวกับ ใบงานที่ ๙ เรื่องคําขวัญ
การรักษาความสะอาด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๒๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
คําขวัญ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
คําขวัญไดถูกตอง คําขวัญไดถูกตอง คําขวัญไดถูกตอง คําขวัญไมถูกตอง
เปนสวนใหญ
เปนสวนนอย

๒. เขียนคําขวัญ เขียนคําขวัญ
เกี่ยวกับการรักษา เกีย่ วกับการรักษา
ความสะอาด
ความสะอาด ได
ถูกตองทุกจังหวัด

เขียนคําขวัญ
เกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด
ผิดพลาด ๑-๒
จังหวัด

เขียนคําขวัญ
เกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด
ผิดพลาด ๓-๔
จังหวัด

๓. มารยาทใน
การเขียน

เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
สะอาดเรียบรอย
อานงาย สวยงาม

เขียนตัวอักษรมีหัว เขียนอานไมออก
แตไมสม่ําเสมอ
มีรอยสกปรก
สะอาด เขียนผิด เขียนผิดเกิน ๗ คํา
๔-๗ คํา อานงาย

เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
สะอาดเรียบรอย
อานงาย สวยงาม
สม่ําเสมอ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เขียนคําขวัญเกี่ยวกับ
การรักษาความ
สะอาด ผิดพลาด
มากกวา ๕ จังหวัด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๒๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําขวัญ

คําขวัญ คือ ถอยคําที่แตงขึ้น เพื่อเปนคติเตือนใจ หรือใชสั่งสอน เปนสิริมงคล
นอกจากนี้คําขวัญมักใชกลาวในโอกาสตาง ๆ เชน การใหโอวาท การกลาวคําปราศรัย
การแสดงปาฐกถา หรือ การอภิปราย
หลักการเขียนคําขวัญ
๑. เปนขอความสั้น ๆ
๒. ใชถอยคํากะทัดรัด สละสลวย แบงเปนวรรคตอน ๒-๓ บรรทัด แตละวรรค
มีคํา ๓-๖ คํา และมีเสียงสัมผัสคลองจองกันใหจดจําไดงาย
๓. ขอความ ขอคิดสอดคลองกับโอกาส เชน การตอนรับนักเรียนใหม การรณรงค
การปลูกฝงความคิด แตละโอกาสใชคําขวัญแตกตางกัน
๔. ใชขอความและขอคิดเหมาะสมแกฐานะของผูใหและผูรับ
ตัวอยางคําขวัญ
- โชคอยูที่การศึกษา วาสนาอยูที่ความพากเพียร
- ศรัทธาในธรรม นําทางชีวิต พิชิตกิเลส
- สภาพแวดลอมสดชื่น สุขภาพจิตสดใส พลานามัยสมบูรณ
- ประตูภ าคใต ไหวเ สด็จในกรม ชมไรกาแฟ แลหาดทรายรี ดีกลวยเล็บมือ
ขึ้นชื่อรังนก
- รอบรู สูชีวิต จิตมั่นคง ดํารงคุณธรรม
- ปลูกปาไผ ชวยใหไทยอุดมสมบูรณ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๒๗

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําขวัญจังหวัด
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง คําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด พรอมวาดรูป
ประกอบและระบายสีใหสวยงาม

ชื่อ .......................................... สกุล ............................... ชั้น ................... เลขที่ ............

๒๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๕ แตงคําคลองจองและคําขวัญ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําขวัญ เปนถอยคํา หรือขอความสั้น ๆ ที่แตงขึ้น เปนคติสอนใจเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชสอน
หรื อ ชี้ ใ ห เ ห็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งดี ง าม เพื่ อ ให เ กิ ด กํ า ลั ง ใจ หรื อ เพื่ อ ให เ ป น สิ ริ ม งคล คํ า ขวั ญ อาจใช กั บ บุ ค คล
คณะบุคคล หรือสถาบันก็ได นอกจากนี้มักใชแทรกคํากลาวในโอกาสตาง ๆ เชน การใหโอวาท การกลาว
คําปราศรัย การแสดงปาฐกถา หรือการอภิปราย
คําขวัญ มีลักษณะสําคัญ คือ เปนขอความที่จูงใจ ใชคํากะทัดรัด มีความหมายตรงตามความตองการ
มีความคลองจองกันเพื่อใหจําไดงาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหลักการแตงคําขวัญได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) เขียนคําขวัญได
๒) คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
-คําขวัญ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๒๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนคัดเลือกนําผลงาน
๑. นักเรียนชมผลงานของเพือ่ นแลว
การอาน และ
การเขียนคําขวัญเกี่ยวกับการรักษาความ อภิปรายผลงานและรวมกันแสดง
การเขียนคําขวัญ
สะอาดของนักเรียนมานําเสนอหนาชั้น ความคิดเห็นอยางสรางสรรค
เรียน
ครู : นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําขวัญที่
เพื่อนเลือก
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องหลักการเขียนคําขวัญ ๑. นักเรียนศึกษาความรูที่ ๑๐ เรื่อง
การเรียนรู
โดยตั้งคําถาม
หลักการเขียนคําขวัญ
๑. บอกหลักการ
ครู : ลักษณะสําคัญของคําขวัญ
นักเรียน : ตอบจากความรูที่เรียน
เขียนคําขวัญได
มีอะไรบาง
ในชั่วโมงที่แลว (แนวคําตอบ : เปน
ถอยคํา หรือขอความสั้น ๆ ที่แตงขึ้น
เปนคติสอนใจ เตือนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ใชสอนหรือชี้ใหเห็นสิ่งที่
ถูกตองดีงาม)
ครู : จากคําขวัญตอไปนี้ แตงขึ้นเพื่ออะไร
๑) เมืองไทยจะรุงเรือง พลเมืองดีมีวินัย
๒) ตนไมควรรักษา หมั่นปลูกปาเปน
ประจํา

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องคําขวัญ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําขวัญ
พฤติกรรม
๒. ใบความรูที่ ๑๐ ๒. การถามตอบ
เรื่องหลักการเขียน
คําขวัญ

๒๓๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓) โรงเรียนจะสวย ตองชวยรักษาความ
สะอาด
๓. ๒. เขียนคําขวัญ ขั้นปฏิบัติ ๒๕ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑๐ เรื่อง แตง
ได
คําขวัญตามหัวขอตาง ๆ และชวยเหลือ
๓. มีมารยาทใน
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
การเขียน
ขณะนักเรียนเขียนคําคลองจอง
๔. คัดลายมือตัว
ครูทบทวนมารยาทในการเขียน
บรรจงเต็มบรรทัด
ครู : นักเรียนควรมีมารยาทในการเขียน
ได
อยางไรบาง
๒. ครูใหนักเรียนคัดลายมือคําขวัญที่
แตละคนแตง ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.ครูสุมนักเรียนนําเสนอผลงาน
๔.ครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขวัญ
ของนักเรียน
๔.

ขั้นสรุป ๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง
หลักการเขียนคําขวัญ โดยใชแผนผัง
ความคิด

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแตงคําขวัญตามหัวขอที่
ตนเองเลือก

สื่อการเรียนรู

๓. ใบงานที่ ๑๐
เรื่องแตงคําขวัญ

๒. นักเรียนคัดลายมือคําขวัญที่แตละ
คนแตง ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓. นักเรียนนําเสนอผลงาน
๔. นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับ
ผลงานตนเองและเพื่อนนักเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น
๑. นักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง ๑. PowerPoint
หลักการเขียนคําขวัญ โดยใชแผนผัง เรื่องคําขวัญ
ความคิด

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การแตง
คําขวัญ
๔. การคัด
ลายมือ
๕. การถามตอบ

๑. การเขียน
แผนผังความคิด
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๓๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําขวัญ
๒) ใบความรูที่ ๑๐ เรื่องหลักการเขียนคําขวัญ
๓) ใบงานที่ ๑๐ เรื่องแตงคําขวัญ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่องเขียนคําขวัญ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกหลักการเขียนคําขวัญ

ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําขวัญ
๒. การคัดลายมือ

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. การทําใบงานที่ ๑๐ ๑. แบบประเมินการทํา
เรื่องเขียนคําขวัญ
ใบงานที่ ๑๐ เรื่องเขียน
๒. การคัดลายมือ
คําขวัญ
๒. แบบประเมินการคัด
ลายมือ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๒๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอกหลัก
บอกหลักการเขียน บอกหลักการเขียน บอกหลักการเขียน บอกหลักการเขียน
การเขียนคําขวัญ คําขวัญไดถูกตอง คําขวัญไดถูกตอง คําขวัญไดถูกตอง คําขวัญไมถูกตอง
เปนสวนใหญ
เปนสวนนอย
๒. เขียนคําขวัญ เขียนคําขวัญ ไดตรง
หัวขอ ใชคําที่
กระชับ ถูกตอง
ไดใจความครบถวน

เขียนคําขวัญ ไดตรง
หัวขอ ใชคํา
เหมาะสม ถูกตอง
ไดใจความ ผิดพลาด
๑-๒ จุด

เขียนคําขวัญ ตรง
หัวขอบางสวนใชคํา
ไมเหมาะสม
ไดใจความบางสวน
ผิดพลาด ๓-๔ จุด

๓. มารยาทใน
การเขียน และ
การคัดลายมือ

เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
สะอาดเรียบรอย
อานงาย สวยงาม

เขียนตัวอักษรมีหัว เขียนอานไมออก
แตไมสม่ําเสมอ
มีรอยสกปรก
สะอาด เขียนผิด เขียนผิดเกิน ๗ คํา
๔-๗ คํา อานงาย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เขียนตัวอักษรมีหัว
ถูกตองทุกคํา
สะอาดเรียบรอย
อานงาย สวยงาม
สม่ําเสมอ
๑๐-๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เขียนคําขวัญ ไมตรง
หัวขอ ใชคําไม
เหมาะสม ผิดพลาด
มากกวา ๕ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๓๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง หลักการเขียนคําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําขวัญ

คําขวัญ คือ ถอยคําที่แตงขึ้น เพื่อเปนคติเตือนใจ หรือใชสั่งสอน เปนสิริมงคล
นอกจากนี้คําขวัญมักใชกลาวในโอกาสตาง ๆ เชน การใหโอวาท การกลาวคําปราศรัย
การแสดงปาฐกถา หรือ การอภิปราย
หลักการเขียนคําขวัญ
๑. เปนขอความสั้น ๆ
๒. ใชถอยคํากะทัดรัด สละสลวย แบงเปนวรรคตอน ๒-๓ บรรทัด แตละวรรค
มีคํา ๓-๖ คํา และมีเสียงสัมผัสคลองจองกันใหจดจําไดงาย
๓. ขอความ ขอคิดสอดคลองกับโอกาส เชน การตอนรับนักเรียนใหม การรณรงค
การปลูกฝงความคิด แตละโอกาสใชคําขวัญแตกตางกัน
๔. ใชขอความและขอคิดเหมาะสมแกฐานะของผูใหและผูรับ
ตัวอยางคําขวัญ
- โชคอยูที่การศึกษา วาสนาอยูที่ความพากเพียร
- ศรัทธาในธรรม นําทางชีวิต พิชิตกิเลส
- สภาพแวดลอมสดชื่น สุขภาพจิตสดใส พลานามัยสมบูรณ
- ประตู ภ าคใต ไหว เ สด็จในกรม ชมไรกาแฟ แลหาดทรายรี ดีกลวยเล็บมือ
ขึ้นชื่อรังนก
- รอบรู สูชีวิต จิตมั่นคง ดํารงคุณธรรม
- ปลูกปาไผ ชวยใหไทยอุดมสมบูรณ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๓๕

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง แตงคําขวัญ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกหัวขอในการแตงคําขวัญ ๑ หัวขอ แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด พรอมตกแตงภาพใหสอดคลองกับคําขวัญ

ชื่อ .......................................... สกุล ............................... ชั้น ................... เลขที่ ............

๒๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยพื้นฐาน
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เขียนคําในมาตรา ก กา
๒. เขียนคําในมาตรา กง
๓. เขียนคําในมาตรา กม
๔. เขียนคําในมาตรา เกย
๕. เขียนคําในมาตรา เกอว
๖. เขียนคําคลองจอง
๗. เขียนคําขวัญ
๘. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๓
สื่อสารประทับใจ

๒๓๗

๒๓๘
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
หนวยการเรียนรูที่ ๓
สื่อสารประทับใจ
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๐ ชัว่ โมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอ านสรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสิน ใจ แกปญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงาย ๆ ไดถูกตอง
ป ๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๓๙

๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรามีดวยกัน ๔ มาตรา ไดแก มาตราตัวสะกด กก กบ กน และกด โดยมี
พยัญชนะเปนตัวสะกดหลายตัว การอานบทรอยกรองกาพยยานี ๑๑ เกี่ยวกับมาตรา กก กบ กน และกด
ซึ่งเปนการใชกระบวนการคิดในการวิเคราะหหาคําที่อยูในมาตรา กก กบ กน และกด ทั้งยังสามารถฝกทักษะ
การอาน และการเขียนใหมีความคลองแคลวจนนําไปสูความชํานาญ สามารถนําความรูและทักษะการอาน
การเขียนไปใชในชีวิตประจําวันได ปริศนาคําทาย เปนปญหาหรือคําถามซึ่งผูถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถาม
ทางออมก็ตาม คําถามอาจจะใชถอยคําธรรมดาเปนภาษารอยแกว หรือจะมีสัมผัสแบบภาษารอยกรองก็ได
ภาษาที่ใชนั้นเปนภาษาสั้น ๆ งาย ๆ กระชับความ แตยากแกการตีความในตัวปริศนาอยูบาง สวนคําตอบมักจะ
เปนสิ่งที่พบเห็นในชีวิ ตประจําวัน ในสมัย นั้น ๆ และในบางคําถามมั กจะมีเคาหรือแนวทางสําหรับ คํ า ตอบ
ซึ่งผูตอบจะตองใชความสังเกต ความคิดและไหวพริบในการคิดหาคําตอบ
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายมาตรา กก
๒) ความหมายมาตรา กบ
๓) การบอกตัวสะกดในมาตรา กก และ กบ
๔) ความหมายมาตรา กน
๕) ความหมายมาตรา กด
๖) การบอกตัวสะกดในมาตรา กน และ กด
๗) หลักการอานกาพยยานี ๑๑
๘) ความหมายของปริศนาคําทาย
๙) ความหมายของมาตราตัวสะกด
๑๐) ความหมายของตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนคําในมาตรา กก
๒) การเขียนคําในมาตรา กบ
๓) การสรางชิ้นงานคําในมาตรา กก และ กบ
๔) การเขียนคําในมาตรา กน
๕) การเขียนคําในมาตรา กด
๖) การสรางชิ้นงานคําในมาตรา กน และ กด
๗) การจําแนกคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ
๘) การสรางปริศนาคําทาย
๙) ไขปริศนาคําทาย
๑๐) วิเคราะหคําในมาตราตัวสะกด
๑๑) การสรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
๑) มารยาทในการอาน
๒) มารยาทในการฟง ดู และพูด

๒๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่องนักสํารวจมาตรา กก
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจมาตรา กบ
๓) ดอกไมมาตรา กก และ กบ
๔) ใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตรา กน
๕) ใบงานที่ ๔ เรื่องนักสํารวจมาตรา กด
๖) สมุดเลมเล็กมาตรา กน และมาตรา กด
๗) ใบงานที่ ๕ การสรางปริศนาคําทาย
๘) ใบงานที่ ๖ เรื่องปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๙) การสรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๔๑

๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. บอกความหมาย บอกความหมายและ บอกความหมายและ บอกความหมายและ
และการเขียน
การเขียนมาตรา
การเขียนมาตรา
การเขียนมาตรา
มาตราตัวสะกดที่ ตัวสะกดที่ไมตรง ตัวสะกดที่ไมตรง ตัวสะกดที่ไมตรง
ไมตรงมาตราได มาตราไดถูกตอง
มาตราไดถูกตอง
มาตราไดถูกตอง
ทุกขอ
๘๐%
๖๐%
๒. การอานกาพย อานกาพยยานี ๑๑ อานกาพยยานี ๑๑ อานกาพยยานี ๑๑
ยานี ๑๑ ได
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
ทุกขอ
๓. การอาน สราง การอาน สราง และ การอาน สราง และ การอาน สราง และ
และไขปริศนา
ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทายได
คําทายได
ถูกตองตามหลัก
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ทุกประการ
๔. การสรางดอกไม การสรางดอกไม
การสรางดอกไม
การสรางดอกไม
มาตราตัวสะกด กก มาตราตัวสะกด กก มาตราตัวสะกด กก มาตราตัวสะกด กก
และกบไดถูกตอง และกบไดถูกตอง และกบไดถูกตอง
และกบได
ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
๕. การสรางสมุด การสรางสมุดเลม การสรางสมุดเลม การสรางสมุดเลม
เลมเล็กมาตรา
เล็กมาตราตัวสะกด เล็กมาตราตัวสะกด เล็กมาตราตัวสะกด
ตัวสะกด กน และ กน และ กด ได
กน และ กด ได
กน และ กด ได
กด ได
ถูกตองตามหลัก
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ทุกประการ
๖. การสรางสไลด การสรางสไลด
การสรางสไลด
การสรางสไลด
ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกดได
ถูกตองตามหลัก
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ทุกประการ
ประเด็นประเมิน

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายและ
การเขียนมาตรา
ตัวสะกดที่ไมตรง
มาตราไดถูกตอง
๔๐%
อานกาพยยานี ๑๑
ไดถูกตอง ๔๐%
การอาน สราง และ
ไขปริศนาคําทายได
ถูกตอง ๔๐%
การสรางดอกไม
มาตราตัวสะกด กก
และกบไดถูกตอง
๔๐%
การสรางสมุดเลม
เล็กมาตราตัวสะกด
กน และ กด ได
ถูกตอง ๔๐%
การสรางสไลด
ปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกดได
ถูกตอง ๔๐%

๒๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตราแม กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตราแม กก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ข ค ฆ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา กก ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา กก ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา กก
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๔๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา กก
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
การประเมิน
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่
ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา
๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนชมรูปภาพตอไปนี้แลว ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ ๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
การอาน และเขียน
ชวยหากันคําตอบรูปแบบเพื่อนคูคิด
ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน เรื่องมาตรา กก พฤติกรรม
คําในมาตรา กก
(Think Pair Share) ดังนี้
คูคิด
นักเรียน
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคํา นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจากภาพ
๒. การถามตอบ
จากภาพแลวเขียนคําลงในสมุด
(แนวคําตอบ : กระจก หมวก กระติก
(ครูแสดงบัตรภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ นก ทาก)
PowerPoint ไดแก รูปกระจก รูปหมวก
รูปกระติก รูปนก รูปทาก)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจาก ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ภาพแลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๕ คํา มีความเหมือน หรือ นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๕ คํา
ความตางกันอยางไร คําที่ไดมีสิ่งใดที่
ตางกันที่คําและความหมาย เหมือนกัน
เหมือนกัน
ที่เปนคําที่มีกอ ไก อยูทายคํา
เหมือนกัน)
ครู : กอ ไก ที่อยูทายคําทําหนาที่ใด
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปน
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
ตัวสะกด)

๒๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม
๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
การเรียนรู
“ปริศนาภาพ”โดยใชรูปแบบเกม
(คละเกง - ปานกลาง - ออน)
๑. อธิบาย
การเรียนรู (Game) ดังนี้
ทํากิจกรรม “ปริศนาภาพ” (คําใน
ความหมายมาตรา
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน มาตราแม กก)
กก ได
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู : นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑. คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุด
เปนฝายชนะ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา กง
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กก
มาตรา กก
๓. ๒. เขียนคําใน
ขั้นปฏิบัติ ๒๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
มาตรา กก ได
“นักสํารวจมาตรา กก” มีวิธีทํากิจกรรม “นักสํารวจมาตรา กก”
๓. มีมารยาทใน
ดังนี้
การอาน
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคําใน
มาตรา กก เขียนคําลงในใบงานที่ ๑
พรอมตกแตงใหสวยงาม

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู
๒. บัตรภาพคํา
มาตรา กก
๓. สื่อ
PowerPoint
เรื่องมาตรา กก

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๔. ใบงานที่ ๑ ๕. การประเมิน
เรื่องนักสํารวจ ใบงานที่ ๑
มาตรา กก
๖. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

๒๔๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาท
ในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๓ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงาน
ที่ ๑ บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เรื่อง
มาตรา กก และเขียนแผนผังความคิด
เรื่องมาตรา กก

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒.นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๑ ๕. สื่อ
บนกระดานดํา
PowerPoint
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน เรื่องมาตรา กก
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา กก และสรุป
ความรูดวยการเขียนแผนผังความคิด

การประเมิน
การเรียนรู

๒๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปกระจก รูปหมวก รูปกระติก รูปนก รูปทาก)
๒) บัตรภาพคํามาตรา กก
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา กก
๔) ใบงานที่ ๑ เรื่องนักสํารวจมาตรา กก
๕) ใบความรูที่ ๑ เรื่องมาตรา กก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่องนักสํารวจมาตรา กก
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา กก - การถามตอบ
- แบบประเมินการถามตอบ ผานเกณฑ
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
การประเมิน
รอยละ ๖๐
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําในมาตรา กก

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การทําใบงานที่ ๑
เรื่องนักสํารวจมาตรา
กก

- แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑ
ที่ ๑ เรื่องนักสํารวจมาตรา การประเมิน
กก
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
- เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๔๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
ความหมาย
มาตรา กก

อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
มาตรา กก ไดถูกตอง มาตรา กก ไดถูกตอง มาตรา กก ไดถูกตอง มาตรา กก ไมได
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย

๒. เขียนคําใน
มาตรา กก

เขียนคําในมาตรา กก เขียนคําในมาตรา กก เขียนคําในมาตรา กก เขียนคําในมาตรา กก
ไดถูกตองมากกวา ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๒๐ คํา
๑๑-๑๙ คํา
๖-๑๐ คํา
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๒๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๔๙

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา กก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กก
มาตรา กก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ข
ค ฆ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปน
ตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตรา กก
กระติก

กระแทก

กระบอก

กาก

คอก

ฉก

ฉีก

บันทึก

เผือก

ฝก

โยก

ระลึก

ลวก

ลึก

โลก

ขาศึก

ตนมะกอก

ตนสัก

นกกระจอก

สุก

ขนมครก

กลัก

หมก

หยัก

ความรัก

ทุกขสุข

เพาะปลูก

หูหนวก

ความสุข

ตัวเลข

เชื้อโรค

เมฆ

๒๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มาตรา กก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา กก ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ .............................................. สกุล ............................. ชั้น ................. เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๕๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่องนักสํารวจมาตรา กก
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความถูกตอง เขียนคําในมาตรา กก เขียนคําในมาตรา กก เขียนคําในมาตรา กก เขียนคําในมาตรา กง
ของเนื้อหา
ไดมากกวา ๒๐ คํา ได ๑๖-๑๙ คํา
ได ๑๑-๑๕ คํา
ไดนอยกวา ๑๐ คํา
๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

- ลายมือสวยงาม
เปนสวนใหญมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๗-๘ คะแนน
คะแนน
๕-๖ คะแนน
คะแนน
๓-๔ คะแนน
คะแนน
๑-๒ คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

๒๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ ฟ ภ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปนตัวสะกด
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา กบ ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา กบ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา กบ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กบ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา ๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
การอาน และเขียน
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อน ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
คําในมาตรา กบ
คูคิด (Think pair share) ดังนี้
คูคิด
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคําจาก นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจากภาพ
ภาพแลวเขียนคําลงในสมุด (ครูแสดงบัตร (แนวคําตอบ : ตะเกียบ ยางลบ จูบ
ภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ Power point กระสอบ)
ไดแก รูปตะเกียบ รูปยางลบ รูปจูบ
รูปกระสอบ)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจากภาพ ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๔ คํา มีความเหมือน หรือ
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๔ คํา
ความตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใดที่
ตางกันที่คําและความหมาย เหมือนกัน
เหมือนกัน
ที่เปนคําที่มีบอ ใบไม อยูทายคํา
เหมือนกัน)
ครู : บอ ใบไม ที่อยูทายคําทําหนาที่ใด นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปน
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
ตัวสะกด)

๒๕๓

สื่อการเรียนรู
๑. บัตรภาพ
หรือสื่อ
PowerPoint
(รูปตะเกียบ
รูปยางลบ
รูปจูบ
รูปกระสอบ)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๒๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงคการ
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม “ปริศนา ๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
เรียนรู
ภาพ” โดยใชรูปแบบเกมการเรียนรู
(คละเกง - ปานกลาง - ออน) ทํา
๑. อธิบาย
(Game) ดังนี้
กิจกรรม “ปริศนาภาพ” (คําในมาตรา
ความหมายมาตรา
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
กบ)
กบ ได
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู : นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑ คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุด
เปนฝายชนะ
๒.ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา กบ
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๒
มาตรา กบ
เรื่องมาตรา กบ
๓. ๒. เขียนคําใน
ขั้นปฏิบัติ ๒๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
มาตรา กบ ได
“นักสํารวจมาตรา กบ” มีวิธีทํากิจกรรม “นักสํารวจมาตรา กบ”
มีมารยาทใน
ดังนี้
การอาน
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคํา

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. บัตรภาพคํา ๓. การสังเกต
มาตรา กบ
พฤติกรรม
๓. สื่อ
นักเรียน
PowerPoint
เรื่องมาตรา กบ

๔. ใบงานที่ ๒ ๔. การ
เรื่องนักสํารวจ ประเมินใบงาน
มาตรา กบ
ที่ ๒
๕. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

๒๕๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ในมาตราแม กบ เขียนคําลงในใบงานที่ ๒
พรอมตกแตงใหสวยงาม
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาทใน
การฟง การพูด การอาน และการเขียน
๓ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๒
บนกระดานดํา
๒.ครูและนักเรียนอภิปรายนักเรียน
เพิ่มเติม เรื่องมาตรา กบ และเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องมาตรา กบ

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๒
บนกระดานดํา
๒. นักเรียนและครูอภิปรายเพิ่มเติม
เรื่องมาตรา กบ และสรุปความรู
ดวยการเขียนแผนผังความคิด

๑. PowerPoint
เรื่องมาตรา กบ

การประเมิน
การเรียนรู

๒๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปตะเกียบ รูปยางลบ รูปจูบ รูปกระสอบ)
๒) บัตรภาพคํามาตรา กบ
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา กบ
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กบ
๕) ใบความรูที่ ๒ เรื่องมาตรา กบ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจมาตรา กบ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา กบ ๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําในมาตรา กบ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การทําใบงานที่ ๒
เรื่องนักสํารวจมาตรา
กบ

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจ การประเมิน
มาตรา กบ
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๕๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา กบ ไดถูกตอง มาตรา กบ ไดถูกตอง มาตรา กบ ไดถูกตอง มาตรา กบ ไมได
เปนสวนนอย
กบ
เปนสวนมาก
๒. เขียนคําใน
มาตรา กบ

เขียนคําในมาตรา
กบ ไดถูกตอง
มากกวา ๒๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
กบ ไดถูกตอง
๑๑-๑๙ คํา

เขียนคําในมาตรา
กบ ไดถูกตอง
๖-๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
กบ ไดถูกตอง
๑-๕ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๕๙

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กบ
มาตรา กบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ ฟ ภ
เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปนตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตรา กบ
กระเจี๊ยบ

ขอบ

ควบ

เงียบ

จูบ

ดิบ

แถบ

ทุบ

ประกอบ

แสบ

ขี้เล็บ

คําตอบ

ทดสอบ

ยาสูบ

แกลบ

เปรียบ

ทะเลสาบ

ลาบ

บาป

สรุป

เสิรฟ

เคารพ

วาดรูป

สุขภาพ

อักเสบ

ลูกสูบ

สภาพ

โชคลาภ

๒๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง มาตรา กบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา กบ ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ ............................................... สกุล ............................. ชั้น ................ เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๖๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจมาตรา กบ
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

ความถูกตอง
ของเนื้อหา

เขียนคําในมาตรา กบ เขียนคําในมาตรา กบ เขียนคําในมาตรา กบ เขียนคําในมาตรา กบ
ไดมากกวา ๒๐ คํา ได ๑๖-๑๙ คํา
ได ๑๑-๑๕ คํา
ไดนอยกวา ๑๐ คํา

๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๗-๘ คะแนน
คะแนน
๕-๖ คะแนน
คะแนน
๓-๔ คะแนน
คะแนน
๑-๒ คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงามเปน
สวนใหญมีหัว เวน
ระยะหางไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

๒๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (มาตรา กก กบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ข ค ฆ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซี่งออก
เสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด
มาตรา กบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ ฟ ภ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปนตัวสะกด ซึ่งการสรางสรรคช้ินงานทําใหนักเรียนไดทบทวนความรูและไดแสดง
องคความรูที่ไดเรียนรูผานกระบวนการคิด และนํามาสรางสรรคงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกตัวสะกดในมาตราแม กก และ กบ ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางชิ้นงานคําในมาตราแม กก และ กบ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา กก
๔.๒ มาตรา กบ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
การอาน และเขียน
คําในมาตรา กก
และ กบ

ลําดับ
ที่

๒๖๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (มาตรา กก กบ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๗ นาที ๑. ครูกระตุนองคความรูนกั เรียนจากการ ๑. นักเรียนพูดคําที่อยูในมาตรา กก
เขาสู
เรียนเรื่อง มาตรา กก และมาตรา กบ และมาตรา กบ
บทเรียน
โดยมีวิธกี ารดังนี้
- นักเรียนยืนขึน้ เปนวงกลมรอบหองเรียน - นักเรียนยืนขึน้ เปนวงกลมรอบ
หองเรียน
- ใหนักเรียนพูดคําที่อยูในมาตรา กก
- ใหนักเรียนพูดคําที่อยูในมาตรา กก
หรือมาตรา กบ ก็ไดคนละ ๑ คํา
หรือมาตรา กบ ก็ไดคนละ ๑ คํา
- นักเรียนคนใดคิดชา ตองออกจากวง - นักเรียนคนใดคิดชา ตองออกจากวง
- นักเรียนที่คิดชารับบทลงโทษ
- นักเรียนที่คิดชารับบทลงโทษ

๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๕ นาที
การเรียนรู
๑. บอกตัวสะกด
ในมาตรา กก และ
กบ ได
๓. ๒. สรางชิ้นงานคํา ขัน้ ปฏิบัติ ๔๐ นาที
ในมาตรา กก และ
กบ ได
๓. มีมารยาทใน
การอาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องมาตรา กก พฤติกรรม
และ กบ
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. ครูสรุปความรูเรื่องมาตรา กก และ
มาตรา กบ
๒. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องมาตรา กก และมาตรา กบ

๑. นักเรียนสรุปความรูเรื่องมาตรา กก ๒. PowerPoint
และมาตรา กบ
เรื่องมาตรา กก
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ และ กบ
เรื่องมาตรา กก และมาตรา กบ

๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ดอกไม
มาตรา กก และ กบ” โดยมีวิธีการทํา
กิจกรรมดังนี้
- นักเรียนนํากระดาษลังมาตัดเปนรูป
กลีบดอกไม

๑. นักเรียนทํากิจกรรม “ดอกไมมาตรา
กก และ กบ” โดยมีวิธีการทํากิจกรรม
ดังนี้
- นักเรียนนํากระดาษลังมาตัดเปนรูป
กลีบดอกไม (ครูควบคุมดูแลอยางใกลชิด)

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๒๖๔
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
- นักเรียนเขียนคําที่อยูในมาตรา กก
๑ คํา กบ ๑ คํา
- กลางดอกไมตัดกระดาษเปนรูปวงกลม
แลวเขียนคําในมาตรา กก และมาตรา กบ
- นํามาประกอบกันดวยกาว เปนรูป
ดอกไม
๒. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอชิ้นงาน
เรื่อง“ดอกไมมาตรา กก และ กบ”
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับชิ้นงานเรื่องมาตรา กก และ
มาตรา กบ
๔. ครูกลาวชื่นชมนักเรียนและชิ้นงาน
ของนักเรียน
๓ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
- นักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้วามีคํา
ที่อยูในมาตรา กก และมาตรา กบ กี่คํา
“อนุชาวาดรูปจากลูกโลกโดยนั่งกินลาบ
อยางมีความสุข”

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนเขียนคําที่อยูในมาตรา กก ๓. ชิ้นงานดอกไม
๑ คํา กบ ๑ คํา
มาตรา กก และ
- กลางดอกไมตัดกระดาษเปนรูปวงกลม มาตรา กบ
แลวเขียนคําในมาตรา กก และมาตรา
กบ
นํามาประกอบกันดวยกาว เปนรูป
ดอกไม
๒. นักเรียนออกมานําเสนอชิ้นงาน เรื่อง
“ดอกไมมาตรา กก และ กบ”
๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ชิ้นงานเรื่องมาตรา กก และมาตรา กบ
๑. นักเรียนตอบคําถาม โดยมีแนว
คําตอบดังนี้
- “อนุชาวาดรูปจากลูกโลกโดยนั่งกิน
ลาบอยางมีความสุข”
มีคําในมาตรา กก ๔ คํา
มีคําในมาตรา กบ ๒ คํา

การประเมิน
การเรียนรู
๕. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๖. การถาม
ตอบ

๔. PowerPoint ๗. การถาม
เรื่องมาตรา กก ตอบ
และ กบ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๖๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่องสรางสรรคงาน (มาตรา กก กบ)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ดอกไมมาตรา กก และ กบ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกตัวสะกดในมาตรา กก
และ กบ

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

ทักษะและกระบวณการ
- สรางชิ้นงานคําในมาตรา กก - การทําชิ้นงานดอกไม - แบบประเมินการทํา
และ กบ
มาตรา กก และ กบ ชิน้ งานดอกไมมาตรา กก
และ กบ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
- เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๒๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๑. บอกตัวสะกด บอกตัวสะกดใน
บอกตัวสะกดใน
ในมาตรา กก และ มาตรา กก และ กบ มาตรา กก และ กบ
ไดถูกตองทุกตัว
ไดถูกตองเปน
กบ
สวนมาก

๒ (พอใช)

บอกตัวสะกดใน
บอกตัวสะกดใน
มาตรา กก และ กบ มาตรา กก และ กบ
ไดถูกตองเปน
ไมได
สวนนอย

๒. สรางชิ้นงานคํา สรางชิ้นงานคําใน สรางชิ้นงานคําใน สรางชิ้นงานคําใน
ในมาตรา กก และ มาตรา กก และ กบ มาตรา กก และ กบ มาตรา กก และ กบ
ไดถูกตองมากกวา ไดถูกตอง ๗-๙ คํา ไดถูกตอง ๓-๕ คํา
กบ
๑๐ คํา
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๑ (ปรับปรุง)

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

สรางชิ้นงานคําใน
มาตรา กก และ กบ
ไดถูกตองนอยกวา
๒ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๖๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การทําชิ้นงานดอกไมมาตรา กก และ กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สรางสรรคงาน (มาตรา กก กบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ดอกไมมาตราตัวสะกด
อุปกรณที่ตองเตรียม
๑. กระดาษลัง
๖. ดินสอ
๒. กรรไกร
๗. สีไม
๓. ปนกาว
๘. ยางลบ
๔. แทงกาวรอน
๕. ปากกาสี
วิธีการทํา
๑. ตัดกระดาษลังเปนรูปกลีบดอกไม และรูปวงกลม
๒. เขียนคําที่อยูในมาตราแม กก และมาตราแม กบ กลีบดอก
ละ ๑ คํา
๓. ระบายสี ตกแตงใหสวยงาม
๔. นํากลีบดอกมาติดประกอบกับวงกลมตรงกลางดอก โดยใช
กาวแทงรอน เพือ่ ความคงทน
๕. ดอกไมมาตราตัวสะกดเสร็จสิ้น

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๖๙

๙.๒ แบบประเมินชิ้นงาน ดอกไมมาตรา กก และ กบ
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความถูกตอง เขียนคําในมาตรา
ของเนื้อหา
กก และ กบ ได
มากกวา ๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
กก และ กบ ได
๘-๙ คํา

เขียนคําในมาตรา
กก และ กบ ได
๖-๗ คํา

เขียนคําในมาตรา
กก และ กบ ได
นอยกวา ๖ คํา

๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
เปนสวนใหญ มีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๓-๔
คะแนน
คะแนน
๑-๒
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภู มิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กน คือคําที่มี น เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ญ ณ ร ล ฬ เปนตัวสะกดไมตรงตาม
มาตราซึ่งออกเสียงเหมือน น สะกด
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา กน ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา กน ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา กน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กน
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา
๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
การอาน และ
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อน ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
เขียนคําในมาตรา
คูคิด (Think pair share) ดังนี้
คูคิด
กน
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคําจาก นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจาก
ภาพแลวเขียนคําลงในสมุด (ครูแสดงบัตร ภาพ (แนวคําตอบ : ชอน ฟน
ภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ PowerPoint หนอน นอน เทียน)
ไดแก รูปชอน รูปฟน รูปหนอน รูปนอน
รูปเทียน)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจากภาพ ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมี
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
แนวคําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๕ คํา มีความเหมือน หรือ
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง
ความตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใดที่
๕ คํา ตางกันที่คําและความหมาย
เหมือนกัน
เหมือนกันที่เปนคําที่มีนอ หนู
ครู : นอ หนู ที่อยูทายคําทําหนาที่ใด
อยูทายคําเหมือนกัน)
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปน
ตัวสะกด)

๒๗๑

สื่อการเรียนรู
๑. บัตรภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
(รูปชอน รูปฟน
รูปหนอน
รูปนอน
รูปเทียน)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๒๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายมาตรา
กน ได

ลําดับ
ที่

๓. ๒. เขียนคําใน
มาตรา กน ได
๓. มีมารยาทใน
การอาน

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม “ปริศนา
ภาพ” โดยใชรูปแบบเกมการเรียนรู
(Game) ดังนี้
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู : นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑ คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุด
เปนฝายชนะ
๒.ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา กน
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๓ เรื่อง
มาตรา กน
๒๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“นักสํารวจมาตรา กน” มีวิธีทํากิจกรรม
ดังนี้
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคํา

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
(คละเกง - ปานกลาง - ออน) ทํา
กิจกรรม “ปริศนาภาพ” (คําใน
มาตรา กน)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. บัตรภาพคํา ๓. การสังเกต
มาตรา กน
พฤติกรรม
๓. สื่อ
นักเรียน
PowerPoint
เรื่องมาตรา กน

๒. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
มาตรา กน
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“นักสํารวจมาตรา กน”

๔. ใบงานที่ ๓
เรื่องนักสํารวจ
มาตรา กน

๓.การประเมิน
ใบงานที่ ๒
๔. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๒๗๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ในมาตราแม กน เขียนคําลงในใบงานที่ ๓
พรอมตกแตงใหสวยงาม
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาทใน
การฟง การพูด การอาน และการเขียน
๓ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๓
บนกระดานดํา
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เรื่อง
มาตรา กน และเขียนแผนผังความคิดเรื่อง
มาตรา กน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๓ ๕. สื่อ
บนกระดานดํา
PowerPoint
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เรื่องมาตรา กน
เรื่องมาตรา กน และสรุปความรูดวย
การเขียนแผนผังความคิด

การประเมิน
การเรียนรู

๒๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ บัตรภาพ และสื่อ PowerPoint (รูปชอน รูปฟน รูปหนอน รูปนอน รูปเทียน)
๘.๒ บัตรภาพคํามาตรา กน
๘.๓ สื่อ PowerPoint มาตรา กน
๘.๔ ใบงานที่ ๓ เรื่องมาตรา กน
๘.๕ ใบความรูที่ ๓ เรื่องมาตรา กน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตรา กน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา กน ๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําในมาตรา กน

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การทําใบงานที่ ๒
เรื่องนักสํารวจมาตรา
แม กน

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการทําใบ
งานที่ ๒ เรื่องนักสํารวจ
มาตราแม กน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑ การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
- เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๗๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา กน ไดถูกตอง มาตรา กน ไดถูกตอง มาตรา กน ไดถูกตอง มาตรา กน ไมได
เปนสวนนอย
กน
เปนสวนมาก
๒. เขียนคําใน
มาตรา กน

เขียนคําในมาตรา กน เขียนคําในมาตรา กน เขียนคําในมาตรา กน เขียนคําในมาตรา กน
ไดถูกตองมากกวา ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๖-๑๐ คํา ไดถูกตอง ๑-๕ คํา
๒๐ คํา
๑๑-๑๙ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๗๗

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กน
มาตรา กน คือคําที่มี น เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ
ญ ณ ร ล ฬ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือน
น สะกด
ตัวอยางคําในมาตรา กน
กน

กั้น

กาน

กํานัน

แกน

โกสน

ขวน

คะแนน

โคน

ฉุกเฉิน

ดําเนิน

เตือน

ขั้นตอน

แผนดิน

ยาสีฟน

ขาดแคลน

การบาน

ปฏิทนิ

จักรยาน

ออนหวาน

พระคุณ

บุญคุณ

สูตรคูณ

ถวิล

บอล

นคร

กันดาร

ลําธาร

๒๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา กน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา กน ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ ............................................... สกุล ............................. ชั้น ................ เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๗๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่องนักสํารวจมาตรา กน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความถูกตอง เขียนคําในมาตรา กน เขียนคําในมาตรา กน เขียนคําในมาตรา กน เขียนคําในมาตรา กน
ของเนื้อหา
ไดมากกวา ๒๐ คํา ได ๑๖-๑๙ คํา
ได ๑๑-๑๕ คํา
ไดนอยกวา ๑๐ คํา
๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๓-๔
คะแนน
คะแนน
๑-๒
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงามเปน
สวนใหญมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

๒๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กด คื อคํ า ที่ มี ด เป น ตั ว สะกดตรงตามมาตรา และ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระ
เสียงยาว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายมาตรา กด ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําในมาตรา กด ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
- มาตรา กด
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๘๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กด
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา
๗ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลว ชวยกันหา ๑. นักเรียนจับคูคิดคําจากภาพ และ
การอาน และเขียน
คําตอบโดยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อน ตอบคําถามโดยการเรียนรูแบบเพื่อน
คําในมาตรา กด
คูคิด (Think pair share) ดังนี้
คูคิด
ครู : นักเรียนแตละคูดูภาพ และคิดคําจาก นักเรียน : ดูภาพและเขียนคําจากภาพ
ภาพแลวเขียนคําลงในสมุด (ครูแสดงบัตร (แนวคําตอบ : ไมกวาด สลัด
ภาพ หรือแสดงภาพในสื่อ PowerPoint ประทัด แรด พัด)
ไดแก รูปไมกวาด รูปสลัด รูปประทัด
รูปแรด รูปพัด)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําจาก ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ภาพแลวตั้งคําถาม ดังนี้
คําตอบดังนี้
ครู : คําทั้ง ๕ คํา มีความเหมือน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คําทั้ง ๕ คํา
หรือความตางกันอยางไร ที่ไดมีสิ่งใด
ตางกันที่คําและความหมาย
ที่เหมือนกัน
เหมือนกันที่เปนคําที่มีดอ เด็กอยู
ครู : ดอ เด็ก ที่อยูทายคําทําหนาที่ใด
ทายคําเหมือนกัน)
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปน
ตัวสะกด)

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู
๑. บัตรภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
(รูปไมกวาด
รูปสลัด
รูปประทัด
รูปแรด รูปพัด)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๒๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม
๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
การเรียนรู
“ปริศนาภาพ”โดยใชรูปแบบเกม
(คละเกง - ปานกลาง - ออน) ทํา
๑. อธิบาย
การเรียนรู (Game) ดังนี้
กิจกรรม “ปริศนาภาพ” (คําในมาตรา
ความหมายมาตรา
ครู : ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
กด)
กด ได
โดยคละความสามารถใหหลากหลาย
ครู : ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเปด
แผนปายปริศนาภาพ ๑ แผนปาย
ครู : นักเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาวา
ภาพนั้นคือคําวาอะไร
ครู : ถาบอกชื่อของภาพถูกตอง ไดรับ
๑ คะแนน กลุมใดไดรับคะแนนสูงสุด
เปนฝายชนะ
๒.ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมาตรา กด
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
และใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กด
มาตรา กด

ลําดับ
ที่

๓. ๒. เขียนคําใน
มาตรา กด ได
๓. มีมารยาทใน
การอาน

ขั้นปฏิบัติ ๒๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“นักสํารวจมาตรา กด” มีวิธที ํากิจกรรม “นักสํารวจมาตรา กด”
ดังนี้
ครู : ใหแตละคู สํารวจชื่อสิ่งตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันวามีสิ่งใดบางที่เปนคํา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. บัตรภาพคํา ๓. การสังเกต
มาตรา กด
พฤติกรรม
๓. สื่อ
นักเรียน
PowerPoint
เรื่องมาตรา กด

๔. ใบงานที่ ๔
เรื่องนักสํารวจ
มาตรา กด

๓. การประเมิน
ใบงานที่ ๔
๔. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู

ขั้นสรุป

๒๘๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ในมาตราแม กด เขียนคําลงในใบงานที่ ๔
พรอมตกแตงใหสวยงาม
ครู : คูไหนสํารวจไดมากที่สุดเปนผูชนะ
ครู : ใหนักเรียนอานคําที่สํารวจ
๒. ครูใหนักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน และทบทวนเรื่องมารยาท
ในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๓ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๔
บนกระดานดํา
๒.ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เรื่อง
มาตรา กด และเขียนแผนผังความคิดเรื่อง
มาตรา กด

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนที่ไดคํามากที่สุดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑.นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๔ ๕. สื่อ
บนกระดานดํา
PowerPoint
๒.ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติม เรื่องมาตรา กด
เรื่องมาตรา กด และสรุปความรูดวย
การเขียนแผนผังความคิด

การประเมิน
การเรียนรู

๒๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint (รูปไมกวาด รูปสลัด รูปประทัด รูปแรด รูปพัด)
๒) บัตรภาพคํามาตรา กด
๓) สื่อ PowerPoint เรื่องมาตรา กด
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กด
๕) ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่องนักสํารวจมาตรา กด
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- อธิบายความหมายมาตรา กด ๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําในมาตรา กด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การทําใบงานที่ ๔
เรื่องนักสํารวจมาตรา
กด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๔ เรื่องนักสํารวจ การประเมิน
มาตรา กด
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๘๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ความหมายมาตรา มาตรา กด ไดถูกตอง มาตรา กด ไดถูกตอง มาตรา กด ไดถูกตอง มาตรา กด ไมได
เปนสวนนอย
กด
เปนสวนมาก
๒. เขียนคําใน
มาตรา กด

เขียนคําในมาตรา กด เขียนคําในมาตรา กด เขียนคําในมาตรา กด เขียนคําในมาตรา กด
ไดถูกตองมากกวา ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๖-๑๐ คํา ไดถูกตอง ๑-๕ คํา
๒๐ คํา
๑๑-๑๙ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟง
ขณะพูด พูดไมตรง
ประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๘๗

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กด
มาตรา กด คือคําที่มี ด เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ
จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ซึ่ ง ออกเสี ย งเหมื อ น ด เป น ตั ว สะกด มี ทั้ ง คํ า ที่ ป ระสมด ว ยสระ
เสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา กด
กระจาด

ขูด

เขียด

ชัด

เชือด

ดัด

ทวด

นวด

บูด

เตารีด

ดอกพุด

ประทัด

ระเบิด

แรด

รอด

สะดุด

วันเกิด

เกล็ด

รถ

เสด็จ

ตํารวจ

ลูกนิมิต

เปรต

ผลิต

สังเกต

ราชภัฏ

สาเหตุ

อุทิศ

อาวุธ

กระดาษ

เศษ

ขอโทษ

๒๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง นักสํารวจมาตรา กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําในมาตรา กด ในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด แลวฝกอาน

ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๘๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่องนักสํารวจมาตราแม กด
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความถูกตอง เขียนคําในมาตรา กด เขียนคําในมาตรา กด เขียนคําในมาตรา กด เขียนคําในมาตรา กด
ของเนื้อหา
ไดมากกวา ๒๐ คํา ได ๑๖-๑๙ คํา
ได ๑๑-๑๕ คํา
ไดนอยกวา ๑๐ คํา
๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๓-๔
คะแนน
คะแนน
๑-๒
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงามเปน
สวนใหญ มีหัว
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

๒๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (มาตรา กน กด)
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กน เปนมาตราที่มี น เปนตัวสะกดตรงมาตรา และมี ญ ณ ร ล ฬ เปนตัวสะกดไมตรงมาตรา
มาตรา กด เปนมาตราที่มี ด เปนตัวสะกดตรงมาตรา และมี จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
เปนตัวสะกดไมตรงมาตรา ซึ่งการสรางสรรคชิ้นงานทําใหนักเรียนไดทบทวนความรูและไดแสดงองคความรูที่
ไดเรียนรูผานกระบวนการคิด และนํามาสรางสรรคงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกตัวสะกดในมาตรา กน และ กด ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางชิ้นงานคําในมาตรา กน และ กด ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา กน
๔.๒ มาตรา กด
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๙๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สรางสรรคงาน (มาตราแม กน กด)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา
๗ นาที ๑. ครูกระตุนองคความรูนักเรียนจาก
๑. นักเรียนพูดคําที่อยูในมาตรา กน ๑. PowerPoint
การอาน และเขียน
การเรียนเรื่อง มาตรา กน และมาตรา กด และมาตรา กด
เรื่องมาตรา กน
คําในมาตรา กน
โดยมีวิธกี ารดังนี้
และ กด
และ กด
- นักเรียนยืนขึน้ เปนวงกลมรอบหองเรียน - นักเรียนยืนขึน้ เปนวงกลมรอบ
หองเรียน
- ใหนักเรียนพูดคําที่อยูในมาตรา กน
- ใหนักเรียนพูดคําที่อยูในมาตรา กน
หรือมาตรา กด ก็ไดคนละ ๑ คํา
หรือมาตรา กด ก็ไดคนละ ๑ คํา

ลําดับ
ที่

๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. บอกตัวสะกด
ในมาตรา กน และ
กด ได

- นักเรียนคนใดคิดชา ตองออกจากวง
- นักเรียนที่คิดชารับบทลงโทษ
๕ นาที ๑. ครูสรุปความรูเรื่องมาตรา กน
และมาตรา กด
๒. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องมาตรา กน และมาตรา กด

- นักเรียนคนใดคิดชา ตองออกจากวง
- นักเรียนที่คิดชารับบทลงโทษ
๑. นักเรียนสรุปความรูเรื่องมาตรา กน ๒. PowerPoint
และมาตรา กด
เรื่องมาตรา กน
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ และ กด
เรื่องมาตรา กน และมาตรา กด

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๒. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๓. การถาม
ตอบ

๒๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๒. สรางชิ้นงานคํา ขั้นปฏิบัติ ๔๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “สมุด
๑. นักเรียนทํากิจกรรม “สมุดเลมเล็ก
ในมาตรา กน และ
เลมเล็ก มาตรา กน และ กด”
มาตรา กน และ กด”
กด ได
๒. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอชิ้นงาน ๒. นักเรียนออกมานําเสนอชิ้นงาน
๓. มีมารยาทใน
เรื่อง “สมุดเลมเล็ก มาตรา กน และ กด” เรื่อง“สมุดเลมเล็ก มาตรา กน และ
การอาน
กด”
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับชิ้นงานเรื่องมาตรา กน และ
ชิ้นงานเรื่องมาตรา กน และมาตรา กด
มาตรา กด
๔. ครูกลาวชื่นชมนักเรียนและชิ้นงานของ
นักเรียนอยางสรางสรรค
๔.
ขั้นสรุป
๓ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถาม โดยมีแนว
ดังนี้
คําตอบดังนี้
- นักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้วามีคํา
ที่อยูในมาตรา กน และมาตรา กด กี่คํา - “คุณกันตไปตลาดหัวหินดวยการขี่
“คุณกันตไปตลาดหัวหินดวยการขี่
รถจักรยาน”
รถจักรยาน”
มีคําในมาตรา กน ๕ คํา
มีคําในมาตรา กด ๒ คํา
- ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรู - นักเรียนรวมกันอภิปรายความรู

ลําดับ
ที่

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ชิ้นงาน “สมุด ๔. การสังเกต
เลมเล็ก”
พฤติกรรม
นักเรียน

๔. PowerPoint ๕. การถาม
เรื่องมาตรา กน ตอบ
และ กด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๙๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่องสรางสรรคงาน (มาตรา กน กด)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- สมุดเลมเล็กมาตรา กน และมาตรา กด
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกตัวสะกดในมาตรา กน
และ กด

วิธีการ

เครื่องมือ

๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

ทักษะและกระบวณการ
- สรางชิ้นงานคําในมาตรา กน - การทําชิ้นงานสมุด - แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑ
และ กด
เลมเล็กมาตรา กน และ ชิน้ งานสมุดเลมเล็กมาตรา การประเมิน
มาตรา กด
กน และมาตรา กด
รอยละ ๖๐
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
- เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๒๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑. บอกตัวสะกด บอกตัวสะกดใน
บอกตัวสะกดใน
ในมาตรา กน และ มาตรา กน และ กด มาตรา กน และ กด
ถูกตองทุกตัว
ไดถูกตองเปน
กด
สวนมาก
๒. สรางชิ้นงานคํา สรางชิ้นงานคํา
ในมาตรา กน และ ในมาตรา กน และ
กด ไดถูกตอง
กด
มากกวา ๑๐ คํา
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)

บอกตัวสะกดใน
บอกตัวสะกดใน
มาตรา กน และ กด มาตรา กน และ กด
ไดถูกตองเปนสวน ไมได
นอย

สรางชิ้นงานคําใน สรางชิ้นงานคําใน สรางชิ้นงานคําใน
มาตรา กน และ กด มาตรา กน และ กด มาตรา กน และ กด
ไดถูกตอง ๗-๙ คํา ไดถูกตอง ๓-๕ คํา ไดถูกตองนอยกวา
๒ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟง
ขณะพูด พูดไมตรง
ประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๙๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง สมุดเลมเล็กมาตรา กน และมาตรา กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สรางสรรคงาน (มาตรา กก กบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สมุดเลมเล็กมาตราตัวสะกด กน และ กด
อุปกรณที่ตองเตรียม
๑. กระดาษรอยปอนด ขนาด A๔
๖. สีไม
๒. กรรไกร
๗. ยางลบ
๓. ไมบรรทัด
๔. ปากกาสี
๕. ดินสอ
วิธีการทํา
๑. พับกระดาษตามแนวตัง้ ออกเปน ๔ สวน เทา ๆ กัน
๒. พับกระดาษตามแนวนอนออกเปน ๒ สวน เทา ๆ กัน
๓. กรีดกระดาษในสวนที่ ๒-๓ ของรอยพับตามสวนกวางของ
กระดาษ
๔. แยกรอยกรีดของกระดาษออก แลวพับใหมใหเปนรูปเลม
หนังสือเลมเล็กจากกระดาษแผนเดียว
๕. ใหนักเรียนฝกเขียนคําในมาตราแม กน และคําในมาตรา
แม กด
๖. ตกแตงใหสวยงาม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๒๙๗

๙.๒ แบบประเมินชิ้นงาน สมุดเลมเล็กมาตรา กน และมาตรา กด
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความถูกตอง เขียนคําในมาตรา
ของเนื้อหา
กน และ กด ได
มากกวา ๑๐ คํา

เขียนคําในมาตรา
กน และ กด ได
๘-๙ คํา

เขียนคําในมาตรา
กน และ กด ได
๖-๗ คํา

เขียนคําในมาตรา
กน และ กด ได
นอยกวา ๖ คํา

๒. ผลงาน
การเขียน

- ลายมือสวยงาม
เปนสวนใหญมีหัว
เวนระยะหางไม
เทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

- ลายมือสวยงาม
บางสวน ไมมีหัว เวน
ระยะหางไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
บางสวน

- ลายมือไมสวยงาม
ไมมีหัว เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- มีรอยลบคําผิดมาก
- ไมตกแตง
ไมระบายสี

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ มีหัว
เวนระยะหางเทากัน
- ไมมีรอยลบคําผิด
- ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๓-๔
คะแนน
คะแนน
๑-๒
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงาย ๆ ไดถูกตอง
ป.๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การอานบทรอยกรองกาพยยานี ๑๑ เกี่ยวกับมาตรา กก กบ กน และ กด ซึ่งเปนการใชกระบวน
การคิ ด ในการวิ เ คราะห ห าคํ า ที่ อยู ในมาตรา กก กบ กน และ กด ทั้งยังสามารถฝก ทั ก ษะการอา น และ
การเขียนใหมีความคลองแคลวจนนําไปสูความชํานาญ สามารถนําความรูและทักษะการอาน การเขียนไปใช
ในชีวิตประจําวันได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหลักการอานกาพยยานี ๑๑ ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จําแนกคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ กาพยยานี ๑๑
๔.๒ บทรอยกรองมาตรา กก
๔.๓ บทรอยกรองมาตรา กบ
๔.๔ บทรอยกรองมาตรา กน
๔.๕ บทรอยกรองมาตรา กด
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
การอาน และ
เขียนคําในมาตรา
กก กบ กน และ
กด

ลําดับ
ที่

๒ จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกหลักการ
อานกาพยยานี
๑๑ ได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถาม โดยมีแนว ๑. PowerPoint
ดังนี้
คําตอบดังนี้
เรื่องการอานบท
ครู :
นักเรียน :
รอยกรอง
- คําวา “ลูกโลก” เปนคําในมาตราใด - มาตรา กก
- คําวา “เณร” เปนคําในมาตราใด
- มาตรา กน
- คําวา “ประเทศ” เปนคําในมาตราใด - มาตรา กด
- คําวา “กราฟ” เปนคําในมาตราใด - มาตรา กบ
- คําวา “โรค” เปนคําในมาตราใด
- มาตรา กก
- คําวา “การบาน” เปนคําในมาตราใด - มาตรา กน
- คําวา “ประทัด” เปนคําในมาตราใด - มาตรา กด
- คําวา “รูปภาพ” เปนคําในมาตราใด - มาตรา กบ
๒. ครูชื่นชมนักเรียนและเชิญชวนให
นักเรียนมาอานบทรอยกรองเกี่ยวกับ
มาตราตัวสะกด
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องหลักการอาน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง
๒. PowerPoint
กาพยยานี ๑๑
หลักการอานกาพยยานี ๑๑
เรื่องการอานบท
๒. ครูใหนักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง ๒. นักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง รอยกรอง
มาตราตัวสะกด กก โดยใชรูปแบบ
มาตราตัวสะกด กก โดยใชรูปแบบ ๓. บทประพันธ
การอานดังนี้
การอานดังนี้
มาตรา กก

๒๙๙

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ
๕. การอาน

๓๐๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. มีมารยาทใน
การอาน

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ครู :
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียนเอง
๑ รอบ
๓. ครูใหนักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง
มาตราตัวสะกด กบ โดยใชรูปแบบ
การอานดังนี้
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียนเอง
๑ รอบ
๔. ครูใหนักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง
มาตราตัวสะกด กน โดยใชรูปแบบ
การอานดังนี้
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียนเอง
๑ รอบ
๕. ครูใหนักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง
มาตราตัวสะกด กด โดยใชรูปแบบ
การอานดังนี้
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียนเอง
๑ รอบ

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน :
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียน
เอง ๑ รอบ
๓. นักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง
มาตราตัวสะกด กบ โดยใชรูปแบบ
การอานดังนี้
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียน
เอง ๑ รอบ
๔. นักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง
มาตราตัวสะกด กน โดยใชรูปแบบ
การอานดังนี้
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียน
เอง ๑ รอบ
๕. นักเรียนอานบทรอยกรอง เรื่อง
มาตราตัวสะกด กด โดยใชรูปแบบ
การอานดังนี้
- อานแบบรอยแกวตามครู ๑ รอบ
- อานแบบรอยแกวโดยตัวนักเรียน
เอง ๑ รอบ

สื่อการเรียนรู

๔. บทประพันธ
มาตรา กบ

๕. บทประพันธ
มาตรา กน

๖. บทประพันธ
มาตรา กด

การประเมิน
การเรียนรู

๖. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๗. การอาน
๘. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๙.การอาน
๑๐. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๑๑. การอาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๓. จําแนกคําใน ขั้นปฏิบตั ิ ๒๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “หาคําใน ๑. นักเรียนทํากิจกรรม “หาคําใน
มาตราตัวสะกด
มาตรา” โดยมีวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้ มาตรา” โดยมีวิธีการทํากิจกรรม
ตาง ๆ
ดังนี้
- นักเรียนชวยกันหาคําในบทประพันธที่ - นักเรียนชวยกันหาคําในบท
นักเรียนอาน
ประพันธที่นักเรียนอาน
- ครูจํากัดเวลาประมาณ ๔-๕ นาที
- มีเวลาในการทํา ๔-๕ นาที
- ใหนักเรียนเขียนคําที่ไดลงบนกระดาน - ใหนักเรียนเขียนคําที่ไดลงบน
กระดาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
- นักเรียนอภิปรายรวมกัน
๔.
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามสรุปความรูนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมี
ดังนี้
แนวคําตอบ ดังนี้
ครู : นักเรียนจําไดหรือไมวา มาตรา นักเรียน : ตรงมาตรา เพราะมี
กง กม เกย เกอว เปนตัวสะกดที่ตรง ตัวสะกดเพียงตัวเดียว และสะกด
หรือไมตรงมาตรา เพราะเหตุใด
ตรงตามพยัญขนะทายชื่อของมาตรา
ตัวสะกด
ครู : เพราะเหตุใดมาตรา กก กบ กน นักเรียน : เพราะมีตัวสะกดหลายตัว
และกด จึงเปนตัวสะกดที่ไมตรงมาตรา และแตละตัวมีตัวสะกดมากกวา
พยัญชนะตัวทายของชื่อมาตรา
๒. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
ตัวสะกด

ลําดับ
ที่

๓๐๑
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๗. กระดานสําหรับ ๑๒. การสังเกต
เขียนคําตอบ
พฤติกรรม
นักเรียน
๑๓. การตอบ
คําถาม

๘. PowerPoint
เรื่องการอาน
บทรอยกรอง

๑๔. การถาม
ตอบ

๓๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่องการอานบทรอยกรอง
๘.๒ บทประพันธมาตรา กก
๘.๓ บทประพันธมาตรา กบ
๘.๔ บทประพันธมาตรา กน
๘.๕ บทประพันธมาตรา กด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
๑. แบบประเมินการถาม
- บอกหลักการอานกาพยยานี ๑. การถามตอบ
๑๑
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- จําแนกคําในมาตราตัวสะกด - การตอบคําถาม
ตาง ๆ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุง มั่นในการทํางาน

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการตอบ
คําถาม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๐๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๑. บอกหลักการ บอกหลักการอาน
อานกาพยยานี กาพยยานี ๑๑ ได
๑๑
ถูกตอง

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

บอกหลักการอาน บอกหลักการอาน บอกหลักการอาน
กาพยยานี ๑๑
กาพยยานี ๑๑ ได กาพยยานี ๑๑ ไมได
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย

๒. จําแนกคําใน
มาตราตัวสะกด
ตาง ๆ

จําแนกคําในมาตรา จําแนกคําในมาตรา จําแนกคําในมาตรา จําแนกคําในมาตรา
ตัวสะกดตาง ๆ ได ตัวสะกดตาง ๆ ได ตัวสะกดตาง ๆ ได ตัวสะกดตาง ๆ ได
ถูกตองมากกวา
ถูกตอง ๑๑-๑๙ คํา ถูกตอง ๖-๑๐ คํา ถูกตอง ๑-๕ คํา
๒๐ คํา

๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟง
ขณะพูด พูดไมตรง
ประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๓๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๐๕

บทประพันธ เรื่อง มาตรา กก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด กก
นกมีปากแลมีปก
ไปปะพวกที่รัก
เด็ก ๆ ดูกระจก
ปลูกเผือกผักถักหญาแพรก
เขาเปลือกแลเขาสุก
ดาทอตอตีชก

ผาไมซีกใหแตกหัก
ไดรูจักทักเรียกแขก
อยาใหตกมักจักแตก
หญาคาแฝกอยาใหรก
เลือกปลาดุกทําหอหมก
ถูกศอกอกหกถลา

ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ
หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนา ๒๘

๓๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทประพันธ เรื่อง มาตรา กบ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด กบ
มานพกราบนอบนบ
เคารพปรารภฟา
แมทัพนําโชคลาภ
กราฟบงชะตาชี้

คราออกรบพิภพกลา
สาปแชงถามาลองดี
ทั้งบุญบาปบารมี
เทพเทวามาอวยชัย

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

บทประพันธ เรื่อง มาตรา กน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด กน (หนูอนใจบุญ)
หนูอนใจบุญนัก
ปลาใหญใตบาดาล
น้ําใจเหมือนน้ําตาล
ขอบคุณอวยพรให

ชางรูจักใหอาหาร
เจาปลาวาฬสําราญใจ
ชางหอมหวานกวาสิ่งใด
คนหาไวไหนแม กน

๓๐๗

๓๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทประพันธ เรื่อง มาตรา กด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การอานบทรอยกรองมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตราตัวสะกด กด
ผูขี้เกียจกระเดียดกระจาด
ซื้อมาสารพัด
นักปราชญฉลาดคิด
จะเกิดประเสริฐยศ
บาทบทจดอยาคลาด
อยาคิดขบถมิตร

ไปตลาดไมถนัด
อยาสะบัดพูดขี้ปด
พูดไมผิดซื่อสัตยหมด
มิไดอดแตสักนิด
ในกระดาษวาดอยาผิด
จะตองติดโทษในคุก

หนังสือ ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๐๙

๙.๒ แบบประเมินการอานบทประพันธ
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑. อานเวนวรรคตอน อานเวนวรรคตอน อานเวนวรรค
ตอนบทประพันธ
บทประพันธ
ผิดพลาด
ถูกตอง
๑-๒ ตําแหนง
๒. อานคํา
อานคําควบกล้ํา
ควบกล้ํา ร ล และ ว ร ล ว ชัดเจน
ทุกคํา

อานคําควบกล้ํา อานคําควบกล้ํา
ร ล ว ชัดเจนเปน ร ล ว ชัดเจนเปน
สวนใหญ
สวนนอย

๓. อานคําถูกตอง
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๙-๑๐
คะแนน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

อานเวนวรรคตอน
บทประพันธ
ผิดพลาด
๓-๔ ตําแหนง

๑ (ปรับปรุง)
อานเวนวรรคตอน
บทประพันธผิดพลาด
มากกวา ๔ ตําแหนง
อานคําควบกล้ํา
ร ล ว ไมชัดเจน

อานคําถูกตองทุกคํา อานคําผิดพลาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๓๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคา และประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ปริศนาคําทาย เปนปญหาหรือคําถามซึ่งผูถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางออมก็ตาม คําถาม
อาจจะใชถอยคําธรรมดาเปนภาษารอยแกว หรือจะมีสัมผัสแบบภาษารอยกรองก็ได ภาษาที่ใชนั้นเปนภาษา
สั้น ๆ งาย ๆ กระชับความ แตยากแกการตี ความในตัวปริ ศนาอยู บาง สวนคําตอบมักจะเปน สิ่งที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันในสมัยนั้น ๆ และในบางคําถามมักจะมีเคาหรือแนวทางสําหรับคําตอบ ซึ่งผูตอบจะตองใช
ความสังเกต ความคิดและไหวพริบในการคิดหาคําตอบ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของปริศนาคําทายได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางปริศนาคําทายได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง ดู และพูด
๔. สาระการเรียนรู
- ปริศนาคําทาย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความสนใจ ๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยมีแนว ๑. PowerPoint
การฟง และพูด
นักเรียน ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
เรื่องปริศนา
ปริศนาคําทาย
ครู : อะไรเอยสี่เทาเดินมา หลังคามุง นักเรียน : เตา
คําทาย
กระเบื้อง
ครู : นกอะไร ไมใชของเรา
นักเรียน : นกเขา
ครู : นักเรียนคิดวาสิ่งที่ครูกําลังถาม นักเรียน : ปริศนาคําทาย
เรียกวาอะไร
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง ปริศนาคําทาย
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องปริศนา ๒. PowerPoint
การเรียนรู
คําทาย
เรื่องปริศนาคํา
๑. บอก
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “อะไรเอย”
ทาย
ความหมายของ
“อะไรเอย”โดยมีวิธีทํากิจกรรม ดังนี้ โดยทํากิจกรรมดังนี้
ปริศนาคําทายได
- ครูใหนักเรียนทายปริศนาคําทาย - นักเรียนทายปริศนาคําทายจากครู
จากครู
- นักเรียนสังเกตปริศนานั้นวามีวิธีการ
- ครูใหนักเรียนสังเกตปริศนานั้นวามี คิดขึ้นมาอยางไร
วิธีการคิดขึ้นมาอยางไร
ครู : อะไรเอย รองกุกกุกกุย คุยเขี่ย นักเรียน : ไก
หากิน

๓๑๑

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถามตอบ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
๔. การถามตอบ

๓๑๒
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๓. ๒. สรางปริศนา
คําทายได

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : อะไรเอย หัวยืดหดได ซอนไวใน
กระดอง
ครู : อะไรเอย หัวแหลมหาแฉก
หัวแหวกลมบน อยาคิดสับสน ชื่อวาว
อะไร
ครู : อะไรเอย แมงอะไร ไมยอมอยู
กลาง
ครู : อะไรเอย มีปากไมมีฟน กินขาว
ทุกวัน กินไดมากกวาคน
๓. ครูใหนักเรียนวิเคราะหวิธีการสราง
ปริศนาคําทายแตละปริศนาที่ครูให
นักเรียนทํากิจกรรม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : เตา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

นักเรียน : วาวจุฬา
นักเรียน : แมงมุม
นักเรียน : หมอหุงขาว

๓. นักเรียนวิเคราะหวิธีการสรางปริศนา
คําทาย โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
- ใชคําคลองจองที่มีสัมผัสระหวางคํา
- เปนขอความสั้น ๆ กะทัดรัด
- ไมถามตรง ๆ จะเนนเปรียบเทียบ
- การถามแตละตอนจะมีการบอก
คําตอบอยูเปนนัย ๆ
- ทาทายผูไขปริศนา
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรางปริศนาคําทาย ๑. นักเรียนสรางปริศนาคําทายตาม
ของตนเองโดยครูตั้งคําตอบที่ตองการ หัวขอที่ครูกําหนดให ในใบงานที่ ๕
จะไดไวเปนหัวขอ ดังนี้
เรื่องการสรางปริศนาคําทาย

๓. PowerPoint ๕. การสังเกต
เรื่องปริศนา
พฤติกรรม
คําทาย
๖. การถามตอบ

๔. PowerPoint ๗. การสังเกต
เรื่องปริศนา
พฤติกรรม
คําทาย
๘. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๓ .มีมารยาทใน
การฟง ดู และพูด

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๓๑๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
- ปริศนาคําทาย คําตอบเปนคุณครู
ในโรงเรียน
- ปริศนาคําทาย คําตอบเปนชื่อ
ดอกไม
- ปริศนาคําทาย คําตอบเปนชื่อเพื่อน
(คุณครูปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ
ของโรงเรียนตนเอง)
๕. ครูใหนักเรียนนําเสนอปริศนา
คําทายหนาชั้นเรียนแลวนํามาทาย
เพื่อนหนาชั้นเรียน
๖. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับปริศนาคําทายของเพื่อน ๆ
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง
ปริศนาคําทาย และหลักของการสราง
ปริศนาคําทาย
๒. ครูใหนักเรียนบอกประโยชนของ
การเลนปริศนาคําทาย

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
- ปริศนาคําทาย คําตอบเปนคุณครู
๕. ใบงานที่ ๕
ในโรงเรียน
เรื่องสราง
- ปริศนาคําทาย คําตอบเปนชื่อดอกไม ปริศนาคําทาย

การประเมิน
การเรียนรู

- ปริศนาคําทาย คําตอบเปนชื่อเพื่อน
๕. นักเรียนนําเสนอปริศนาคําทาย
หนาชั้นเรียนแลวนํามาทายเพื่อน
หนาชั้นเรียน
๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ปริศนาคําทายของเพื่อน ๆ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องปริศนา
๖. PowerPoint
คําทาย และหลักของการสรางปริศนา เรื่องปริศนา
คําทาย
คําทาย
๒. นักเรียนบอกประโยชนของการเลน
ปริศนาคําทาย

๙. การนําเสนอ
ปริศนาคําทาย

๑๐. การสังเกต
พฤติกรรม
๑๑. การถาม
ตอบ

๓๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่อง ปริศนาคําทาย
๘.๒ ใบงานที่ ๕ เรื่อง สรางปริศนาคําทาย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ การสรางปริศนาคําทาย
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- บอกความหมายของปริศนา ๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
คําทาย
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- สรางปริศนาคําทาย

- การทําใบงานที่ ๕
เรื่องการสรางปริศนา
คําทาย

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง ดู และพูด - การนําเสนองาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินใบงานที่ ๕ ผานเกณฑ
เรื่องการสรางปริศนา
การประเมิน
คําทาย
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

- เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๑๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอก
ความหมายของ
ปริศนาคําทาย

บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ปริศนาคําทายได ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทายได ปริศนาคําทายไมได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย

๒. สรางปริศนา
คําทาย

สรางปริศนาคําทาย สรางปริศนาคําทาย สรางปริศนาคําทาย สรางปริศนาคําทาย
ไดตามหัวขอที่
ไดถูกตองบางสวน ไดถูกตองเล็กนอย ไมตรงกับหัวขอที่
กําหนด
จากหัวขอที่กําหนด จากหัวขอที่กําหนด กําหนด

๓. มารยาทใน
การฟง ดู และพูด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

พูดไดถูกตอง
และคลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

พูดไดบาง และติดขัด
ควบกล้ําไมคอย
ชัดเจน

๓๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๑๗

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ปริศนาคําทาย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ปริศนาคําทาย

ปริศนาคําทาย คือปญหาหรือคําถามซึ่งผูถามอาจจะถามตรง ๆ หรือ
ถามทางออมก็ตาม คําถามอาจจะใชถอยคําธรรมดา หรือจะมีสัมผัสแบบ
ภาษารอยกรองก็ได ภาษาที่ใชนั้นเปนภาษาสั้น ๆ งาย ๆ กระชับความ แต
ยากแก ก ารตี ค วามในตั ว ปริ ศ นาอยู บ า ง ส ว นคํ า ตอบ มั ก จะเป น สิ่ ง ที่
พบเห็ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสมั ย นั้ น ๆ และในบางคํ า ถามมั ก จะมี เ ค า
หรือแนวทางสําหรับคําตอบ ซึ่งผูตอบจะตองใชความสังเกต ความคิดและ
ไหวพริบในการคิดหาคําตอบ
ลักษณะของปริศนาคําทาย
๑. นิยมใชคําคลองจองกันโดยไมกําหนดจํานวนคําในแตละวรรค
เป น ข อ ความสั้ น ๆ กะทั ด รั ด หรื อ อาจผู ก เป น ปริ ศ นากลอน
ซึ่งบงบอกถึงความเปนคนเจาบทเจากลอนทําใหจําไดงาย
๒. เนื้อหานั้นมักจะนํามาจากสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน ของใช
คน สัตว ผัก พืช เวลา สถานที่ เครื่องใช ปรากฏการณธรรมชาติ
เชาวนปญญา ฯลฯ
๓. จํานวนขอความคําถามจะมีความสั้นยาวไมเทากัน คือ อาจจะมี
เพียงตอนเดียว สองตอน สามตอน หรือมากกวานี้ แตขอความ
ทุ ก ตอนจะเป น การบอกคํ า ตอบอยู ใ นตั ว เป น นั ย ๆ ซึ่ ง เมื่ อ นํ า
คําตอบมารวมกันจะเปนลักษณะของสิ่งที่ทายนั่นเอง
๔. ไมนิยมถามตรง ๆ แตจะใชสิ่งเปรียบเทียบ
๕. มีการทาทายใหผูไขปริศนาพยายามคิด

๓๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ประโยชนที่ไดรับ
๑. ผูเลนไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขบขัน เปนการพัฒนา
จิตใจใหแจมใส
๒. ฝกใหผูเลนเปนผูมีนิสัยชางสังเกต ชางคิด ฉลาดเฉลียวในการฝก
ปญญาของผูเลน
๓. ผูเลนจะไดรับความรูดานตาง ๆ เชน สํานวนภาษา สังคมวิทยา
และธรรมชาติวิทยา
๔. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๕. เป น การสร า งความสามั ค คี สร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหมู ผู เ ล น
อีกดวย
๖. เปนการพัฒนาการใชภาษา
๗. เปนการฝกใหมีไหวพริบ เชาวนปญญาดี

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๑๙

ใบงานที่ ๕ เรื่อง การสรางปริศนาคําทาย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปริศนาคําทาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรางปริศนาคําทายจากหัวขอที่ครูกําหนดให

อะไรเอย ?

คําตอบ

ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๓๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ การสรางปริศนาคําทาย
ประเด็น
การประเมิน
๑. สรางตาม
หลักการได
ถูกตอง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

สรางตามหลักการได สรางตามหลักการได สรางตามหลักการได สรางตามหลักการได
ถูกตองทุกขอ
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง

๒. คําตอบมีความ คําตอบมีความ
คําตอบมีความ
คําตอบไมคอยมี
เชื่อมโยงกับ
เชือ่ มโยงกับปริศนา เชือ่ มโยงกับปริศนา ความเชื่อมโยงกับ
ปริศนา
เปนสวนใหญ
ปริศนา

คําตอบไมมีความ
เชื่อมโยงกับปริศนา

๓. การนําเสนอ

นําเสนอไดคอนขาง
ทาทายผูตอบ

เกณฑการตัดสิน (๑๐ คะแนน)
คะแนน
๙-๑๐
คะแนน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

นําเสนอไดทาทาย
ผูตอบ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๒๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคา และประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ปริศนาคําทาย เปนปญหาหรือคําถามซึ่งผูถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางออม คําถามอาจจะใช
รอยแกว หรือแบบภาษารอยกรองก็ได ภาษาที่ใชนั้นเปนภาษาสั้น ๆ งาย ๆ กระชับความ ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชกับเนื้อหาในเรื่องมาตราตัวสะกดได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกความหมายของปริศนาคําทายได
๒) บอกความหมายของมาตราตัวสะกดได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) ไขปริศนาคําทายได
๒) วิเคราะหคําในมาตราตัวสะกดได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง ดู และพูด
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ปริศนาคําทาย
๔.๒ มาตราตัวสะกด กง
๔.๓ มาตราตัวสะกด กม
๔.๔ มาตราตัวสะกด เกย
๔.๕ มาตราตัวสะกด เกอว
๔.๖ มาตราตัวสะกด กก
๔.๗ มาตราตัวสะกด กบ
๔.๘ มาตราตัวสะกด กน
๔.๙ มาตราตัวสะกด กด
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๒๒

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
๑. การฟง และพูด
ปริศนาคําทาย
๒. มาตราตัวสะกด

ลําดับ
ที่

๒ จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกความหมาย
ของปริศนาคําทาย
ได
๒. บอกความหมาย
ของมาตรา
ตัวสะกดได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชปริศนาคําทายของนักเรียนจาก ๑. นักเรียนตอบปริศนาคําทายจาก
ชั่วโมงที่แลว มาใหนักเรียนทาย
ปริศนาของเพื่อนนักเรียน
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๒. นักเรียนตอบคําถามโดยมีแนว
ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ครู : ปริศนาคําทายสามารถใชทายกับ นักเรียน : ใชไดกับเรื่องทั่ว ๆ ไป
เรื่องใดไดบาง
ครู : นักเรียนคิดวาเนื้อหาจากหนังสือ นักเรียน : ได เพราะวา... (นักเรียน
เรียนภาษาไทยเราสามารถนํามาสรางเปน สามารถตอบไดหลากหลาย
ปริศนาคําทายไดหรือไม เพราะเหตุใด ความคิดเห็น ใหครูผูสอนพิจารณา)
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูทบทวนเรื่อง ปริศนาคําทายจาก ๑. ครูทบทวนเรื่อง ปริศนาคําทายจาก
มาตราตัวสะกด โดยใชคําถามกระตุน มาตราตัวสะกด โดยมีแนวคําตอบ
ความคิดนักเรียน ดังนี้
ดังนี้
ครู : มาตราตัวสะกด คืออะไร
นักเรียน : สระหรือพยัญชนะที่อยู
ทายคํา
ครู : มาตราในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่
นักเรียน : ๙ มาตรา
มาตรา
ครู : มาตราที่มีพยัญชนะเปนตัวสะกดมีกี่ นักเรียน : ๘ มาตรา ไดแก มาตรา
มาตราอยางไร
กก กบ กน กด กง กม เกย เกอว

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องปริศนา
พฤติกรรม
คําทายมาตรา ๒. การถามตอบ
ตัวสะกด

๒. PowerPoint ๓. การสังเกต
เรื่องปริศนา
พฤติกรรม
คําทายมาตรา ๔. การถามตอบ
ตัวสะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู

๓๒๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : มาตราที่มีสระเปนตัวสะกดมีกี่
มาตรา อยางไร
ครู : ปริศนาคําทาย ใชทายในโอกาสใด
ครู : ปริศนาคําทายมีประโยชนอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : ๑ มาตรา ไดแก มาตรา
ก กา
นักเรียน : เวลาวาง
นักเรียน : ชวยใหเพลินเพลิน
นักเรียน : ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
นักเรียน : ฝกไหวพริบ เชาวนปญญา
๓. ๓. ไขปริศนา
ขั้นลงมือ ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่องปริศนา
คําทายได
ปฏิบัติ
ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด โดยมี
คําทายมาตราตัวสะกด โดยมีวิธีการ
๔. วิเคราะหคําใน
วิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
ทํากิจกรรม ดังนี้
มาตราตัวสะกดได
- ตอบปริศนาคําทาย
- ตอบปริศนาคําทาย
- วิเคราะหวาปริศนาคําทายนั้นเปนคําใน - วิเคราะหวาปริศนาตําทายนั้นเปนคํา
มาตราตัวสะกดใด
ในมาตราตัวสะกดใด
๕. มีมารยาทใน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การฟง ดู และพูด
เกี่ยวกับปริศนาคําทายและมาตรา
ปริศนาคําทายและมาตราตัวสะกด
ตัวสะกด
๔.
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนบอกถึงประโยชนของ ๒. นักเรียนบอกประโยชนของการใช
การใชปริศนาคําทายในบทเรียน
ปริศนาคําทายในบทเรียน

สื่อการเรียนรู

๓.ใบงานที่ ๖
เรื่องปริศนา
คําทายมาตรา
ตัวสะกด

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
๖. การถามตอบ

๔. PowerPoint ๗. การสังเกต
เรื่องปริศนา
พฤติกรรม
คําทายมาตรา ๘. การถามตอบ
ตัวสะกด

๓๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่องปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๘.๒ ใบงานที่ ๖ เรื่องปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่องปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
๑. บอกความหมายของปริศนา ๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
คําทาย
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. บอกความหมายของมาตรา
ตัวสะกด
ทักษะและกระบวณการ
๑. ไขปริศนาคําทาย
๒. วิเคราะหคําในมาตรา
ตัวสะกด

- การทําใบงานที่ ๖
เรื่องปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกด

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินใบงานที่ ๖ ผานเกณฑ
เรื่องปริศนาคําทาย
การประเมิน
มาตราตัวสะกด
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง ดู และพูด - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

เกณฑการประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
- เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๒๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอก
ความหมายของ
ปริศนาคําทาย

บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ปริศนาคําทายได ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทายได ปริศนาคําทายไมได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย

๒. บอก
ความหมายของ
มาตราตัวสะกด

บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกดไมได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย

๓. ไขปริศนา
คําทาย

ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทาย ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทายไมได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย

๔. วิเคราะหคําใน วิเคราะหคําใน
มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกดได
ถูกตองทุกขอ

วิเคราะหคําใน
มาตราตัวสะกด
ผิดพลาด
๑-๒ ขอ

๕. มารยาทใน
การฟง ดู และพูด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๔-๑๘ คะแนน
คะแนน
๑๐-๑๓ คะแนน
คะแนน
๖-๙
คะแนน
คะแนน
๑-๕
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

วิเคราะหคําใน
มาตราตัวสะกด
ผิดพลาด
๓-๔ ขอ

วิเคราะหคําในมาตรา
ตัวสะกดผิดพลาด
มากกวา ๔ ขอ

พูดไดถูกตอง และ พูดไดบาง และติดขัด
คลองแคลว
ควบกล้ําไมคอย
ควบกล้ําชัดเจน
ชัดเจน
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๓๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๒๗

ใบงานที่ ๖ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนไขปริศนาคําทายตอไปนี้ แลววิเคราะหวาคําตอบอยู
ในมาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร เดินทางไกลใกลทุกคนตองใชเปนพาหนะ
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร รูไหมเปนสัตว บรรทุกของหนักในทะเลทราย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

๓๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ฉันคลายอยูใหญ ใครใครนับถือ ชื่อเสียงเลื่องลือ ตามลุมน้ําโขง
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร รีบรีบทายกัน ความหมายของฉัน นั้นแปลวานก
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๒๙

คํานี้อะไร รูไหมหนูจา ตรงขาม “บาป” นา หนูจาลองทาย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร ใชปรุงอาหาร ฉันมีรสหวาน รีบทายเร็วไว
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

๓๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ฉันชื่ออะไร เมืองหลวงของไทย ทุกคนฝนใฝไปเยือนสักครา
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ฉันเปนของใช ไวตักกับขาว มีดามยาวยาว รีบเขามาทาย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๓๑

อะไรเอย มีหูสองขางตรงกลางเปนแอง
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

อะไรเอย กนชี้ฟา หนาไถดิน
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

๓๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ปอะไรเอย มีหลายสี
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

อะไรเอย ตนเทาขา ใบวาเดียว
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๓๓

อะไรเอย เชา ๆ เขาถ้ํา ค่ําออกมาเรียงราย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

อะไรเอย เห็นไดบนหัว เสนคลุมไปทั่ว ไมกลัวรอนเลย
คําตอบ

มาตราตัวสะกดใด

ชื่อ ................................................ สกุล ............................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๓๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนไขปริศนาคําทายตอไปนี้ แลววิเคราะหวาคําตอบอยู
ในมาตราตัวสะกดใด

ฉันคืออะไร เดินทางไกลใกลทุกคนตองใชเปนพาหนะ
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

รถ
กด

ฉันคืออะไร รูไหมเปนสัตว บรรทุกของหนักในทะเลทราย
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

อูฐ
กด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๓๕

ฉันคลายอยูใหญ ใครใครนับถือ ชื่อเสียงเลื่องลือ ตามลุมน้ําโขง
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

พญานาค
พญา (ก กา) นาค (กก)

ฉันคืออะไร รีบรีบทายกัน ความหมายของฉัน นั้นแปลวานก
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

วิหค
วิ (ก กา) หค (กก)

๓๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คํานี้อะไร รูไหมหนูจา ตรงขาม “บาป” นา หนูจาลองทาย
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

บุญ
กน

ฉันคืออะไร ใชปรุงอาหาร ฉันมีรสหวาน รีบทายเร็วไว
คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

มาตราตัวสะกดใด
น้ําตาล
น้ํา (ก กา) ตาล (กน)

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๓๗

ฉันชื่ออะไร เมืองหลวงของไทย ทุกคนฝนใฝไปเยือนสักครา
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

กรุงเทพฯ
กรุง (กง) เทพ (กบ)

ฉันเปนของใช ไวตักกับขาว มีดามยาวยาว รีบเขามาทาย
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

ทัพพี
ทัพ (กบ) พี (ก กา)

อะไรเอย มีหูสองขางตรงกลางเปนแอง
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

กระทะ
กระ (ก กา) ทะ (ก กา)

๓๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

อะไรเอย กนชี้ฟา หนาไถดิน
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

หอย
เกย
ปอะไรเอย มีหลายสี
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

ปโป
ป (ก กา) โป (ก กา)
อะไรเอย ตนเทาขา ใบวาเดียว
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

กลวย
เกย

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๓๙

อะไรเอย เชา ๆ เขาถ้ํา ค่ําออกมาเรียงราย
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

ดาว
เกอว

อะไรเอย เห็นไดบนหัว เสนคลุมไปทั่ว ไมกลัวรอนเลย
มาตราตัวสะกดใด

คําตอบ
คําตอบ
มาตราแม

ผม
กม

๓๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่องปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ไขปริศนา
ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทายได ไขปริศนาคําทายได
คําทายไดถูกตอง ถูกตอง ๒๒-๒๘ คํา ถูกตอง ๑๕-๒๑ คํา ถูกตอง ๑๔-๒๐ คํา ถูกตองนอยกวา
๒๐ คํา
๒. วิเคราะห
วิเคราะหมาตรา
มาตราตัวสะกด ตัวสะกดไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๒๒-๒๘ คํา

วิเคราะหมาตรา
ตัวสะกดไดถูกตอง
๑๕-๒๑ คํา

๓. ความสวยงาม
และสะอาด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๙-๑๐ คะแนน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

วิเคราะหมาตรา
ตัวสะกดไดถูกตอง
๑๔-๒๐ คํา

วิเคราะหมาตรา
ตัวสะกดไดถูกตอง
นอยกวา ๒๐ คํา

สวยงามและไมมีรอย ไมคอยสวยงามและมี
ลบคําผิด
รอยลบคําผิด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๔๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด)
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคา และประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตราตัวสะกดในภาษาไทย เปนพยัญชนะหรือสระที่อยูทายคําหรือพยางค ทําหนาที่เปนตัวสะกดมี
๙ มาตรา มีทั้งตัวสะกดที่ตรงมาตราและไมตรงมาตรา ซึ่งการสรางสรรคชิ้นงานทําใหนักเรียนไดทบทวนความรู
และไดแสดงองคความรูที่ไดเรียนรูผานกระบวนการคิด และนํามาสรางสรรคงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตราได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกดได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง ดู และพูด
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ปริศนาคําทาย
๔.๒ มาตราตัวสะกด
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค ๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
๑. การฟง และพูด
และจินตนาการของนักเรียน ดังนี้
การสรางสรรคผลงานตามจินตนาการ
ปริศนาคําทาย
ของนักเรียน
๒. มาตราตัวสะกด
ครู : นักเรียนคิดวาเราสามารถสรางสรรค นักเรียน : (แนวคําตอบ : นักเรียนตอบ
ผลงานเรื่องมาตราตัวสะกดในรูปแบบใด คําถามครูตามจินตนาการและความคิด
ไดบาง
สรางสรรคของตนเอง)
ครู : นักเรียนลองนําไปปรับใชกับรายวิชา
อื่น ๆ ได
๒. ครูเชิญชวนใหนักเรียนมาทําสไลด
ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. บอกความหมาย
ของตัวสะกดตรง
มาตราและไมตรง
มาตราได

๒๐ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา ก กา
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา กง
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา กม
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา เกย
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา เกอว

๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยแนว
คําตอบใหครูผูสอนพิจารณา
- คําในมาตรา ก กา
- คําในมาตรา กง
- คําในมาตรา กม
- คําในมาตรา เกย
- คําในมาตรา เกอว

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่องการสราง
สไลดปริศนา
คําทายมาตรา
ตัวสะกด

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

๒. PowerPoint
เรื่องการสราง
สไลดปริศนา
คําทายมาตรา
ตัวสะกด

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
๔. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู

๒. สรางสไลด
ปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกดได

๓๔๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา กก
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา กบ
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา กน
- นักเรียนยกตัวอยางคําในมาตรา กด
๒. ครูอธิบายเรื่อง การทําสไลดปริศนา
คําทายโดยใชวิธีการสอนแบบสาธิต
(Demonstration Method)

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรางสไลดปริศนาคําทาย
โดยครูเปนผูใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
ในบางกรณีที่นักเรียนไมสามารถทําตอไป
ได
๔. ๓. มีมารยาทใน ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอสไลด
การฟง ดู และพูด
ปริศนาคําทายของตนเองหนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
เกี่ยวกับปริศนาคําทายและมาตราตัวสะกด
๓.

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
- คําในมาตรา กก
- คําในมาตรา กบ
- คําในมาตรา กน
- คําในมาตรา กด
๒. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง
๓. ใบความรู
การทําสไลดปริศนาคําทาย และดู
เรื่องการสราง
การสาธิตการทําสไลดปริศนาคําทาย สไลดปริศนา
คําทายมาตรา
ตัวสะกด
๑. นักเรียนสรางสไลดปริศนาคําทาย

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
๖. การถาม
ตอบ

๗. การสังเกต
พฤติกรรม
๘. การถาม
ตอบ
๑. นักเรียนออกมานําเสนอสไลด
๔. PowerPoint ๙. การสังเกต
ปริศนาคําทายของตนเองหนาชั้นเรียน เรื่องปริศนา
พฤติกรรม
๒. นักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ คําทายมาตรา ๑๐. การถาม
ปริศนาคําทายและมาตราตัวสะกด ตัวสะกด
ตอบ

๓๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่องปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๘.๒ ใบความรู เรื่องการสรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- การสรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

ความรู
- บอกความหมายของตัวสะกด ๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม
ตรงมาตราและไมตรงมาตรา ๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- สรางสไลดปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกด

- การทําชิ้นงานสราง
สไลดปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกด

- แบบประเมินการทํา
ชิ้นงานสรางสไลดปริศนา
คําทายมาตราตัวสะกด

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มารยาทในการฟง ดู และพูด - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

- เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๔๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. บอก
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ความหมายของ ปริศนาคําทายได ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทายได ปริศนาคําทายไมได
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
ตัวสะกดตรง
ถูกตอง
มาตราและไมตรง
มาตรา
๒. สรางสไลด
ปริศนาคําทาย
มาตราตัวสะกด

บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดได มาตราตัวสะกดไมได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย

๓. มารยาทใน
การฟง ดู และพูด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

พูดไดถูกตอง
และคลองแคลว
ควบกล้ําชัดเจน
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

พูดไดบาง และติดขัด
ควบกล้ําไมคอย
ชัดเจน

๓๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๔๗

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อุปกรณที่ตองเตรียม
๑. กระดาษแข็งสี
๕. กาวสองกนา
๒. ไมบรรทัด
๖. กรรไกร
๓. คัตเตอร
๔. แผนรองตัดกระดาษ
วิธีการทํา
๑. ตัดกระดาษแข็งสีขนาด ๓๕ คูณ ๓๒ เซนติเมตร
๒. ใชไมบรรทัดขีดเสนขอบขนาด ๒ เซนติเมตร
๓. พับครึ่งกึ่งกลางกระดาษเปน ๒ สวน แลวตัดขอบกระดาษสวนที่ ๑
๔. ตัดขอบกระดาษสวนที่สองในลักษณะเฉียง แลวพับขอบที่วาดกรอบไว
๕. วัดกระดาษสวนที่ ๒ จากขอบทั้งสองดาน ดานละ ๒ นิ้ว
๖. ตัดกระดาษสวนกลางของสวนที่ ๒ ที่ตีกรอบไว
๗. ตัดกระดาษสําหรับทําแผนปานสไลดขนาดเทากับชองวาง
๘. ติดกาวสองหนาบริเวณของสวนที่ ๒ แลวแปะเขาหากัน
๙. ไดสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด

๓๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินการสรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๑. ปริศนาคําทาย ปริศนาคําทายกับ
กับคําตอบ
คําตอบสอดคลอง
สอดคลอง
ถูกตอง
๒. ความคงทน
และแข็งแรง

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

ปริศนาคําทายกับ ปริศนาคําทายกับ ปริศนาคําทายกับ
คําตอบสอดคลองกัน คําตอบสอดคลองกัน คําตอบไมสอดคลอง
เปนสวนใหญ
บางสวน
กัน

สไลดมีความคงทน
และแข็งแรง

สไลดไมมีความคงทน
และแข็งแรง

๓. ความสวยงาม
และสะอาด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๙-๑๐
คะแนน
คะแนน
๗-๘
คะแนน
คะแนน
๕-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)

สวยงามและไมมีรอย ไมคอยสวยงามและมี
ลบคําผิด
รอยลบคําผิด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๔๙

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง สื่อสารประทับใจ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช
คอนขางดี
ดี
ดีมาก
กิจกรรม

๑. เขียนคําในมาตรา กก
๒. เขียนคําในมาตรา กบ
๓. สรางชิ้นงานคําในมาตรา กก และ กบ
๔. เขียนคําในมาตรา กน
๕. เขียนคําในมาตรา กด
๖. สรางชิ้นงานคําในมาตรา กน และ กด
๗. จําแนกคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ
๘. สรางปริศนาคําทาย
๙. ไขปริศนาคําทาย
๑๐. วิเคราะหคําในมาตราตัวสะกด
๑๑. สรางสไลดปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด

ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๓๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๔
ความกรุณาพาสุขใจ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๔
ความกรุณาพาสุขใจ
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

๓๕๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอ านสรางความรู และความคิด เพื่อนําไปใชตัดสิน ใจ แกปญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป ๓/๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป ๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
ป ๓/๒ บอกสาระสําคัญจากการฟงและดู
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน

๓๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
การเรียงลําดับเหตุการณ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลมที่เปนสวน
ใจความสําคัญ และสวนขยายใจความสําคัญของเรื่องแลวนํามาเรียงเหตุการณตั้งแตตนจนจบเรื่องได การอาน
บทรอยแกวเรื่อง นกเขาเถื่อน แมรักลูกจะ ดาวลูกไก หลานยายกะตา การตั้งคําถาม เปนการแสวงหาความรู
ที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด
สามารถนํ า ไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารตั้ ง คํ า ถามก็ จ ะต อ งมี ก ารตอบคํ า ถามโดยผ า น
กระบวนการอาน หรือฟงเรื่องราวอยางตั้งใจและรายละเอียดตาง ๆ จะทําใหตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีเหตุผล การเขียนบรรยาย เปนการเขียนเลาเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูอานเห็นภาพ
เหตุการณ ลําดับเวลา สถานที่ บุคคล และการเลารายละเอียดจากการฟงและดู ตองอาศัยทักษะการฟงและดู
ผานกระบวนการวิเคราะหสาระสําคัญเพื่อใหทราบจุดมุงหมายของเรื่องที่ฟงและดู
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายของการเรียงลําดับเหตุการณ
๒) ความหมายคํา
๓) หลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๔) หลักการตั้งคําถาม และตอบคําถาม
๕) ความหมายของนิทานลูกโซ
๖) ความหมายของการแสดงความคิดเห็น
๗) หลักการมารยาทของการฟงและดู
๘) ความหมายของการเขียนบรรยาย
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเรียงลําดับเหตุการณ
๒) การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓) การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
๔) การอานนิทานเรื่องหลานยายกะตา
๕) การพูดแสดงความคิดเห็น
๖) การเลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดู
๗) การเขียนบรรยาย
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
- ความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณนิทาน หลานยายกะตา
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนบรรยาย “ผูมีพระคุณของฉัน”

๓๕๓

๓๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. การเรียงลําดับ เรียงลําดับเหตุการณ เรียงลําดับเหตุการณ เรียงลําดับเหตุการณ
เหตุการณ
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
๒. การเขียน
เขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพ
แผนภาพ
โครงเรื่องไดถูกตอง
โครงเรื่องไดถูกตอง
โครงเรื่องไดถูกตอง
โครงเรื่อง
ทุกขอ
๘๐%
๖๐%
๓. การตอบ
ตอบคําถามจากเรื่อง ตอบคําถามจากเรื่อง ตอบคําถามจากเรื่อง
คําถามจากเรื่อง ที่อานไดถูกตอง
ที่อานไดถูกตอง
ที่อานไดถูกตอง
ที่อาน
ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
๔. การพูดแสดง พูดแสดงความคิดเห็น พูดแสดงความคิดเห็น พูดแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ไดถูกตองตามหลักทุก ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
ประการ
๕. การเลา
เลารายละเอียดของ เลารายละเอียดของ เลารายละเอียดของ
รายละเอียดของ เรื่องที่ฟงและดูได
เรื่องที่ฟงและดูได
เรื่องที่ฟงและดูได
เรื่องที่ฟงและดู ถูกตองตามหลัก
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ทุกประการ
๖. การเขียน
เขียนบรรยายได
เขียนบรรยายได
เขียนบรรยายได
บรรยาย
ถูกตองตามหลัก
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ทุกประการ
ประเด็นประเมิน

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เรียงลําดับเหตุการณ
ไดถูกตอง ๔๐%
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไดถูกตอง
๔๐%
ตอบคําถามจากเรื่อง
ที่อานไดถูกตอง
๔๐%
พูดแสดงความคิดเห็น
ไดถูกตอง ๔๐%
เลารายละเอียดของ
เรื่องที่ฟงและดูได
ถูกตอง ๔๐%
เขียนบรรยายได
ถูกตอง ๔๐%

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๕๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บทอานเรื่อง แมรักลูกจะ เปนการเรียงลําดับเหตุการณตั้งแตตนจนจบซึ่งเรื่องราวของพอแมนกตัวหนึ่ง
ที่พาลูกมาแอบใหแมกาเหวาเลี้ยง โดยที่แมนกกาเหวาไมรูเลยวานี่คือลูกของตน แตแมนกกาเหวาก็รูสึกแปลกใจ
เพราะเมื่อเกิดมาขนของนกตัวนอยมีสีแปลกกวานกกาเหวาตัวอื่นที่มีสีดําสนิท แตแมนกกาเหวาก็รักและเลี้ยงดู
เหมือนลูกของตน โดยสามารถทําใหเรื่องราวสื่อสารกับผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของการเรียงลําดับเหตุการณได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนเรียงลําดับเหตุการณได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การเรียงลําดับเหตุการณ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๕๖

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอานเรื่อง
แมรักลูกจะ
๒. การเรียงลําดับ
เหตุการณ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดและ
๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ความรูสึกของนักเรียน ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
- ตื่นเชามาโรงเรียนใครเปนคนทําอาหารเชา - คุณพอคุณแม หรือบุคคลอื่นที่เปน
ใหทาน
ผูปกครอง
- เมื่อเราเจ็บปวยใครพาเราไปพบแพทย - คุณพอคุณแม หรือบุคคลอื่นที่เปน
ผูปกครอง
- เมื่อยามเราเดือดรอน หรือไมสบายใจ - คุณพอคุณแม หรือบุคคลอื่นที่เปน
ใครคือคนที่คอยอยูขาง ๆ เรา
ผูปกครอง
๒. ครูถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักของ ๒. แนวคําตอบ สัตว
พอแมนอกจากมนุษยแลว ยังเกิดขึ้นกับ
อะไรไดอีกบาง
คําชี้แจงเพิ่มเติม
คําชี้แจงเพิ่มเติม
- ครูควรใสใจรายละเอียดการถามเพราะ - นักเรียนบางคนอาจจะไมไดอยูกับ
เปนเรื่องบอบบางของความรูสึก
คุณพอคุณแม ดังนั้นครูจึงตองคอย
สนับสนุนความรูสึกโดยใชคําพูดที่
เหมาะสมและรักษาความรูสึกของ
นักเรียนใหมากที่สุด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องการเรียง พฤติกรรม
ลําดับเหตุการณ นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๒

๓

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
การเรียงลําดับ
เหตุการณได
๒. เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณได

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

๓๕๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนอานเรื่อง แมรักลูกจะ
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดวาเรื่องราวนี้กลาวถึง
เรื่องใดเปนสําคัญ
ครู : นักเรียนคิดวาการเรียงลําดับ
เหตุการณเปนสิ่งที่สําคัญหรือไม
เพราะเหตุใด
๓. ครูอธิบายเรื่อง การเรียงลําดับ
เหตุการณ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนอานเรื่อง แมรักลูกจะ
๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
คําตอบ ดังนี้
นักเรียน : กลาวถึงเรื่องความรักของแม
ที่มีตอลูก
(นักเรียนอาจจะตอบไดหลายคําตอบ)
นักเรียน : สําคัญ เพราะทําใหเรารูวา
เหตุการณเกิดขึ้นกอน-หลัง
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
การเรียงลําดับเหตุการณ

๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
เรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง

๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
เรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
๒. นักเรียนตรวจสอบความถูกตอง

สื่อการเรียนรู
๒. PowerPoint
เรื่องการ
เรียงลําดับ
เหตุการณ
๓. บทอานเรื่อง
แมรักลูกจะ
๔. ใบงานที่ ๑
เรื่องการ
เรียงลําดับ
เหตุการณ
(แมรักลูกจะ)

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๓๕๘
ลําดับ
ที่
๔

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูและความคิด
จากเรื่องแมรักลูกจะ โดยมีวิธีการดังนี้
ครู : นักเรียนวาดภาพ ๑ ภาพที่แสดงถึง
ความรูสึกเมื่อไดอานเรื่องนี้
ครู : เขียนบรรยายภาพสั้น ๆ
๒. ครูสรุปความรูและกลาวชื่นชมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสรุปความรูและความคิดจาก ๕. PowerPoint ๕. การสังเกต
เรื่องแมรักลูกจะ โดยมีวิธีการดังนี้
เรื่องการเรียง พฤติกรรม
นักเรียน : นักเรียนวาดภาพ ๑ ภาพ
ลําดับเหตุการณ นักเรียน
ที่แสดงถึงความรูสึกเมื่อไดอานเรื่องนี้
๖. การนําเสนอ
นักเรียน : เขียนบรรยายภาพสั้น ๆ
๒. นักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๕๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ ใบความรู เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ
๘.๒ สื่อ PowerPoint เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ
๘.๓ บทอาน เรื่อง แมรักลูกจะ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
๑. การถามตอบ
- อธิบายความหมายของการ
เรียงลําดับเหตุการณ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนเรียงลําดับเหตุการณ
- การทําใบงานที่ ๑
เรื่อง การเรียงลําดับ
เหตุการณ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ -การสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถามตอบ ผานเกณฑการประเมิน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
รอยละ ๖๐
- แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐
ที่ ๑ เรื่อง การเรียงลําดับ
เหตุการณ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๓๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
การเรียงลําดับ
เหตุการณ
๒. เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณ

๔ (ดีมาก)
อธิบายความหมาย
ของการเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๑๙-๒๐ ตําแหนง

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของการเรียงลําดับ ของการเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง เหตุการณไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนเรียงลําดับ
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง เหตุการณไดถูกตอง
๑๗-๑๘ ตําแหนง
๑๕-๑๖ ตําแหนง
มีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
การเรียงลําดับ
เหตุการณไมได
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
นอยกวา ๑๕ ตําแหนง
ไมมีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๖๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเรียงลําดับเหตุการณ
การอานจับใจความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของ
หนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญ และสวนขยายใจความสําคัญ
ของเรื่อง
ใจความสําคัญของเรื่อง คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ
ในยอหนานั้นหรือเรื่องนั้นทั้ง หมด ขอความอื่น ๆ เปนเพียงสวนขยาย
ใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญที่สุด
เพียงหนึ่ง เดียว นอกนั้นเปนใจความรอง คํ าว าใจความสํ าคั ญ นี้ ผู รูไ ด
เรียกไวเปนหลายอยาง เชน ขอคิดสําคัญของเรื่อง แกนของเรื่อง หรือ
ความคิดหลักของเรื่อง แตจะเปนอยางไรก็ตาม ใจความสําคัญก็คือสิ่งที่
เปนสาระที่สําคัญที่สุดของเรื่องนั่นเอง
ขั้นตอนการอานจับใจความ
๑. อานผาน ๆ โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องที่อานวาดวยเรื่องอะไร
จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง
๒. อานใหละเอียด เพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน ไมควรหยุดอาน
ระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจไมติดตอกัน
๓. อานซ้ําตอนที่ไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจบางตอนให
แนนอนถูกตอง
๔. เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๖๓

บทอาน เรื่อง แมรักลูกจะ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง แมรักลูกจะ
“พี่ พี่ หาเจอแลวยัง” แมนกถาม
“เจอแลว เจอแลว” พอนกตอบ
“งั้นก็ไปกันซิ จวนไดเวลาแลว” แมนกพูด
“ยัง ยัง ไปไมไ ด เจาของยั ง อยู คอยอี กสั กประเดี๋ ย ว ยั ง พอทนได
ใชไหม” พอนกกางปกปลอบ
“จะ ยังพอทนได พี่ชวยไปดูอีกทีซิวา เขาไปแลวหรือยัง แลวรีบมา
บอกนะ ใกลเวลาแลวจะ” แมนกบอก
“เอา ! งั้นพี่จะไปดูอีกที แลวจะสงสัญญาณบอกนะ เธอรีบเขาไป
จัดการเร็ว ๆ ก็แลวกัน” พอนกสั่ง
“จะ จะ พี่ไปเถิด ฉันเริ่มจะทนไมไหวแลว” แมนกพูด และครางดวย
ความเจ็บปวด
พอนกรีบบินตรงไปยังตนไมที่หมายตา และแอบซุมอยูไมไกลนั ก
จนเห็นวาเจาของบานออกไปแลว จึงสงเสียงรองเปนสัญญาณ
“คูเวา คูเวา กอก ๆ”
“คูเวา คูเวา กอก ๆ”
แมนกไดยินสัญญาณจากพอนก ก็รีบบินเขาไปทําภารกิจจนเสร็ จ
เรียบรอย จึงรีบบินกลับไปหาพอนก
“เสร็จแลวหรือ” พอนกถาม

๓๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

“เรียบรอยแลวจะ เรารีบไปกันเถอะ” แมนกตอบแลวนกทั้งสองก็
บินหายลับไป
“กา กา” แมนกอีกตัวหนึ่งรอง พรอมกับบินเขามาในรัง
“เมื่อเชาเรานับไดสาม ตอนนี้กลับเปนสี่ มันยังไงกัน” แมนกรีบถลา
เขาไปในรังและกางปกกกไข
“สงสัยเมื่อเชามันยังไมสวางเลยนับผิดนับถูก เราก็นับเลขเปนนี่นา
ทําไมมันหลงไปได เอาเถอะ ยังไงก็ลูก ก็รักเทากันแหละ ลูกจา ออกมา
เร็ว ๆ นะ แมอยากเห็นหนาเต็มทนแลว” แมนกพูดพลางขยับตัว กางปก
ใหครอบคลุมไขทั้งสี่ฟองไว แลวหลับตาลงอยางมีความสุข
อีกหลายวันตอมา ลูกนกก็ออกจากไขสามฟอง
“ออ ออ จะแม” ลูกนกตัวแรกรอง
“แอ แอ จะแม” ลูกนกตัวที่สองรอง
“อู อู จะแม” ลูกนกตัวที่สามรองตอบตามดวย
“ลูกทั้งสามชวยกันดูแลนองดวยนะ อีกไมกี่วันก็จะออกจากไขแลว
จะไดเปนเพื่อนเลน เดี๋ยวพอกับแมจะไปหาหนอนตัวอวน ๆ มาให” แมนก
พูดพลางบินออกไปจากรังพรอมกับพอนก
“เอา เอา แมจา” ลูกนกตัวที่สี่สลัดเปลือกไขออกจากตัวพลางรอง
เรียกแม
“สวัสดีจะลูก เอา! พี่ ๆ มาทักทายนองเสียซิ คราวนี้เรามีกันสี่ตัว
พี่นองนะ ตองรักกัน ไมรังแกกันนะ เดี๋ยวแมจะไปหาอาหารมาให” แมนก
พูดพรอมกับบินออกไปจากรัง
“เจาตัวเล็กนี่ หนาตาตลกดีนะ” นกตัวพี่พูด
“นั่นซิ ขนก็ไมดําสนิทอยางเรา แปลกจัง” นกตัวที่สามพูดเสริม
“แตไงก็เปนนอง แมบอกวาใหเรารักกัน พี่จะดูแลนอง ๆ เอง” นก
ตัวพี่พูดตอ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๖๕

“พี่ก็จะชวยดวย” นกตัวที่สองพูดพรอมกับรองออกมาเปนเพลง
“พวกเราทั้งสี่
เปนพี่เปนนอง
รักใครปรองดอง
ทั้งนองทั้งพี่
รองเพลงดวยกัน
ผูกพันไมตรี
พวกเราทั้งสี่
เปนพี่นองกัน”
นกอีกสองตัวก็รองตามอยางสนุกสนาน
รองเพลงเพราะจริงลูกแม แมชื่นใจจัง เอา! กินเสีย แมคาบหนอน
มาใหนี่ไง” แมนกคายหนอนในปาก พรอมกับรองทักลูกนกที่เพิ่งออกจาก
ไขอีก ๑ ตัว
“สวัสดีจะ เจาตัวนอย หิวละซิ พี่สามคนแบงหนอนใหนองคนละ
หนอยนะ เดี๋ยวแมจะไปคาบมาใหอีก” แมนกฉีกหนอนออกและปอนลูก
ทีละตัว
“เอา! เจาตัวเล็กกินกอน อั้ม อั้ม ทีนี้ก็เจาตัวพี่ อั้ม อั้ม อั้ม ยังไมอิ่ม
ใชไหม เดี๋ยวแมไปเอามาอีกนะ นอนเสียจะไดโตเร็ว ๆ” วาแลวแมนกก็
บินออกไป ลูกนกทั้งสี่นอนซุกกันอยางอบอุน หลับตารอแม
แมนกดูแลลูกทั้งสี่เปนอยางดี โดยไมเฉลียวใจเลยวาอีกตัวหนึ่งนั้น
เปนของฝากจากใครก็ไมรู แตถึงรูแมนกก็ไมวาอะไร เพราะแมนกใจกวาง
อยูแลว
นกกาตัวดํา
แตน้ําใจดี
รักลูกทั้งสี่
ไมมีแปรผัน
คาบขาวมาเผื่อ
ปอนเหยื่อทั่วกัน
ลูกแมทั้งนั้น
ชื่นใจแมจริง

๓๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แมนกกางปกใหลูกนกทั้งสี่อยูในออมอก และหลับตาลงอยางภูมิใจ
ที่มีลูกถึงสี่ตัว ลูกนกทั้งสี่ซุกตัวเบียดกันอยางสุขใจใตปกอันอบอุนของแม
จากหนังสือเสริมการเรียนรู ชุด สายน้ําใจ อานเขียนเรียนไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๖๗

ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมกาเหวารักลูก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง จงเรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ โดยใส ห มายเลข ๑-๕ ในกรอบ และเขี ย นเรื่อ ง
ตามลําดับเหตุการณ พรอมทั้งตอบคําถาม

แมกาฟกไข
จนเปนลูกนก
และรักดวยคิดวา
เปนลูกของตน

แมกาพาลูก
ไปสอนบิน
และหากิน

นกกาเหวา
นกกาเหวา
นายพราน
จะยิงแมกาดํา
ไปทําอาหาร

แมกาคาบ
เอาเหยื่อมาปอน
ลูกนก

ออกไขไวในรังกา

๓๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตอนที่ ๒
เขียนเรียงลําดับเหตุการณจากแผนผังเรียงลําดับเหตุการณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๖๙

จากเหตุการณลําดับที่ ๑-๕ นักเรียนชอบและไมชอบเหตุการณใด
มากที่สุด เพราะเหตุใด
ชอบเหตุการณ
เพราะ

ไมชอบเหตุการณ
เพราะ

ชื่อ .......................................... สกุล ............................... ชั้น ................... เลขที่ ............

๓๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (แมรักลูกจะ)

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ

๒. ลายมือตัว
บรรจง

๔ (ดีมาก)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๑๙-๒๐ ตําแหนง
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๑๗-๑๘ ตําแหนง
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๑๕-๑๖ ตําแหนง
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
นอยกวา ๑๕ ตําแหนง
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๗๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
นกเขาเถื่อน เปนเพลงกลอมเด็กที่มีเนื้อหามุงสอนเรื่องความรักของครอบครัว ซึ่งเปนบทประพันธ
ประเภทรอยกรองโดยผูเรียนตองถอดคําประพันธเพื่อนํามาจัดเรียงลําดับเหตุการณ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายคําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนเรียงลําดับเหตุการณได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การเรียงลําดับเหตุการณ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถามโดยการเปด
๑. การอานเรื่อง
โดยใชรูปแบบการคิดแบบเพื่อนคูคิด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
นกเขาเถื่อน
(Think Pair Share) โดยใชคําถาม ดังนี้ โดยมีแนวคําตอบดังนี้
๒. การเรียงลําดับ
ครู : นักเรียนหาความหมายของคํา คําวา นักเรียน : (น.) สิ่งปลูกสรางที่ยกพื้น
เหตุการณ
“เรือน”
และกั้นฝามีหลังคาคลุม สําหรับเปน
ที่อยู, บาน, ที่พักอาศัย
ครู : นักเรียนหาความหมายของคํา คําวา นักเรียน : ดวงอาทิตย
“สุริยา”
ครู : นักเรียนหาความหมายของคํา คําวา นักเรียน : (ก.) เลี่ยง, เบน, เห.
“เบี่ยง”
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนอานเรื่อง นกเขาเถื่อน ๑. นักเรียนอานเรื่อง นกเขาเถื่อน
การเรียนรู
๒. ครูใหนักเรียนชวยกันถอดความจาก
๒. นักเรียนชวยกันถอดความจาก
๑. บอกความหมาย
บทประพันธเรื่อง นกเขาเถื่อน
บทประพันธเรื่อง นกเขาเถื่อน
คําได
๒. เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณได

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่อง นกเขา
เถื่อน
๒. พจนานุกรม
ฉบับราช
บัณฑิตย
สถาน

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๓. บทอานเรื่อง ๓. การสังเกต
นกเขาเถื่อน
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓

๔

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๓๗๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

๑๐ นาที ๓. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๔. ใบงานที่ ๒
เรื่องเรียงลําดับ
เหตุการณ
(นกเขาเถื่อน)
๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูและความคิด ๑. นักเรียนสรุปความรูและความคิดจาก ๕. PowerPoint
จากเรื่องนกเขาเถื่อน โดยมีวิธีการดังนี้
เรื่องนกเขาเถื่อน โดยมีวิธีการดังนี้
เรื่องการ
ครู : นักเรียนวาดภาพ ๑ ภาพที่แสดงถึง นักเรียน : นักเรียนวาดภาพ ๑ ภาพที่ เรียงลําดับ
ความรูสึกเมื่อไดอานเรื่องนี้
แสดงถึงความรูสึกเมื่อไดอานเรื่องนี้
เหตุการณ
ครู : เขียนบรรยายภาพสั้น ๆ
นักเรียน : เขียนบรรยายภาพสั้น ๆ
(นกเขาเถื่อน)
๒. ครูสรุปความรูและกลาวชื่นชมนักเรียน ๒. นักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. นักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๖. การนําเสนอ

๓๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
๘.๒ ใบงานที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
๘.๓ บทอานเรื่อง นกเขาเถื่อน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- บอกความหมายของคํา
๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนเรียงลําดับเหตุการณ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินการถาม
ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๒ เรื่อง - แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑ
การเรียงลําดับเหตุการณ ที่ ๒ เรื่อง การเรียงลําดับ
การประเมิน
(นกเขาเถื่อน)
เหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รอยละ ๖๐
- การสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๗๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกความหมาย
ของคํา
๒. เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณ

๔ (ดีมาก)
บอกความหมาย
ของคําไดถูกตอง
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๑๙-๒๐ ตําแหนง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมาย
บอกความหมาย
ของคําไดถูกตองเปน ของคําไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
เขียนเรียงลําดับ
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง เหตุการณไดถูกตอง
๑๗-๑๘ ตําแหนง
๑๕-๑๖ ตําแหนง

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
ของคําไมได
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
นอยกวา
๑๕ ตําแหนง
ไมมีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

๓๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๗๗

ใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเรียงลําดับเหตุการณ
การอานจับใจความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของ
หนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญ และสวนขยายใจความสําคัญ
ของเรื่อง
ใจความสําคัญของเรื่อง คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ
ในยอหนานั้นหรือเรื่ องนั้น ทั้ง หมดข อความอื่ น ๆ เป น เพี ย งส วนขยาย
ใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญที่สุด
เพียงหนึ่ง เดียว นอกนั้นเปนใจความรอง คํ าว าใจความสํ าคั ญ นี้ ผู รูไ ด
เรียกไวเปนหลายอยาง เชน ขอคิดสําคัญของเรื่อง แกนของเรื่อง หรือ
ความคิดหลักของเรื่อง แตจะเปนอยางไรก็ตาม ใจความสําคัญก็คือสิ่งที่
เปนสาระที่สําคัญที่สุดของเรื่องนั่นเอง
ขั้นตอนการอานจับใจความ
๑. อานผาน ๆ โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องที่อานวาดวยเรื่องอะไร
จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง
๒. อานใหละเอียด เพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน ไมควรหยุดอาน
ระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจไมติดตอกัน
๓. อานซ้ําตอนที่ไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจบางตอนให
แนนอนถูกตอง
๔. เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง

๓๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง นกเขาเถื่อน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

นกเขาเถื่อน

เจานกเขาเถื่อนเอย
แมจะไปขายของ

เลี้ยงนองเถิดพอคุณเอย

นกเขาเอย

ขันอยูแตเชาจนเย็น

ขันเถิดแมจะฟงเสียงเลน
นกเขาเอย
พระสุริยาบายเบี่ยง

ใหเจาอยูเรือนเลี้ยงนอง

เนื้อเย็นเจาคนเดียวเอย
ขันอยูแตเชาจนเทีย่ ง
เที่ยงแลวจงนอนเปลเอย

หนังสือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๗๙

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามสั้น ๆ เปนประโยค
นกเขาเถื่อน
(บทที่หนึ่ง)

แมจะไปไหน และขอใหลูกทําอะไร

นกเขาเถื่อน
(บทที่สอง)

แมกําลังทําอะไร

นกเขาเถื่อน
(บทที่สาม)

แมใหลูกนอนเวลาไหน

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๓๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามสั้น ๆ เปนประโยค
นกเขาเถื่อน
(บทที่หนึ่ง)
นกเขาเถื่อน
(บทที่สอง)
นกเขาเถื่อน
(บทที่สาม)

แมจะไปไหน และขอใหลูกทําอะไร
แมจะไปขายของ
แมขอใหลูกเลี้ยงนอง

แมกําลังทําอะไร

แมฟงนกเขาขัน

แมใหลูกนอนเวลาไหน
เวลาเที่ยง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๘๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณ (นกเขาเถื่อน)
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

๔ (ดีมาก)
เรียงลําดับเหตุการณ
ไดถูกตอง ๓ บท

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๒ บท
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๔-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๓
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไดถูกตอง
๑ บท
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนเรียงลําดับ
เหตุการณไมถูกตอง
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

๓๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การอานเรื่องดาวลูกไกรวมกับ การเขียนแผนภาพโครงเรื่ องทําใหงานเขียนแสดงใหเห็นโครงเรื่ อง
โดยรวมทั้งเรื่อง ทําใหจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่องตองอาศัยการตั้ง
คําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่องมีใครบาง สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหน มีเหตุการณ
อะไรเกิดขึ้น ผลของเหตุการณนั้นคืออะไร
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

๒

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอานเรื่อง
นกเขาเถื่อน
๒. การเรียงลําดับ
เหตุการณ

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกหลักการ
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามและรูปภาพกระตุน
๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยมีแนว
ความคิดนักเรียน ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ครู : เราจะเห็นดวงดาวในเวลาใด
นักเรียน : กลางคืน
ครู : นักเรียนรูจักกลุมดาวใดบางบน
นักเรียน : ดาวคนคู ดาวไถ ดาวแมงปอง
ทองฟา
ฯลฯ
ครู : นักเรียนเคยเห็นดาวลูกไก หรือไม
นักเรียน : เคย/ไมเคย
ครู : ดาวลูกไกมีลักษณะอยางไร
นักเรียน : เปนกลุมดาวที่อยูเปนกระจุก
ในทองฟายามค่ําคืนมีทั้งวัน ๗ ดวง
๒. ครูใชรูปภาพดาวลูกไกใหนักเรียนชม ๒. นักเรียนชมรูปภาพดาวลูกไก
ขั้นสอน
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องการเขียนแผนภาพ
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง
โครงเรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “แผนภาพ ๒. นักเรียนทํากิจกรรม “แผนภาพดาว
ดาวลูกไก” โดยวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้ ลูกไก” โดยวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
ครู : นักเรียนอานเรื่องดาวลูกไก
นักเรียน : นักเรียนอานเรื่องดาวลูกไก
ครู : นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)

๓๘๓

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่อง แผนภาพ
โครงเรื่อง
๒.รูปภาพดาว
ลูกไก

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๓. ใบความรู
เรื่อง การเขียน
แผนภาพ
โครงเรื่อง

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๓๘๔
ลําดับ
ที่
๓

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องได

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๓
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก) เรื่อง การเขียน
แผนภาพ
โครงเรื่อง
(ดาวลูกไก)
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูเรื่อง
๑. นักเรียนสรุปความรูเรื่อง ดาวลูกไก ๕. PowerPoint
ดาวลูกไก โดยใชคําถาม ดังนี้
โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
เรื่อง แผนภาพ
ครู : นักเรียนอานเรื่องดาวลูกไกแลว
นักเรียน : รูสึกถึงความเสียสละของแมไก โครงเรื่อง
มีความรูสึกอยางไร
และรูสึกถึงการตอบแทนบุญคุณของผูมี
พระคุณ อาจจะไมใชการตอบแทนดวย
ชีวิต แตเราอาจตอบแทนดวยความดี
(ครูเปดโอกาสใหนักเรียนตอบได
หลากหลาย และครูชวยสนับสนุน
การแสดงความคิดเห็นใหอยูในกรอบ
ของความเปนจริง และคุณธรรม
จริยธรรมอันดี)
ครู : ในฐานะการเปนนักเรียน นักเรียนจะ นักเรียน : ตอบแทนบุญคุณพอแม
ตอบแทนบุญคุณใครบาง และตอบแทน ครูบาอาจารย ฯลฯ โดยการตั้งใจเรียน
ดวยวิธีใด
หนังสือ เปนตน (ครูเปดโอกาสทาง
ความคิด)

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๖. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๘๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๘.๒ ใบความรูเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๘.๓ ใบงานที่ ๓ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
๘.๔ บทอานเรื่อง ดาวลูกไก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- บอกหลักการเขียนแผนภาพ ๑. การถามตอบ
โครงเรื่อง
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุง มั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถาม ผานเกณฑการประเมิน
ตอบ
รอยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

- การทําใบงานที่ ๓
เรื่อง การเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง (ดาวลูกไก)

ผานเกณฑการประเมิน
- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๓ เรื่อง การเขียน รอยละ ๖๐
แผนภาพโครงเรื่อง
(ดาวลูกไก)

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๓๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกหลักการ
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง
๒. เขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกหลักการเขียน
บอกหลักการเขียน บอกหลักการเขียน
แผนภาพโครงเรื่องได แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
ถูกตองทุกขอ
ผิดพลาด ๑ ขอ
ผิดพลาด ๒ ขอ
เขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไดถูกตอง โครงเรื่องผิดพลาด โครงเรื่องผิดพลาด
ทุกหัวขอ
๑ หัวขอ
๒ หัวขอ
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกหลักการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง
ผิดพลาดมากกวา ๒ ขอ
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ไมไดถูกตอง
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๘๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เปนการเขียนที่แสดงให เ ห็ น โครงเรื่ องโดยรวมทั้ ง เรื่ อง ทํ าให จับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่องตอง
อาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานวาตัวละครในเรื่อง
มีใครบาง สถานที่เกิดเหตุการณคือที่ไหน มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ผลของ
เหตุการณนั้นคืออะไร
ขั้นตอนการสรางแผนภาพโครงเรื่อง
๑. กําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอด
๒. ระดมสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอด
สําคัญนั้น แลวจดบันทึกไวเปนคําหรือกลุมคําสั้น ๆ
๓. นําคําหรือกลุมคําที่จดบันทึกไวซึ่งมีความสัมพันธกันมาจัดกลุม
ตั้งชื่อกลุมคําเปนหัวขอยอย แลวเรียงลําดับกลุมคําตามความสําคัญ
๔. เลื อ กรู ป แบบแผนภาพความคิ ด ให เ หมาะสมกั บ การนํ า ไปใช
ประโยชนและเนื้อหาของเรื่อง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๘๙

บทอาน เรื่อง ดาวลูกไก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กาลครั้ ง หนึ่ ง นานมาแล ว มี ต ายายคู ห นึ่ ง ปลู ก บ า นอยู ที่ เ ชิ ง เขา
แมทั้งสองมีฐานะยากจน ก็เลี้ยงดูแมไกและลูกไกดวยความรัก ตากับยาย
เลี้ยงแมไกไวตัวหนึ่ง ตอมาแมไกมีลูก ๗ ตัว
วันหนึ่ง ในเวลาใกลค่ํามี พระธุ ดงค รูป หนึ่ ง มาป กกลดอยู ใกล บ า น
ตากับยาย ทั้งสองไดไปกราบพระธุดงคดวยความดีใจที่นาน ๆ จะมีพระ
ผานมาใหทําบุญ ตากับยายไดปรึกษากันวา อยากจะทําอาหารถวายพระ
ในตอนเช า แต ย ากจนไม มี เ งิ น จะไปซื้ อ อาหาร จึ ง คิ ด จะนํ า แม ไ ก ม า
ทําอาหารดวยความจําใจ
แมไกกําลังกกลูกทั้ง ๗ ตัว อยูใตถุนบาน ไดยินเรื่องที่ตากั บ ยาย
ปรึ ก ษากั น รู ตั ว ว า แม จ ะตายก็ ไ ม ก ลั ว กลั บ เต็ ม ใจที่ จ ะเสี ย สละชี วิ ต
เพื่ อ ตอบแทนบุ ญ คุ ณ ของตากั บ ยาย และจะอุ ทิ ศ ตั ว เป น อาหารถวาย
พระดวย เมื่อลูกไกรูวาแมจะตายตางพากันรองไหดวยความอาลัยรัก
เชาวันรุงขึ้น ตากับยายก็ฆาแมไกทําอาหารถวายพระ สวนลูกไก
ทั้ ง ๗ ตั ว ได ไ ปปรึ ก ษากั น และตกลงใจจะขอตายตามแม ไ ก ไ ปทุ กชาติ
จึงพรอมใจกันกระโดดเขากองไฟตายตามแมไกไปทันที ดวยความกตัญู
ลูกไกจึงเกิดเปนดาว ๗ ดวง เรียกวา “ดาวลูกไก” สองแสงสวางอยูบน
ทองฟาทุกค่ําคืน

๓๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “ดาวลูกไก”
ดาวลูกไก
ตัวละคร

สถานที่

..........................................................
..........................................................
..........................................................

......................................................
......................................................
......................................................

ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๙๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไดถูกตอง
ทุกหัวขอ
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องผิดพลาด
๑ หัวขอ
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องผิดพลาด
๒ หัวขอ
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไดถูกตอง
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

๓๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป ๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การตั้งคําถาม เปนการแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด
การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ซึ่งเมื่อมีการตั้ง
คําถามก็จะตองมีการตอบคําถามโดยผานกระบวนการอาน หรือฟงเรื่องราวอยางตั้งใจและรายละเอียดตาง ๆ
จะทําใหตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเหตุผล
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหลักตั้งคําถาม และตอบคําถามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนชมวิดีทัศนเกี่ยวกับ
๑. นักเรียนชมวิดีทัศนเกี่ยวกับความ
๑. การอานเรื่อง
ความพากเพียรเรียนหนังสือของลูก โดย พากเพียรเรียนหนังสือของลูก
เด็กนอย
ใชลิงก : www.youtube.com/watch?v
๒. การตอบคําถาม
=๒Cyy-Ri๐tkk
เชิงเหตุผล
๒. ครูใหนักเรียนอภิปราย โดยใชคําถาม ๒. นักเรียนอภิปราย โดยใชคําถาม ดังนี้
ดังนี้
ครู : นักเรียนมีความรูสึกอยางไร เพราะ นักเรียน : นักเรียนมีความรูสึกอยางไร
เหตุใด
เพราะเหตุใด
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง การตั้งคําถามและตอบ ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การตั้ง
การเรียนรู
คําถามเชิงเหตุผล
คําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
๑. บอกหลักตั้ง
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “เด็กนอย ๒. นักเรียนทํากิจกรรม “เด็กนอย
คําถาม และตอบ
ควรรู” โดยมีวิธีการทํากิจกรรมดังนี้
ควรรู” โดยมีวิธีการทํากิจกรรมดังนี้
คําถามได
ครู : อานเรื่อง เด็กนอย
นักเรียน : อานเรื่อง เด็กนอย
ครู : ถอดบทประพันธรวมกัน
นักเรียน : ถอดบทประพันธรวมกัน
๒. ตอบคําถามจาก
เรื่องที่อานได

๓๙๓

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล
๒. วิดีทัศนเรื่อง
พอทําเพื่อลูก
กับสิ่งที่ลูก
ตอบแทน
๓. ใบความรู
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๓๙๔
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓

๔

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๒. ครูใหนักเรียนนําเสนอ โดยมีวิธีการ
ดังนี้
ครู : นักเรียนนําคําถามที่ตั้งเกี่ยวกับเรื่อง
เด็กนอยถามเพื่อนคนใดก็ได
ครู : นักเรียนที่ไดรับเลือกตอบคําถาม
เพื่อนอยางมีเหตุผล
ครู : นักเรียนถามเพื่อนและสลับกันตอบ
๕. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําแผนผังความคิด
(Mind map) เกี่ยวกับการตอบแทน
พระคุณของพอแม
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๒. นักเรียนนําเสนอ โดยมีวิธีการ ดังนี้
- นักเรียนนําคําถามที่ตั้งเกี่ยวกับเรื่อง
เด็กนอยถามเพื่อนคนใดก็ได
- นักเรียนที่ไดรับเลือกตอบคําถามเพื่อน
อยางมีเหตุผล
- นักเรียนถามเพื่อนและสลับกันตอบ
๕. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
๑. นักเรียนทําแผนผังความคิด (Mind
map) เกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณ
ของพอแม
๒. นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. ใบงานที่ ๔
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

๕. PowerPoint
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๖. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๙๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๘.๒ ใบความรู เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๘.๓ บทอานเรื่อง เด็กนอย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- บอกหลักตั้งคําถาม และตอบ ๑. การถามตอบ
คําถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถามตอบ ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

- การทําใบงานที่ ๔ เรื่อง - แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑการประเมิน
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิง
รอยละ ๖๐
เหตุผล

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- การสังเกตพฤติกรรม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๓๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกหลักตั้ง
คําถาม และตอบ
คําถาม
๒. ตอบคําถามจาก
เรื่องที่อาน

๔ (ดีมาก)
บอกหลักตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
ทุกขอ
ตอบคําถามจากเรื่อง
ที่อานทุกหัวขอ

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกหลักตั้งคําถาม บอกหลักตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
และตอบคําถาม
ผิดพลาด ๑ ขอ
ผิดพลาด ๒ ขอ
ตอบคําถามจากเรื่อง ตอบคําถามจาก
ที่อานผิดพลาด ๑
เรื่องที่อานผิดพลาด
หัวขอ
๒ หัวขอ
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกหลักตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
ผิดพลาดมากกวา ๒ ขอ
ตอบคําถามจากเรื่อง
ที่อานไมไดถูกตอง
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๙๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
การตั้งคําถาม เปนการแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิด
การเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอด
ความคิด สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
หลักการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
๑. กอนที่จะมีการตั้งคําถามนั้น เราก็ควรตั้งใจอานทําความเขาใจ
กับเรื่องนั้น ๆ
๒. มีการจดบันทึกระหวางการอาน ในเรื่องที่สนใจหรือมีขอสงสัย
๓. จับใจความหรือประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานใหได
๔. ตั้งคําถามที่ชัดเจนตรงประเด็นไมกํากวม
๕. ตั้งคําถามใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
อคติ

๖. ใชภาษาที่สุภาพ เขาใจงาย และใชเหตุผลมากกวาอารมณหรือ

๗. มีความคิดสรางสรรค รูจักคิดหลายแงมุม เพื่อจะไดคําถามที่
หลากแนวคิด
๘. ตอบคําถามดวยความเปนเหตุและเปนผล

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๓๙๙

บทอาน เรื่อง เด็กนอย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เด็กนอย
เด็กเอยเด็กนอย
เมื่อเติบใหญเราจะไดมีวิชา

ความรูเรายังดอยเรงศึกษา
เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน

ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน

เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย

๔๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (เด็กนอย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องเด็กนอย ๕ คําถาม พรอม
คําตอบ
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๐๑

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๔๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตองทุกหัวขอ
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตอง ๔ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตอง ๓ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตองนอยกวา ๓ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๐๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ป ๓/๕ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การตั้งคําถาม เปนการแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด
การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ซึ่งเมื่อมีการตั้ง
คําถามก็จะตองมีการตอบคําถามโดยผานกระบวนการอาน หรือฟงเรื่องราวอยางตั้งใจและรายละเอียดตาง ๆ
จะทําใหตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเหตุผล
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหลักตั้งคําถาม และตอบคําถามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๔๐๔

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอานเรื่อง
วิชาหนาเจา

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูถามนักเรียนโดยใหนักเรียนรวมคิด ๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
กับเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) ดังนี้ คําตอบ ดังนี้
ครู : จากชั่วโมงที่แลว นักเรียนเห็น
นักเรียน : เห็นความสําคัญ เพราะถา
ความสําคัญของการตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตั้งใจเรียนหนังสือจะทําใหประสบ
หรือไม อยางไร
ความสําเร็จในชีวิต ฯลฯ (ครูผูสอน
พิจารณาคําตอบอาจมีความหลากหลาย)

๒

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกหลักตั้ง
คําถาม และตอบ
คําถามได

ขั้นสอน

๓

๒. ตอบคําถามจาก ขั้นปฏิบัติ
เรื่องที่อานได

๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง การตั้งคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผล
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “วิชา
หนาเจา” โดยมีวิธีการทํากิจกรรมดังนี้
- อานเรื่อง วิชาหนาเจา
- ถอดบทประพันธรวมกัน
๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
ตอบคําถามเชิงเหตุผล

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การตั้ง
คําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “วิชาหนาเจา”
โดยมีวิธีการทํากิจกรรมดังนี้
- อานเรื่อง วิชาหนาเจา
- ถอดบทประพันธรวมกัน
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
ตอบคําถามเชิงเหตุผล

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. PowerPoint
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๓.ใบงานที่ ๕
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๖. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๔๐๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนนําเสนอ โดยมีวิธีการ
ดังนี้
- นักเรียนนําคําถามที่ตั้งเกี่ยวกับเรื่อง
วิชาหนาเจาถามเพื่อนคนใดก็ได
- นักเรียนที่ไดรับเลือกตอบคําถามเพื่อน
อยางมีเหตุผล
- นักเรียนถามเพื่อนและสลับกันตอบ
๒. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําแผนผังความคิด
(Mind map) เกี่ยวกับความสําคัญของ
การศึกษา
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนําเสนอ โดยมีวิธีการ ดังนี้
- นักเรียนนําคําถามที่ตั้งเกี่ยวกับเรื่อง
วิชาหนาเจาถามเพื่อนคนใดก็ได
- นักเรียนที่ไดรับเลือกตอบคําถามเพื่อน
อยางมีเหตุผล
- นักเรียนถามเพื่อนและสลับกันตอบ
๒. นักเรียนและครูอภิปรายรวมกัน
๑. นักเรียนทําแผนผังความคิด (Mind
map) เกี่ยวกับความสําคัญของ
การศึกษา
๒. นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๗. การนําเสนอ
งาน

๔. PowerPoint
เรื่อง ตอบ
คําถามเชิง
เหตุผล

๘. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๙. การตอบ
คําถาม

๔๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๘.๒ ใบความรู เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
๘.๓ บทอานเรื่อง วิชาหนาเจา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- บอกหลักตั้งคําถาม และตอบ ๑. การถามตอบ
คําถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน

๑. แบบประเมินการถาม
ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๕ เรื่อง - แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑการประเมิน
ที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิง
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
รอยละ ๖๐
เหตุผล

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
- การสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๐๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกหลักตั้ง
คําถาม และตอบ
คําถาม
๒. ตอบคําถามจาก
เรื่องที่อาน

๔ (ดีมาก)
บอกหลักตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
ทุกขอ
ตอบคําถามจากเรื่อง
ที่อานทุกหัวขอ

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกหลักตั้งคําถาม บอกหลักตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
และตอบคําถาม
ผิดพลาด ๑ ขอ
ผิดพลาด ๒ ขอ
ตอบคําถามจากเรื่อง ตอบคําถามจาก
ที่อานผิดพลาด ๑
เรื่องที่อานผิดพลาด
หัวขอ
๒ หัวขอ
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกหลักตั้งคําถาม และ
ตอบคําถามผิดพลาด
มากกวา ๒ ขอ
ตอบคําถามจากเรื่องที่
อานถูกตอง
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

๔๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๐๙

ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง การตั้งคําถามและตอบคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนเชิงอธิบาย
การเขียนอธิบาย คือ การเขียนใหผูอานไดรับความรูและความเขาใจ
เรื่องราวอยางชัดเจนและถูกตอง การเขียนอธิบายจะตองใหขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงและเขียนอธิบายขยายความขอมูลนั้นเพื่อใหผูอานเขาใจอยาง
แจมแจงชัดเจน
การเขียนอธิบายที่ดีควรมีหลักการเขียน ดังนี้
๑. กําหนดวัตถุป ระสงค ในการเขีย นใหชั ดเจนว า ตองการเขี ย น
อธิบายเรื่องอะไร และมีวัตถุประสงคในการเขียนอยางไร เพื่อจะไดเลือก
วิธีเขียนอธิบายไดอยางเหมาะสม
๒. เตรียมเนื้อเรื่องหรือขอมูล โดยศึกษาคนควาจากหนังสือหรือสื่อ
อื่น ๆ เชน หนังสือ คูมือ ตํารา นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน และ
อินเทอรเน็ต เปนตน
๓. กําหนดโครงเรื่องที่จะเขียน เพื่อเรียบเรียงความคิดและขอมูล
ใหมีความตอเนื่องและนาสนใจ
๔. เลือกวิธีการอธิบายใหเหมาะสมสอดคลองกับเรื่อง ในบางครั้ง
อาจจะตองใชวิธีอธิบายมากกวา ๑ วิธีในการเขียนอธิบายก็ได
๕. ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ รัดกุม และตรงไปตรงมา เพื่อให
ผูอานเขาใจเรื่องไดอยางชัดเจนที่สุด

๔๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง วิชาหนาเจา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

วิชาหนาเจา
เกิดมาเปนคน
หนังสือเปนตน

วิชาหนาเจา

ถาแมนไมรู

อดสูอายเขา

เพื่อนฝูงเยาะเยา

วาเงาวาโง
ลางคนเกิดมา

ไมรูวิชา

เคอะอยูจนโต

ไปเปนขาเขา

เพราะเงาเพราะโง

บางเปนคนโซ

เที่ยวขอก็มี
ถารูวิชา

ประเสริฐหนักหนา

ชูหนาราศี

จะไปแหงใด

มีคนปรานี

ยากไรไมมี

สวัสดีมงคล

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๑๑

ใบงานที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องวิชาหนาเจา ๕ คําถาม พรอม
คําตอบ
คําถาม

คําถาม

คําถาม

คําถาม

๔๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําถาม

คําถาม

คําถาม

คําถาม

คําถาม

คําถาม

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๑๓

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่อง ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตองทุกหัวขอ
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตอง ๔ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตอง ๓ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคําถามเชิงเหตุผล
ถูกตองนอยกวา ๓ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

๔๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสร างความรูและความคิด เพื่อนําไปใช ตัดสิน ใจแกป ญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข า ใจและแสดงความคิ ดเห็น วิจ ารณว รรณคดี และวรรณกรรมไทยอย า งเห็ น
คุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
นิทานหลานยายกะตาเปนนิทานเรื่องเลาสืบตอกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะทอน
สภาพสั งคมวิ ถีชี วิ ต และความเชื่ อ ของสั งคมนั้น นิทานยายกะตา เปน ตัว อยางนิ ท านไทย ที่มีความเป น
เอกลักษณ และแสดงถึงความเปนไทยในดานสังคมเกษตรกรรม การเนนความกตัญู และการเคารพอาวุโสได
เปนอยางดี เปนนิทานลูกโซซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ เปนเรื่องที่เลาตอเนื่องดวยวิธีการทวนเรื่องซ้ําไปซ้ํามาผูก
ตอกันเปนลูกโซ สวนใหญเรื่องจะวนกลับมาที่เดิม แตบางครั้งอาจตอเนื่องซ้ํา ๆ จนพบจุดจบ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของนิทานลูกโซได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เรียงลําดับเหตุการณได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ นิทานลูกโซ
๔.๒ นิทานหลานยายกะตา
๔.๓ การเรียงลําดับเหตุการณ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
การอานนิทานเรื่อง
ดังนี้
คําตอบดังนี้
หลานยายกะตา
ครู : นักเรียนเคยอานนิทานเรื่องอะไรบาง นักเรียน : นิทานตาง ๆ ทั้งไทย และ
ครู : การเลาเรื่องในนิทานของนักเรียนมี ตางประเทศ
ลักษณะอยางไร
นักเรียน : อานแลวไมมีความซับซอน
ครู : นักเรียนเคยอานนิทานที่มีการเลา
พฤติกรรมของตัวละครมีแตกตางกัน
เรื่องแบบลูกโซหรือไม
ไมเกี่ยวเนื่อง
ครู : ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
นักเรียน : เคยอาน/ไมเคยอาน
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง นิทานเขาแบบ (นิทาน ๑. นิทานศึกษาใบความรู เรื่องนิทาน
การเรียนรู
ลูกโซ)
เขาแบบ (นิทานลูกโซ)
๑. บอกความหมาย
๒. ครูใหนักเรียนอานเรื่อง หลานยาย
๒. นักเรียนอานเรื่อง หลานยายกะตา
ของนิทานลูกโซได
กะตา
๓. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ
๓. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการอาน
การอานนิทานเรื่อง หลานยายกะตา
นิทานเรื่อง หลานยายกะตา เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้
หัวขอตอไปนี้
ครู : ตัวละครมีอะไรบาง
นักเรียน : หลาน ตา ยาย แมว หนู
นายพราน ฯลฯ

๔๑๕

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่อง นิทาน
พฤติกรรม
หลานยายกะตา นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. PowerPoint
เรื่อง นิทานเขา
แบบ
๓. บทอาน
นิทานเรื่อง
หลานยายกะตา

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๔๑๖
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : ลักษณะการแตงเปนอยางไร

๓

๒. เรียงลําดับ
เหตุการณได

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
เรียงลําดับเหตุการณเรื่อง หลานยาย
กะตา

๔

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ขั้นสรุป

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู โดยให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวของตายายและหลาน

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : นิทานที่มีเรื่องราวที่ดําเนินไป
อยางเดียว แตมีตัวละครหลายตัวและมี
พฤติกรรมเกี่ยวของเปนทอด ๆ
พฤติกรรมนั้นอาจจะไมสัมพันธกับ
ตัวละครเดิมก็ได
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
๔.ใบงานที่ ๖
เรียงลําดับเหตุการณเรื่อง หลานยาย
เรื่อง เรียงลําดับ
กะตา
เหตุการณ
นิทาน
หลานยายกะตา

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การทํา
ใบงานที่ ๖
เรื่อง เรียงลําดับ
เหตุการณ
นิทาน
หลานยายกะตา
๑. นักเรียนสรุปความรู แสดงความ
๕. PowerPoint ๖. การสังเกต
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตายายและ เรื่อง หลานยาย พฤติกรรม
หลาน
กะตา
นักเรียน
๗. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๑๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่อง หลานยายกะตา
๘.๒ ใบความรู เรื่อง นิทานลูกโซ
๘.๓ บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณนิทาน หลานยายกะตา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกความหมายของนิทาน
ลูกโซ
ทักษะและกระบวณการ
- เรียงลําดับเหตุการณ

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินการถาม
ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

- การทําใบงานที่ ๖ เรื่อง - แบบประเมินการทําใบงาน
ที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับ
เรียงลําดับเหตุการณ
นิทาน หลานยายกะตา เหตุการณนิทาน หลานยาย
กะตา

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ - การสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๔๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
นิทานลูกโซได
๒. เรียงลําดับ
เหตุการณได
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมาย
นิทานลูกโซไดถูกตอง นิทานลูกโซไดถูกตอง ของนิทานลูกโซ
เปนสวนใหญ
ไดถูกตองเปน
สวนนอย
เรียงลําดับเหตุการณ เรียงลําดับเหตุการณ เรียงลําดับ
ไดถูกตอง ๑๑-๑๕ ขอ ไดถูกตอง ๖-๑๐ ขอ เหตุการณไดถูกตอง
๔-๕ ขอ
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ
นิทานลูกโซไมถูกตอง
เรียงลําดับเหตุการณได
ถูกตองนอยกวา ๔ ขอ
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๑๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง นิทานลูกโซ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

นิทานลูกโซ
นิ ท านลู ก โซ คื อ นิ ท านที่ เ รื่ อ งดํ า เนิ น ไป เพราะตั ว ละครซึ่ ง มี อ ยู
หลายตัว มีพฤติกรรมเกี่ยวของกันเปนทอด ๆ เหมือนลูกโซ นิทานลูกโซ
ของไทยที่รูจักกันดีคือ เรื่อง ยายกะตา
นิทานยายกะตา หรือนิทานยายกับตา เปนนิทานเรื่องเลาสืบตอกันมา
เพื่ อ ความบั น เทิ ง และคติ ส อนใจ และสะท อ นสภาพสั ง คมวิ ถี ชี วิ ต
และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เปนตัวอยางนิทานไทย ที่มี
ความเปนเอกลักษณและแสดงถึงความเปนไทยในดานสังคมเกษตรกรรม
การเนนความกตัญู และการเคารพผูอาวุโสไดเปนอยางดี เปนนิทาน
ลูกโซซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ เปนเรื่องที่เลาตอเนื่องดวยวิธีการทวนเรื่อง
ซ้ํ า ไปซ้ํ า มาผู ก ต อ กั น เป น ลู ก โซ ส ว นใหญ เ รื่ อ งจะวนกลั บ มาที่ เ ดิ ม
แตบางครั้งอาจตอเนื่องซ้ํา ๆ จนพบจุดจบ และนิทานลูกโซเรื่องยายกะตา
ยังเหมาะสําหรับเด็กเริ่มเรียน เพื่อใชฝกการอานไดเปนอยางดี
นิทาน ยายกะตา เปนนิทานเกา สืบประวัติเทาที่หลักฐานไดในสมัย
รัชกาลที่ ๓ เนื่องจากปรากฏเปนภาพวาดไวเชิงบานหนาตางในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ยายกะตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา
หลานไมเฝา
กามากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายกะตายายมายายดา ตามาตาตี
หลานรองไหไปหานายพราน ขอใหชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายก็ดา ตามาตาก็ตี
นายพรานตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาหนู ขอใหชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
หนูตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”

๔๒๑

๔๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หลานจึงไปหาแมว ขอใหแมวชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
แมวตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาหมา ขอใหชวยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
หมาตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาไมคอ นใหยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ยายมายายดา ตามาตาตี
ไมคอนตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาไฟใหชวยไหมไมคอน
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
ไฟตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาน้ําใหชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา

๔๒๓

๔๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
น้ําตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาตลิง่ ใหชวยพังทับน้าํ
น้ําไมชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
ตลิ่งตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาชางใหชวยถลมตลิง่
ตลิ่งไมชว ยพังทับน้ํา
น้ําไมชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๒๕

หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
ชางตอบวา “ไมใชกงการอะไรของขา”
หลานจึงไปหาแมลงหวี่ใหชวยตอมตาชาง
ชางไมชวยถลมตลิง่
ตลิ่งไมชว ยพังทับน้ํา
น้ําไมชวยดับไฟ
ไฟไมชวยไหมไมคอ น
ไมคอนไมชวยยอนหัวหมา
หมาไมชว ยกัดแมว
แมวไมชวยกัดหนู
หนูไมชวยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไมชวยยิงกา
กากินถัว่ กินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายดา ตามาตาตี
แมลงหวีต่ อบวา “ขาจะชวยตอมตาชางใหตาเนาทั้งสองขาง”

๔๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ชางตกใจจึงรีบไปชวยถลมตลิง่
ตลิ่งจึงรีบไปชวยพังทับน้ํา
น้ําจึงรีบไปชวยดับไฟ
ไฟจึงรีบไปชวยไหมไมคอน
ไมคอนจึงรีบไปชวยยอนหัวหมา
หมาจึงรีบไปชวยกัดแมว
แมวจึงรีบไปชวยกัดหนู
หนูจึงรีบไปชวยกัดสายธนูของนายพราน
นายพรานจึงรีบไปชวยยิงกา
กาจึงเอาถัว่ เอางาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานมาคืนหลาน
หลานเอาถัว่ เอางาไปใหแกยายกะตา
ยายกะตาก็เลิกดาเลิกตีหลานแตนั้นมา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๒๗

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณเรื่อง หลานยายกะตา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํ า ชี้ แ จง ให นั ก เรี ย นเรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ต อ ไปนี้ ใ ห ถู ก ต อ ง โดยให
นั ก เรี ย นใส ห มายเลขหน า ๑-๑๕ หน า เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นจนถึ ง
เหตุการณสุดทายตามลําดับ
ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา
หลานไปหาหนูใหหนูชวยกัดสายธนูนายพราน
หลานไปหาชางใหชวยถลมตลิ่ง
หลานไปหาคอนใหคอนชวยตีหมา
หลานไมเฝาถั่วเฝางาใหยายกับตา
หลานไปหาแมว ใหแมวชวยกัดหนู
หลานไปหาน้ําใหชวยดับไฟ
หลานไปหานายพรานใหชวยยิงกา

๔๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หลานไปหาไฟใหไฟชวยไหมคอน
หลานไปหาหมา ขอใหหมาชวยกัดแมว
หลานไปหาตลิ่งใหชวยพังลงมาทับน้ํา
กามากินถั่วกินงาของยายกับตา
หลานไปหาแมลงหวี่ใหชวยตอมตาชาง
แมลงหวี่รับปากวาจะชวยไปตอมตาชา
หลานเอาถั่วกับงาไปใหแกยายกับตา

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๒๙

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณเรื่อง หลานยายกะตา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํ า ชี้ แ จง ให นั ก เรี ย นเรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ต อ ไปนี้ ใ ห ถู ก ต อ ง โดยให
นั ก เรี ย นใส ห มายเลขหน า ๑-๑๕ หน า เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นจนถึ ง
เหตุการณสุดทายตามลําดับ
.......๑....... ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา
.......๕....... หลานไปหาหนูใหหนูชวยกัดสายธนูนายพราน
......๑๒...... หลานไปหาชางใหชวยถลมตลิ่ง
.......๘....... หลานไปหาคอนใหคอนชวยตีหมา
.......๒....... หลานไมเฝาถั่วเฝางาใหยายกับตา
.......๖....... หลานไปหาแมว ใหแมวชวยกัดหนู
......๑๐...... หลานไปหาน้ําใหชวยดับไฟ
.......๔....... หลานไปหานายพรานใหชวยยิงกา
.......๙....... หลานไปหาไฟใหไฟชวยไหมคอน

๔๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

.......๗....... หลานไปหาหมา ขอใหหมาชวยกัดแมว
......๑๑...... หลานไปหาตลิ่งใหชวยพังลงมาทับน้ํา
.......๓....... กามากินถั่วกินงาของยายกะตา
......๑๓...... หลานไปหาแมลงหวี่ใหชวยตอมตาชาง
......๑๔...... แมลงหวี่รับปากวาจะชวยไปตอมตาชาง
......๑๕...... หลานเอาถั่วกับงาไปใหแกยายกับตา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๓๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียงลําดับเหตุการณนิทาน หลานยายกะตา
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
เรียงลําดับเหตุการณ
ถูกตอง ๑๓-๑๕ ขอ
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เรียงลําดับเหตุการณ
ถูกตอง ๑๐-๑๒ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เรียงลําดับเหตุการณ
ถูกตอง ๗-๙ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เรียงลําดับเหตุการณ
ถูกตองนอยกวา ๖ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

๔๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
นิทานหลานยายกะตาเปนนิทานเรื่องเลาสืบตอกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะทอน
สภาพสังคม วิถีชีวิต และความเชื่อของสั งคมนั้น ซึ่งในนิทานหลานยายกะตายั งมีคุณคาทางสังคมสํ าหรั บ
นักเรียนอีกมากมายเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อานนิทานเรื่องหลานยายกะตาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

๒

๓

๔๓๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๑. การอานเรื่อง
หลานยายกะตา
๒. การเรียงลําดับ
เหตุการณ
จุดประสงค
ขัน้ สอน
การเรียนรู
๑. อานนิทานเรื่อง
หลานยายกะตาได

๒. เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องได

ขั้นปฏิบัติ

๕ นาที

๑. ครูใชคําถามและรูปภาพกระตุน
ความคิดนักเรียน ดังนี้
ครู : จากชั่วโมงที่แลวนักเรียนรูสึกอยางไร
กับพฤติกรรมของหลาน

๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “แผนภาพ
หลานยายกะตา” โดยวิธีการทํากิจกรรม
ดังนี้
ครู : นักเรียนอานเรื่องหลานยายกะตา
ครู : นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยาย
กะตา)
๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยาย
กะตา)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยมีแนว
๑. PowerPoint
คําตอบ ดังนี้
เรื่องการแสดง
นักเรียน : ขาดความรับผิดขอบในหนาที่ ความคิดเห็น
ของตนเอง

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. นักเรียนทํากิจกรรม “แผนภาพ
หลานยายกะตา” โดยวิธีการทํากิจกรรม
ดังนี้
นักเรียน : นักเรียนอานเรื่องหลานยาย
กะตา
นักเรียน : นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยาย
กะตา)
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยาย
กะตา)

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๒. ใบความรู
เรื่อง
การเขียน
แผนภาพ
โครงเรื่อง

๓. ใบงานที่ ๗
เรื่องการเขียน
แผนภาพ
โครงเรื่อง
(หลานยายกะตา)

๔๓๔
ลําดับ
ที่
๔

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูเรื่อง
หลานยายกะตาโดยใชคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนอานเรื่องหลานยายกะตา
แลวมีความรูสึกอยางไร

กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนสรุปความรูเรื่องหลานยาย
กะตาโดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
นักเรียน : รูสึกถึงความหวงใยที่ยาย
กับตามีใหหลาน อยากใหหลานไดเรียน
หนังสือ มีประสบการณและมีเพื่อน
(ครูเปดโอกาสใหนักเรียนตอบได
หลากหลาย และครูชวยสนับสนุน
การแสดงความคิดเห็นใหอยูในกรอบ
ของความเปนจริง และคุณธรรม
จริยธรรมอันดี)
ครู : ในฐานะการเปนนักเรียน นักเรียนจะ นักเรียน : ตอบแทนบุญคุณ ยาย และ
ตอบแทนบุญคุณใครบาง และตอบแทน ตา คุณพอแม ครูบาอาจารย ฯลฯ
ดวยวิธีใด
โดยการตั้งใจเรียนหนังสือ เปนตน
(ครูเปดโอกาสทางความคิด)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. PowerPoint ๕. การสังเกต
เรื่องแผนภาพ พฤติกรรม
โครงเรื่อง
นักเรียน
๖. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๓๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๘.๒ ใบความรูเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๘.๓ บทอานเรื่อง หลานยายกะตา ภาค ๒
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
ประเด็นการวัดและประเมินผล
ความรู
- บอกหลักการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินการถาม
ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการทําใบงาน ผานเกณฑการประเมิน
- การทําใบงานที่ ๓
เรื่องการเขียนแผนภาพ ที่ ๓ เรื่องการเขียนแผนภาพ รอยละ ๖๐
โครงเรื่อง (ดาวลูกไก) โครงเรื่อง (ดาวลูกไก)
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

-เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๔๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. อานนิทานเรื่อง อานนิทานเรื่องหลาน อานนิทานเรื่องหลาน อานนิทานเรื่อง
หลานยายกะตา
ยายกะตาไดถูกตอง ยายกะตาไดถูกตอง หลานยายกะตาได
เปนสวนใหญ
ถูกตองเปน
สวนนอย
๒. เขียนแผนภาพ เขียนแผนภาพโครง เขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง
เรื่องไดถูกตอง
โครงเรื่องผิดพลาด โครงเรื่องผิดพลาด
ทุกหัวขอ
๑ หัวขอ
๒ หัวขอ
๓. มีความกตัญู
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
ตอผูมีพระคุณ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อานนิทานเรื่องหลาน
ยายกะตาไดไมถูกตอง
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ไมไดถูกตอง
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๓๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง หลานยายกะตา ภาค ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง พระคุณนี้มีคุณคา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง หลานยายกะตา ภาค ๒
หลังจากหลานไปตามเอาถั่วงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานคืนมาจากกาได
ทําใหยายกะตาตองมาปรึกษากัน และเห็นวาหลานเปนเด็กดีมีสติปญญา
รูจักสังเกต รูจักแกปญหา เขาใจหาผูชวยเหลือที่เหมาะสมอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน จนสําเร็จตามที่ตองการ เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเพราะหลานขาด
ความรับผิดชอบเอาแตเลนตามประสาเด็ก จะตีไปก็ตายเปลา และอาจ
เปนเพราะตนไมไดสอนหลานเทาที่ควร จึงตองใหความใกลชิด ใหเวลากับ
หลานใหมากขึ้น
พอวางจากทําไร ตาสอนใหหลานทําของเลน เชน ลอเลื่อน สอนให
เด็กสานตะกรา กระบุง กระจาด บางครั้งสอนให ทําวาวแลวพาหลาน
ไปเลนวาว สอนใหรูจักทิศทางลม รูจักการผอนสายปาน หรือดึงสายปาน
ใหวาวลอยอยูไดนาน ๆ สวนยายสอนใหหลานใชทางมะพราวมาสานเปน
รูปปลา นก หมวก ตะกรอ เมื่อสานเสร็จ ยายก็จะชมหลานทุกครั้ ง ไป
ยามค่ําก็จะคุยกับ หลาน ชวนให ดูท องฟ า ดู ตําแหน ง ของดวงดาวและ
กลุมดาว เลานิทานเรื่องดาวลูกไกกอนจะพาหลานเขานอนใหหลานฟง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๓๙

วันหนึ่งขณะที่ตากําลังสอนใหหลานเลนลอเลื่อนอยูนั้น พลันก็คิด
ไดวาหลานของเราเลนอยูคนเดียว ไมมีเพื่อนเลน ไมมีเพื่อนรวมหัวเราะ
จึ ง ไปปรึ ก ษายายเพื่ อ จะพาหลานเข า โรงเรี ย นเพื่ อ หาความรู แ ละ
ประสบการณชีวิต ทุกวันตาจะปนรถจักรยานไปรับสงหลานที่โรงเรียน
ยายจะทําอาหารใสปนโตใหหลานไปกินกลางวัน เมื่อหลานกลับมาถึงบาน
จะเลาวาที่โรงเรียนไดเ รียนเรื่ องอะไรบ าง ยามค่ํ าก อนนอนก็ จะนึกถึง
พระคุณของยากับตาที่เลี้ยงดู และสงใหเรียนหนังสือจนสามารถมีความรู
ติดตัวเพื่อใชในการดํารงชีวิตในอนาคตได

๔๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “หลานยายกะตา”
หลานยายกะตา
ตัวละคร

สถานที่

..........................................................
..........................................................
..........................................................

......................................................
......................................................
......................................................

ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ชื่อ ............................................... สกุล .............................................. ชั้น ................... เลขที่ ................

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๔๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา)
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไดถูกตอง
ทุกหัวขอ
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องผิดพลาด
๑ หัวขอ
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๖-๒๐ คะแนน
คะแนน
๑๑-๑๕ คะแนน
คะแนน
๖-๑๐
คะแนน
คะแนน
๑-๕
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องผิดพลาด
๒ หัวขอ
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
แตไมสมบูรณ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไมไดถูกตอง
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี

๔๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ป ๓/๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความกตัญู คือความรูคุณ หมายถึงความเปนผูมีใจกระจาง มีสติ มีปญญาบริบูรณ รูอุปการคุ ณ
ที่ผูอื่นกระทําแลวแกตน ผูใดก็ตามที่ทําคุณแกตนแลว ไมวาจะมากก็ตามหรือนอยก็ตาม แลวก็ตามระลึกนึกถึง
ดวยความซาบซึ้งไมลืมเลย ซึ่งความกตัญูจะทําใหบุคคลผูนั้นมีเครื่องหมายของคนดี
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของการแสดงความคิดเห็นได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- พูดแสดงความคิดเห็นได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การแสดงความคิดเห็น
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๔๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคา
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามทาทายความสามารถของ ๑. นักเรียนตอบคําถามครูโดยมีแนว
๑. การอานเรื่อง
นักเรียน ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ความกตัญู
ครู : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นักเรียน : นักเรียนแสดงความคิดเห็น
๒. การแสดงความ
สภาพอากาศ
เกี่ยวกับสภาพอากาศ
คิดเห็น
ครู : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นักเรียน : (แนวคําตอบ : ตามดุลพินิจ
รูปภาพที่ครูใหชม
ของครูผูสอน)
๒

๓

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. บอกความหมาย
ของการแสดงความ
คิดเห็นได
๒. พูดแสดงความ
คิดเห็นได
ขั้นปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องการแสดง พฤติกรรม
ความคิดเห็น
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องการพูดแสดง
ความคิดเห็นและอานเรื่องความกตัญู
เปนเครื่องหมายของคนดี

๑. นักเรียนศึกษาใบความรู การแสดง
ความคิดเห็นและอานเรื่องความกตัญู
เปนเครื่องหมายของคนดี

๒. ใบความรู
เรื่องการแสดง
ความคิดเห็น

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๓๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน ดังนี้
- เรื่อง “แมรักลูกจะ” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้

๑. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน ดังนี้
- เรื่อง “แมรักลูกจะ” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้

๓. PowerPoint ๕. การสังเกต
เรื่องการแสดง พฤติกรรม
ความคิดเห็น
นักเรียน
๖. การถามตอบ

๔๔๔
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : เรื่องราวพูดถึงเรื่องใด
ครู : นักเรียนรูสึกอยางไร

- เรื่อง “นกเขาเถื่อน” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้
ครู : เรื่องราวพูดถึงเรื่องใด
ครู : นักเรียนรูสึกอยางไร

- เรื่อง “ดาวลูกไก” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้
ครู : เรื่องราวพูดถึงเรื่องใด
ครู : นักเรียนรูสึกอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : ความรักของแมนกที่มีใหลูก
ถึงแมวาจะไมใชลูกของตนเอง
นักเรียน : เปนโอกาสใหนักเรียนแสดง
ความรูสึกโดยครูเปนผูสนับสนุนทาง
ความคิดใหอยูในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรม
- เรื่อง “นกเขาเถื่อน” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้
นักเรียน : ความรักที่แมมีใหลูก
นักเรียน : เปนโอกาสใหนักเรียนแสดง
ความรูสึกโดยครูเปนผูสนับสนุนทาง
ความคิดใหอยูในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรม
- เรื่อง “ดาวลูกไก” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้
นักเรียน : ความเสียสละที่แมมีใหลูก
นักเรียน : เปนโอกาสใหนักเรียนแสดง
ความรูสึกโดยครูเปนผูสนับสนุนทาง
ความคิดใหอยูในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

๔๔๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
- เรื่อง “หลานยายกะตา” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้
ครู : เรื่องราวพูดถึงเรื่องใด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
- เรื่อง “หลานยายกะตา” โดยพูดแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอดังนี้
นักเรียน : ความรักยายและตาที่ให
หลาน
ครู : นักเรียนรูสึกอยางไร
นักเรียน : เปนโอกาสใหนักเรียนแสดง
ความรูสึกโดยครูเปนผูสนับสนุนทาง
ความคิดใหอยูในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรม
๑. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน ๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน ๔. PowerPoint ๗. การสังเกต
ในหัวขอ “ความกตัญูตอแผนดินไทย” ในหัวขอ “ความกตัญูตอแผนดินไทย” เรื่องการแสดง พฤติกรรม
ความคิดเห็น
นักเรียน
๘. การตอบ
คําถาม

๔๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อ PowerPoint เรื่อง การแสดงความคิดเห็น
๘.๒ ใบความรู เรื่อง การแสดงความคิดเห็น
๘.๓ บทอาน เรื่อง ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑการประเมิน
ประเมินผล
ความรู
๑. แบบประเมินการถามตอบ ผานเกณฑการประเมิน
-บอกความหมายของการแสดง ๑. การถามตอบ
รอยละ ๖๐
ความคิดเห็น
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- พูดแสดงความคิดเห็น

- การพูดแสดงความ
คิดเห็น

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ - การสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบประเมินการพูดแสดง
ความคิดเห็น

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๔๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
การแสดงความ
คิดเห็น
๒. พูดแสดงความ
คิดเห็น

๔ (ดีมาก)
บอกความหมาย
ของการแสดงความ
คิดเห็นไดถูกตอง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ บอกความหมาย
บอกความหมายของ
การแสดงความ
ของการแสดงความ การแสดงความคิดเห็น
คิดเห็นไดถูกตองเปน คิดเห็นไดถูกตอง ไดไมถูกตอง
สวนใหญ
เปนสวนนอย

พูดแสดงความคิดเห็น พูดแสดงความ
ถูกตองทุกหัวขอ
คิดเห็นผิดพลาด
๑ หัวขอ

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พูดแสดงความ
คิดเห็นผิดพลาด
๒ หัวขอ
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

พูดแสดงความคิดเห็น
ไมไดถูกตอง
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

๔๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๔๙

บทอาน เรื่อง ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคุณคา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ความกตัญู คือ ความรูอุปการคุณที่มีผูทําไว เปนคุณธรรมคูกับ
ความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผูอื่นทําไวนั้น บุญคุณที่วานี้
ไมใชวาตอบแทนกันแลวก็หายกัน แตหมายถึงการรําลึกถึงพระคุณที่เคย
ใหความอุปการะแกเราดวยความเคารพยิ่ง เมื่อรูพระคุณแลวก็ตอบแทน
พระคุณทาน มีความคิดเชนนี้อยูภายในใจอยางตอเนื่ อง และแสวงหา
โอกาสทําหนาที่ตอบแทนบุญคุณทานอยางไมรูลืม บุคคลเชนนี้หาไดยาก
ในโลก ผูคนจึงพากันสรรเสริญยกยอง แมเทวดาทั้งหลายก็ปกปกรักษา
ผูที่มีความกตัญูกตเวที
ในทางกลับกัน คนที่ไมรูพระคุณใคร ก็ยากที่จะเจริญได มีคนมากมาย
ที่ ไ ม มี ค วามกตั ญ ู รู คุ ณ ผู มี พ ระคุ ณ ชี วิ ต ที่ เ ห็ น ยั ง ดี แ ละมี ค วามเจริ ญ
ก า วหน า นั้ น ยั ง คงเป น เพราะบุ ญ เก า ยั ง ส ง ผล แต เ มื่ อ หมดบุ ญ เก า
ความเจริญนั้นก็ถึงเวลาหมดสิ้นไปดวย และยิ่งกับคนที่ไมมีบุญเกามากพอ
ก็จะทําใหชีวิตต่ําลงไปเรื่อย ๆ

๔๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

สิ่งของหรือผูที่ควรกตัญูนั้นควรจะเปนใครและสิ่งใดบาง
๑. บุคคลที่ควรกตัญู คือใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและ
ตอบแทนพระคุณ เชน
บิดามารดา ในฐานะที่ทานเปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ
ใหการศึกษา อบรมสั่งสอน ใหละเวนจากความชั่ว มั่นคงในการทําความดี
เมื่อถึงคราวมีคูครองไดจัดหาคูครองที่เหมาะสมใหและมอบทรัพยสมบัติ
ใหไวเปนมรดกบุตร ธิดา เมื่อรูอุปการคุณที่บิดามารดาทําไวยอมตอบแทน
ด ว ยการประพฤติ ตั ว ดี สร า งชื่ อ เสี ย งให แ ก ว งศ ต ระกู ล เลี้ ย งดู ท า น
และชวยทานทํางานของทาน ลูกคนไหนทําไดอยางนี้ นี่คือ ที่สุดแหงความ
กตัญู ลูกคนใดทําไดชาตินี้มีแตความเจริญ
ครู บ าอาจารย ในฐานะที่ ท า นเป น ผู ป ระสาทความรู ใ ห ฝ ก ฝน
แนะนําใหเปนคนดี สอนศิลปวิทยาใหอยางไมปดบัง ยกยองใหปรากฏแก
คนอื่นและชวยคุมครองศิษยทั้งหลาย ศิษยเมื่อรูอุปการคุณที่ครูอาจารย
ทํ า ไว ย อ มตอบแทนด ว ยการตั้ ง ใจเรี ย น ให เ กี ย รติ แ ละให ค วามเคารพ
ไมลวงละเมิดโอวาทของครู ไมดูหมิ่นทาน
ผูใหความชวยเหลือยามทั้งที่เรามีความสุขหรือทุกขยาก ในฐานะ
ที่ทานเมตตาสงเคราะหใหเรานั้นผานความยากลําบากไมวาจะเปนเรื่องใด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๕๑

ทั้ ง เงิ น ทอง การช ว ยเหลื อ อํ า นวยความสะดวก จึ ง ควรที่ จ ะตอบแทน
ชวยเหลือทานเมื่อมีโอกาสไมจําเปนตองเปนเรื่องใหญแมเพียงเรื่องเล็ก
ก็ตองรีบขวนขวายตอบแทนตามกําลังที่เรามี
๒. กตัญูตอ สัตว ในฐานะที่ สัตว มีคุ ณ ต อเราช วยทํ างานให เ รา
เราก็ควรเลี้ยงดูใหดี ใหเหมาะสมเชน ชาง มา วัว ควาย หรือสุนัขที่ชวย
เฝาบาน เปนตน
๓. กตัญูตอสิ่งของ ในฐานะที่สิ่งของทุกอยางที่มีคุณตอเราเชน
หนังสือที่ใหความรูแกเรา อุปกรณทํามาหากินตาง ๆ เราไมควรทิ้งขวาง
หรือทําลายโดยไมเห็นคุณคา คนรวยหลายคนนั้นไมเคยลืมคุณของสิ่งของ
ที่ชวยสรางเนื้อสรางตัว ทั้งหมอ ไห หาบ รถจักรยานเกา ๆ เหลานี้
เขาเก็บไวเพื่อระลึกถึงความยากลําบากในหนหลัง เพื่อใชเตือนสติตน

๔๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง พระคุณนี้มีคุณคา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดแสดงความคิดเห็ น หมายถึ ง การพู ดเพื่ อแสดงความรูสึก
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีเหตุผล
ลักษณะของผูพูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
๑. ผูพูดจะตองมีความรูในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเปนอยางดี
๒. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรมีหลักการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงขัดแยงและเชิงวิจารณ
๓. ใชภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส โดยเฉพาะการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงขัดแยงและเชิงวิจารณ เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีตอผูพูด
และผูฟง
๔. การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ควรแสดงความคิดเห็นในเชิง
สรางสรรค และเปนประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๕๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เรื่องเลาของแม (การเลารายละเอียดจากเรื่องที่ฟงและดู)
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด
ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
ป ๓/๒ บอกสาระสําคัญจาการฟงและดู
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเล า รายละเอี ย ดจากการฟ ง และดู ตองอาศัย ทั ก ษะการฟ ง และดู ผ านกระบวนการวิเ คราะห
สาระสําคัญเพื่อใหทราบจุดมุงหมายของเรื่องที่ฟงและดู
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกมารยาทของการฟงและดู
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดูได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ การเลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดู
๔.๒ มารยาทในการฟงและดู
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๔๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เรื่องเลาของแม (การเลารายละเอียดจากเรื่องที่ฟงและดู)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
ลําดับ
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูยกสถานการณใหนักเรียนวิเคราะห ๑. นักเรียนวิเคราะหสถานการณที่ครูให
การฟงและการดู
ดังนี้
ดังนี้
เรื่องราวตาง ๆ
“เมื่อเด็กชายอนุชา นําเสนองานอยูหนา “เมื่อเด็กชายอนุชา นําเสนองานอยูหนา
ชั้นเรียน แลวมีเด็กชายอินพูดคุยกับเพื่อน ชั้นเรียน แลวมีเด็กชายอินพูดคุยกับ
ขาง ๆ รวมทั้งมีเด็กหญิงมะนาวกําลังกม เพื่อนขาง ๆ รวมทั้งมีเด็กหญิงมะนาว
เลนดินน้ํามันใตโตะ”
กําลังกมเลนดินน้ํามันใตโตะ”
ครู : นักเรียนคิดวาพฤติกรรมของเด็กชาย นักเรียน : เปนสิ่งไมดี เพราะถือวาไมมี
อิน และเด็กหญิงมะนาว เปนสิ่งที่ดีหรือไม มารยาทในการฟงและดู
อยางไร
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน
๓๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง มารยาทในการฟง
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
การเรียนรู
และดู
มารยาทในการฟงและดู
๑.บอกมารยาทของ
๒. ครูใหนักเรียนดูวิดีทัศน แลวใหนักเรียน ๒. นักเรียนดูวิดีทัศน แลวใหนักเรียน
การฟงและดูได
เลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดู ดังนี้ เลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดู
๒. เลารายละเอียด
- หนังสั้นเรื่อง รักใดไหนเลา เทารักของแม - เรื่อง รักใดไหนเลา เทารักของแม
ของเรื่องที่ฟงและดู
ลิงค https://www.youtube.com/
ได
watch?v=๓NAxZwNcpSE

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่อง เรื่องเลา พฤติกรรม
ของแม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. ใบความรู
เรื่อง มารยาท
ของการฟงและ
ดู
๓. หนังสั้น
เรื่อง รักใด
ไหนเลา เทารัก
ของแม

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๓

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๔๕๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนตอบคําถามครูหลังจากการดู
หนังสั้นเรื่อง “รักใดไหนเลา เทารักของ
แม” ดังนี้
- นักเรียนเลารายละเอียดของเรื่องที่ดู
- นักเรียนเลารายละเอียดของเรื่องที่ดู
- นักเรียนดูเรื่องนี้แลว รูสึกอยางไร
- ความรักที่แมมีใหลูก
- นักเรียนไดขอคิดอะไรจากเรื่องนี้
- ไมควรลอเลียนผูอื่น
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูเรื่องมารยาท ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูเรื่อง
๔. PowerPoint
ในการฟงและดูในรูปแบบแผนผังความคิด มารยาทในการฟงและดูในรูปแบบ
เรื่อง เรื่องเลา
(Mind Map)
แผนผังความคิด (Mind Map)
ของแม
๒. ครูใชคําถามสรุปความรูนักเรียน ดังนี้ ๒. นักเรียนตอบคําถามโดยมีแนว
คําตอบ ดังนี้
ครู : เราสามารถแสดงความกตัญูตอผูมี นักเรียน : (แนวคําตอบ : ตั้งใจเรียน
พระคุณ ดวยวิธีการใดไดบาง
ชวยงานบาน ประพฤติตัวเปนคนดี
ไมเกเร ฯลฯ)

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๖. การตอบ
คําถาม

๔๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่อง เรื่องเลาของแม
๘.๒ ใบความรูเรื่อง มารยาทในการฟงและดู
๘.๓ หนังสั้น เรื่อง รักใดไหนเลา เทารักของแม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- บอกมารยาทของการฟงและดู ๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถาม
ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

ทักษะและกระบวณการ
- เลารายละเอียดของเรื่องที่ฟง
และดู

- การเลารายละเอียดของ
เรื่องที่ฟงและดู

- แบบประเมินการเลา
รายละเอียดเรื่องที่ฟงและดู

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๕๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกมารยาท
ของการฟงและดู
๒. เลา
รายละเอียดของ
เรื่องที่ฟงและดู
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกมารยาทของการ บอกมารยาทของ
บอกมารยาทของ
ฟงและดูไดถูกตอง
การฟงและดูได
การฟงและดูถูกตอง
ถูกตองเปนสวนใหญ เปนสวนนอย
เลารายละเอียดของ เลารายละเอียดของ เลารายละเอียดของ
เรื่องที่ฟงและดูได
เรื่องที่ฟงและดู
เรื่องที่ฟงและดู
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนนอย
มีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกมารยาทของการฟง
และดูไมถูกตอง
เลารายละเอียดของเรื่อง
ที่ฟงและดูไมถูกตอง
ไมมีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

๔๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๕๙

ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง มารยาทในการฟง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เรื่องเลาของแม (การเลารายละเอียดจากเรื่องที่ฟงและดู)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มารยาทในการฟง ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ฟงอยางตั้งใจ ตามองผูพูด ไมคุยหรือเลนในขณะที่ฟง
๒. ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน กระทืบเทา เปาปากโห และไม
ทําความรําคาญใหกับผูอื่น
๓. ปรบมื อ เพื่ อ เป น การให เ กี ย รติ ผู พู ด ก อ นที่ ผุ พู ด จะพู ด และ
หลังจากที่ผูพูดพูดจบเเลว
มารยาทในการพูด ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. เตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะพูด โดยการหาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่
จะพูด
๒. ใชน้ําเสียงที่นุมนวล ไมกระโชกโฮกฮาก และใชถอยคําที่สุภาพ
เหมาะสม
๓. พูดเสียงดังฟงชัด และมองผูฟงอยางทั่วถึง
๔. กล า วคํ า ขอโทษเมื่ อ พู ด ผิ ด และกล า วคํ า ขอบคุ ณ เมื่ อ ได รั บ
การยกยอง ชมเชย
มารยาทในการดู ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ดูดวยความตั้งใจ ไมคุยเลนในขณะที่ดู
๒. ไมสงเสียงดัง หรือทําความรําคาญใหกับผูอื่น
๓. เมื่อตองเดินผานผูอื่นที่กําลังดู ใหเดินอยางสํารวม และระมัดระวัง
มิใหกระทบผูอื่น

๔๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขี ย นบรรยาย เป น การเขี ย นเลาเหตุการณใดเหตุการณห นึ่ง ที่เกิ ดขึ้น เพื่อใหผูอานเห็น ภาพ
เหตุการณ ลําดับเวลา สถานที่ บุคคล ผูเขียนควรกลาวถึง เหตุการณใหชัดเจน โดยมีขอมูลและเนื้อหาสาระ
ของเรื่องที่จะแสดงความคิด บางครั้งอาจแทรกบทสนทนาตัวละครทําใหผูอานเขาใจลักษณะอารมณความคิด
ของตัวละคร และเขาใจเรื่องทั้งหมด
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของการเขียนบรรยายได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนบรรยายได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
๔. สาระการเรียนรู
- การเขียนบรรยาย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนบรรยาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนเลาเรื่องราวของคุณพอ ๑. นักเรียนเลาเรื่องราวของคุณพอ
คุณแม หรือผูปกครอง ตั้งแตตื่นนอน
คุณแม หรือผูปกครอง ตั้งแตตื่นนอน
จนเดินทางมาถึงโรงเรียน
จนเดินทางมาถึงโรงเรียน

๒

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑.บอกความหมาย
ของการเขียน
บรรยายได

๓

๒. เขียนบรรยายได ขั้นปฏิบัติ

๔๖๑

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่อง การเขียน พฤติกรรม
บรรยาย
นักเรียน
๒. การถามตอบ
๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง การเขียนบรรยาย
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง
๒. ใบความรู
๓. การสังเกต
การเขียนบรรยาย
เรื่อง การเขียน พฤติกรรม
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมใบงานที่ ๘ ๒. นักเรียนทํากิจกรรมใบงานที่ ๘
บรรยาย
นักเรียน
เรื่อง“ผูมีพระคุณของฉัน” โดยมีวิธีทํา
เรื่อง “ผูมีพระคุณของฉัน” โดยมีวิธีทํา ๓.ใบงานที่ ๘ ๔. การถามตอบ
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม ดังนี้
เรื่อง “ผูมี
- ครูใหนักเรียนนํารูปภาพที่ถายกับผูที่มี - ครูใหนักเรียนนํารูปภาพที่ถายกับผูที่มี พระคุณของฉัน”
พระคุณกับนักเรียน หรือวาดภาพผูมี
พระคุณกับนักเรียน หรือวาดภาพผูมี
พระคุณของนักเรียน
พระคุณของนักเรียน
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับผูมีพระคุณ
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับผูมีพระคุณ
๓๕ นาที ๓. ครูใหนักเรียนนําเสนอใบงานที่ ๘ เรื่อง ๓. นักเรียนนําเสนอใบงานที่ ๘ เรื่อง
“ผูมีพระคุณของฉัน”
“ผูมีพระคุณของฉัน”
๔. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ
๔. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการเขียน
การเขียนบรรยาย
บรรยาย

๔๖๒
ลําดับ
ที่
๔

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนตั้งคํามั่นสัญญาใน
การตอบแทนบุญคุณใหแดผูมีพระคุณ
คนละ ๑ ขอ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตั้งคํามั่นสัญญาใน
การตอบแทนบุญคุณใหแดผูมีพระคุณ
คนละ ๑ ขอ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. PowerPoint ๕. การสังเกต
เรื่อง การเขียน พฤติกรรม
บรรยาย
นักเรียน
๖. การตอบ
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๖๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint เรื่อง การเขียนบรรยาย
๘.๒ ใบความรูเรื่อง การเขียนบรรยาย
๘.๓ ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนบรรยาย “ผูมีพระคุณของฉัน”
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนบรรยาย “ผูมีพระคุณของฉัน”
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- บอกความหมายของการเขียน ๑. การถามตอบ
บรรยาย
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนบรรยาย
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถามตอบ ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

- การเลารายละเอียดเรื่องที่ - แบบประเมินการเลา
ฟงและดู
รายละเอียดเรื่องที่ฟงและดู

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๔๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
การเขียนบรรยาย
๒. เขียนบรรยาย
๓. มีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย
เขียนบรรยายถูกตอง เขียนบรรยายได
เขียนบรรยาย
ถูกตองเปนสวนใหญ เปนสวนนอย
เขียนบรรยายได
เขียนบรรยาย
เขียนบรรยาย
ถูกตองตามหลัก
การเขียน
มีความรูสึกกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๖-๗
คะแนน
คะแนน
๔-๕
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ
การเขียนบรรยาย
เขียนบรรยาย
ไมถูกตอง
เขียนบรรยาย
ไมมีความรูสึกกตัญู
ตอผูมีพระคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๖๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๙ เรื่อง การเขียนบรรยาย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย เปน การเขีย นเล าเหตุ การณใดเหตุ การณหนึ่ง
ที่เ กิดขึ้น เพื่อใหผูอานเห็นภาพเหตุ การณ ลํ าดั บ เวลา สถานที่ บุ ค คล
ผูเขียนควรกลาวถึง เหตุการณใหชัดเจน เลาขอเท็จจริงหรือรายละเอียด
ของเรื่องตามที่เปนอยูโดยคํานึงถึงความตอเนื่อง
จุดมุงหมายของการเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยายใชแสดงความคิดเห็นไดหลายรูปแบบ เชน ใชใน
คําประพันธแบบเลาเรื่อง เลาเหตุการณ การเขียนชีวประวัติ การเขียน
บันทึก การใหขอมูล การรายงานขาว เปนตน
หลักการเขียนบรรยาย
๑. ใชถอยคํากะทัดรัด อานแลวเขาใจงาย มีความหมายคมคาย
๒. บรรยายตามลําดับเหตุการณ บรรยายโดยไมทําใหผูอานสับสน
๓. จุ ด ประทั บ ใจควรมี เ หตุ ก ารณ ห รื อ จุ ด สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผู อ า น
ประทับใจ
๔. บรรยายตอเนื่องอาจแทรก ขอคิดเห็น ความรู เปนเหตุเปนผล
เพื่อประโยชนของผูอาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๖๗

ตัวอยางการเขียนบรรยาย
“ผมเกิดที่บานสวน ธนบุรี หนาบานติดคลองวัดดอกไมไมไกลจากสถานี
ตํารวจบุปผารามปจจุบันมากนัก สถานีตํารวจแหงนี้ สรางมากอนผมเกิด
แต ไ ม ไ ด มี รู ป ร า งหน า ตาอย า งที่ เ ป น อยู ทุ ก วั น นี้ เดิ ม เป น เรื อ นไม สู ง
พื้นชั้นลางลาดซีเ มนต มีเ รือนพั กตํ ารวจเป น เรื อนแถวเก า ๆ ไม กี่หอง
หนาโรงพักมีถนนผานกลาง ฝงตรงขามคือวัดดอกไม ซึ่งเปนศัพทชาวบาน
ภาษาราชการเรียกวาวัดบุปผาราม”
ผูเขียน พ.เนตรรังษี

๔๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนบรรยายผูมีพระคุณของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ผูมีพระคุณของฉัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํ า ชี้ แ จง ให นั ก เรี ย นติ ด รู ป ภาพหรื อ วาดรู ป ผู มี พ ระคุ ณ ของนั ก เรี ย น
แลวเขียนบรรยายเรื่อง “ผูมีพระคุณของฉัน” ความยาว ๑๐-๑๕ บรรทัด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๖๙

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๔๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความกรุณาพาสุขใจ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เรียงลําดับเหตุการณ
๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓. ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
๔. อานนิทานเรื่องหลานยายกะตา
๕. พูดแสดงความคิดเห็น
๖. เลารายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดู
๗. เขียนบรรยาย
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๕
อักษรหรรษา

๔๗๑

๔๗๒
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
หนวยการเรียนรูที่ ๕
อักษรหรรษา
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสิน ใจแกปญ หา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบงออกเปน ๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต ป ผ พ
พยัญชนะตัวหลังเปน ร ล หรือ ว เรียกวา อักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว และ ๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
ไตรยางศ คื อ อั ก ษรสามหมู เป น การแบ ง พยั ญ ชนะออกเป น ๓ หมู คื อ ระบบการจั ด หมวดหมู
อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะ การผันวรรณยุกตของพยัญชนะแตละหมวด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๗๓

ประโยค คือ การเรียบเรียงคําใหไดใจความ เปนถอยคําที่แสดงความคิด หรือเรื่องราวที่สมบูรณ โดยมี
สวนประกอบ คือ ภาคประธาน (ประธาน) และ ภาคเเสดง (กริยาและกรรม) โดยการนําคําควบกล้ํามาแตง
เปนประโยคใหไดใจความที่สมบูรณ
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายของอักษรควบกล้ํา
๒) ความหมายของอักษรควบกล้ําไมแท
๓) ความหมายของประโยค
๔) ความหมายของอักษรสามหมู
๕) ความหมายของอักษรกลาง
๖) ความหมายของอักษรต่ํา
๗) ความหมายของอักษรสามหมู
๘) ความหมายของอักษรสูง กลาง และต่ํา
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนคําควบกล้ํา ร
๒) การเขียนคําควบกล้ํา ล
๓) การเขียนคําควบกล้ํา ว
๔) การเขียนคําอาน ทร เปลี่ยนเปน ซ
๕) การเขียนคําควบกล้ําไมแทที่ออกเสียงฉพาะตัวหนา
๖) การแตงประโยคที่มีคําควบกล้ํา
๗) การเขียนคําอักษรสูง
๘) การเขียนคําอักษรกลาง
๙) การเขียนคําอักษรต่ํา
๑๐) การอานและเขียนสะกดคําอักษรสามหมู
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
๑) มารยาทในการฟง การพูด
๒) มารยาทในการอาน
๓) มารยาทในการเขียน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน

๔๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ร ควบ
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ล ควบ
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ว ควบ
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง การนําคําควบกล้ํามาแตงประโยค
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําอักษรกลาง
๙) ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําอักษรต่ํา
๑๐) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นประเมิน
๑. การเขียนคํา
ควบกล้ําแทได

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําควบกล้ําแท เขียนคําควบกล้ําแทได เขียนคําควบกล้ําแท
ไดถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง
ไดถูกตอง
๖๐%
๔๐%

๔ (ดีมาก)
เขียนคําควบกล้ําแท
ไดถูกตอง
ทุกขอ

๒. การเขียนคํา เขียนคําควบกล้ําไม
ควบกล้ําไมแทได แทไดถูกตอง
ทุกขอ

เขียนคําควบกล้ําไม
แทไดถูกตอง
๘๐%

เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ําไมแท
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๖๐%
๔๐%

๓. การแตง
ประโยคที่มีคํา
ควบกล้ําได
๔. การอานและ
เขียนคําอักษร
สามหมูได

แตงประโยคที่มีคํา
ควบกล้ําไดถูกตอง
๘๐%
อานและเขียนคํา
อักษรสามหมูได
ถูกตอง ๘๐%

แตงประโยคที่มีคําควบ
กล้ําไดถูกตอง
๖๐%
อานและเขียนคําอักษร
สามหมูไดถูกตอง
๖๐%

แตงประโยคที่มีคํา
ควบกล้ําไดถูกตอง
ตามหลักทุกประการ
อานและเขียนคํา
อักษรสามหมูได
ถูกตองตามหลัก
ทุกประการ

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

แตงประโยคที่มีคํา
ควบกล้ําไดถูกตอง
๔๐%
อานและเขียนคําอักษร
สามหมูไดถูกตอง
๔๐%

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๗๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรควบกล้ํ า บางที เ รี ย กว า คํ า ควบกล้ํา ไดแก คําหรือกลุมคําที่มีพยัญ ชนะตน สองตัว เรีย งกั น
ประสมสระเดี ย วกั น ออกเสีย งพยั ญ ชนะพร อมกั น ทั้ ง ๒ ตั ว หรือกล้ํากัน และออกเสี ย งร ว มเสี ย งสระและ
วรรณยุกต
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบงออกเปน ๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต ป ผ พ
พยัญชนะตัวหลังเปน ร , ล หรือ ว เรียกวาอักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว และ ๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําควบกล้ํา ร ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๔๗๖

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรควบกล้ํา

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรีย นสังเกตภาพ บอกคํ า ให ๑. นักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบ
ตรงกับภาพ โดยตั้งคําถาม ดังนี้
คําถาม
ครู : ครูจะใหดูภาพทีละภาพ นักเรียน
นักเรียน : ตอบตามลําดับภาพ
บอกคําที่ตรงกับภาพ (ครูแสดงภาพตาม (แนวคําตอบ :กรวย กราบ แปรง พระ
ลําดับ ดังนี้ รูปกรวย รูปกราบ รูปแปรง พริก ครู ตรา)
รูปพระ รูปพริก รูปครู และรูปตรา)
๒. ครูจดคําศัพทที่นักเรียนบอกทุกคํา
๒. นักเรียนสังเกตคําบนกระดานดํา
บนกระดานดํา แลวตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
ครู : นักเรียนสังเกตคําวาทั้งหมดมีลักษณะ นักเรียน : ตอบไดหลายคําตอบ
เปนอยางไร
(แนวคําตอบ : ๑) แตละคํามี
ความหมายตางกัน ๒) เขียนสะกด
ตางกัน ๓) มีพยัญชนะตน ๒ ตัว
เหมือนกันคือ กร)
ครู : คําวา กรวย กราบ แปรง พระ พริก นักเรียน : ตอบจากการสังเกตคํา
ครู และ ตรา มีความเหมือนกันอยางไร
(แนวคําตอบ : เหมือนกันที่มี รอ เรือ
เปนพยัญชนะตนตัวที่ ๒ เหมือนกัน
ครู : คําเหลานี้มี รอ เรือเปนพยัญชนะตน
ตัวที่ ๒ เหมือนกันแลว พยัญชนะตน

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
รูปกรวย กราบ
แปรง พระ พริก
ครู และตรา

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
ร ควบ ได
๒. เขียนคําควบกล้ํา
ร ได

เวลา
ที่ใช

๔๗๗
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ทั้ง ๒ ตัว คือ กร ปร พร คร ตร
ยังออกเสียงพรอมกันดวย
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องอักษรควบกล้ํา
ครู : จะใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบ
ของคํา จากตารางตอไปนี้
(พยัญชนะตน-สระ-ตัวสะกด-วรรณยุกต)
ครู : ใหนักเรียนฝกแยกสวนประกอบ
ของคํา ตอไปนี้ (ชุดคําที่ใหฝกแยกคือ
กรอง ขรึม ใคร ปราด เปรต พระ ครอง)
๒. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๑
เรื่องอักษรควบกล้ํา (ร ควบ) และฝกอาน
ในบทอานคําควบกล้ํา
๓. ครูตั้งคําถามตรวจสอบความเขาใจ
ครู : ใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ํา ร ควบ
ลงสมุด คนละ ๕ คํา แลวจับคูแลกเปลี่ยน
กันตรวจสอบคําควบกล้ําที่เขียน ถามีคําที่
เพื่อนเขียนไมตรงกับเรา ใหจดคํานั้น
เพิ่มเติม

กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนฝกการแยกสวนประกอบ
ของคํา พรอมกับครูบนกระดานดํา

๒. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๑
เรื่องอักษรควบกล้ํา (ร ควบ) และ
ฝกอานในบทอานคําควบกล้ํา
๓.นักเรียนเขียนคําควบกล้ําจํานวน
๕ คําลงในสมุด แลวจับคูกับเพื่อน
แลกเปลี่ยนกันตรวจ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. PowerPoint ๓. การถามตอบ
เรื่องอักษรควบ
กล้ํา
๓. ใบความรูท ี่ ๑
เรื่องอักษร
ควบกล้ํา

๔๗๘
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๓. มีมารยาท
ในการฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑ เรื่องอักษร ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่องอักษร
ควบกล้ํา ร ควบ พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ ควบกล้ํา ร ควบ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน ๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา ๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทํา
ใบงานที่ ๑ เรื่องอักษรควบกล้ํา ร ควบ
ใบงานที่ ๑ เรื่องอักษรควบกล้ํา ร ควบ
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรควบกล้ํา ร ควบ ดวยการเขียน
อักษรควบกล้ํา ร ควบ ดวยการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Map)
แผนผังความคิด (Mind Map) ลงใน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
สมุดของแตละคน
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. ใบงานที่ ๑
เรื่องอักษร
ควบกล้ํา ร ควบ

๔.แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๑ เรื่องอักษร
ควบกล้ํา ร ควบ
๕. การนําเสนอ

๕. PowerPoint
แผนผังความคิด
เรื่องอักษร
ควบกล้ํา

๖. การเขียน
แผนผังความคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๗๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ) และแผนผังความคิดเรื่อง อักษรควบกล้าํ
๓) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint รูปกรวย กราบ แปรง พระ พริก ครู และตรา
๔) บทอานเรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
๕) สื่อ PowerPoint แผนผังความคิดเรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ร ควบ
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร ๑. การถามตอบ
ควบกล้ํา
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําควบกล้ํา ร
๒. เขียนสรุปความรูดวย
แผนผังความคิด

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. การทําใบงานที่ ๑
เรื่องอักษรควบกล้ํา
ร ควบ
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด

ผานเกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมินการทํา
รอยละ ๖๐
ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา ร ควบ
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๔๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
๒. เขียนคํา
ควบกล้ํา ร ควบ
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ําได ของอักษรควบกล้ําได ของอักษรควบกล้ําได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําควบกล้ํา ร เขียนคําควบกล้ํา ร เขียนคําควบกล้ํา ร
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- เขียนสรุปความรู
- เขียนสรุปความรู
- เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
- แผนผังความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
๘๐%
๖๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
๕-๘
คะแนน
๑-๔
เกณฑการผานตั้งแตระดับ พอใช

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ํา
ไมได
เขียนคําควบกล้ํา ร
ถูกตองนอยกวา ๕ คํา
- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๘๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง คําอักษรควบกล้ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ํา
คํ า อั ก ษรควบกล้ํ า หมายถึ ง คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะสองตั ว เขี ย นเรี ย งติ ด กั น
อยูตนพยางคและใชสระเดียวกัน เวลาอานออกเสียงกล้ําเปนพยางคเดียวกัน
เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําอักษรควบกล้ํามี ๒ ชนิด คือคําอักษรควบแท และคําอักษรควบไมแท
๑. คําอักษรควบแท เปนคําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว รวมสระเดียวกัน และ
ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพร อ มกั น ทั้ ง ๒ ตั ว ได แ ก พยั ญ ชนะ ร ล ว ควบกั บ
พยัญชนะตัวหนา
ตัวอยาง ร ควบ เชน กร : กรอง กรุง
เกรง กรอก
ขร : ขรุขระ ขรึม ขรัว
คร : ครัว
ครู
ใคร
ตร : ตรอง ตรี
ตรา
ปร : โปรด เปรี้ยว ปราด
พร : พร
พรอม พริ้ม
๒. คํ า อั ก ษรควบไม แ ท เป น คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะ ๒ ตั ว ร ว มสระเดี ย วกั น
แตออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว ไดแก พยัญชนะที่มี ร ควบอยูดวย
แตไมออกเสียง ร หรือออกเสียง เปนเสียงอื่นไป
ตัวอยาง ร ควบ เชน จร : จริง
ซร : ไซร
ศร : เศรา เศรษฐี
สร : สราง เสริม สรง สระ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๘๓

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา “ร” ตอไปนี้
กระจง
กระทอม
กระโถน
ประเดี๋ยว
ไมตรี
นกกระจอก
ประกาศ
ประมุข
ประหลาด
โปรตีน

กระจาด
กระแทก
ตะกรอ
ประถม
ชาวประมง
มากระดก
ประพฤติ
ประวัติ
ปรากฏ
ไปรษณีย

กระเจี๊ยบ
กระบอก
ประกอบ
ประทัด
ตนกะเพรา
ครอง
ประเภท
ประสงค
เปรต
มะปริง

กระแซะ
กระแต
ประเคน
ประเมิน
ตนตะไคร
คราด
ประมาท
ประหยัด
โปรด
กิโลกรัม

๔๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ําแท ร ควบ
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ร ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําแท “ร” แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําที่มี ร ควบกล้ํา

โกรธ
กิโลกรัม

เศรา
อารมณ

รับรอง
โอรส

เปรต
โปรด

ครวญ

กะเพรา

กรวย
โปรด

ไมตรี

ชื่อ ................................................สกุล.....................................ชั้น........เลขที่...........

ตะกรอ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๘๕

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรควบกล้ําแท ร ควบ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนคําควบกล้ํา ร
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวอานงาย
- เวนระยะหาง สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนคําควบกล้ํา ร
ถูกตอง ๗-๘ คํา
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด ๑-๒
จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนคําควบกล้ํา ร
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําควบกล้ํา ร
ถูกตองนอยกวา ๕ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๔๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรควบกล้ํ า บางที เ รี ย กว า คํ า ควบกล้ํา ไดแก คําหรือกลุมคําที่มีพยัญ ชนะตน สองตัว เรีย งกั น
ประสมสระเดี ย วกั น ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพรอมกัน ทั้ง ๒ ตัว หรือกล้ํากัน และออกเสีย งรว มเสีย งสระและ
วรรณยุกต
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบงออกเปน ๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต ป ผ พ
พยัญชนะตัวหลังเปน ร , ล หรือ ว เรียกวาอักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว และ ๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําควบกล้ํา ล ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรควบกล้ํา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ บอกคําให
๑. นักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบคําถาม
ตรงกับภาพ โดยตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ครูจะใหดูภาพทีละภาพ นักเรียน
นักเรียน : ตอบตามลําดับภาพ
บอกคําที่ตรงกับภาพ (ครูแสดงภาพตาม (แนวคําตอบ :กลม คลื่น ปลา ปลวก
ลําดับ ดังนี้ รูปวงกลม รูปคลื่น รูปปลา
กลอง คลอง)
รูปปลวก รูปกลอง รูปคลอง)
๒. ครูจดคําศัพทที่นักเรียนบอกทุกคําบน ๒.นักเรียนสังเกตคําบนกระดานดําและ
กระดานดํา แลวตั้งคําถาม
ตอบคําถาม
ครู : นักเรียนสังเกตคําวาทั้งหมดมี
นักเรียน : ตอบไดหลายคําตอบ
ลักษณะเปนอยางไร
(แนวคําตอบ : ๑) แตละคํามีความหมาย
ตางกัน ๒) เขียนสะกดตางกัน ๓)
มีพยัญชนะตน ๒ ตัว เหมือนกันคือ
กล ปล คล)
ครู : คําวากลม คลื่น ปลา ปลวก กลอง
นักเรียน : ตอบจากการสังเกตคํา
และคลอง มีความเหมือนกันอยางไร
(แนวคําตอบ : เหมือนกันที่มี ลอ ลิง
เปนพยัญชนะตนตัวที่ ๒ เหมือนกัน)

๔๘๗

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อภาพ
หรือสื่อ
PowerPoint
รูปวงกลม คลื่น
ปลา
ปลวก กลอง
คลอง

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๔๘๘
ลําดับ
ที่

๒.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ําได

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ครู : คําเหลานี้มี ลอ ลิงเปนพยัญชนะตน
ตัวที่ ๒ เหมือนกันแลว พยัญชนะตน
ทั้ง ๒ ตัว คือ กล ปล คล ยังออกเสียง
พรอมกันดวย
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
และใหนักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา
(ล ควบ) โดยใชคําถาม ดังนี้
ครู : อานสะกดคําคําวา “โลก”
ครู : คําวา “โลก” เปนคําควบกล้ําหรือไม
อยางไร

กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา
(ล ควบ) และตอบคําถามครู ดังนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. สื่อ
๓. การถาม
PowerPoint ตอบ
เรื่องอักษร
นักเรียน : สะกด วา ลอ-โอ-กอ-โลก
ควบกล้ํา
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
๓. ใบความรู
(แนวคําตอบ : ไมเปน เพราะมีพยัญชนะ ที่ ๒ เรื่องอักษร
ตนตัวเดียว จึงไมเปนคําควบกล้ํา)
ควบกล้ํา
ครู : ลักษณะสําคัญของคําอักษรควบกล้ํา นักเรียน : ตอบตามความคิด
แท คืออะไร
(แนวคําตอบ : คําควบกล้ําแท เปนคํา
หรือกลุมคําที่มีพยัญชนะตนสองตัว
เรียงกัน ประสมสระเดียวกัน ออกเสียง
พยัญชนะพรอมกันทั้ง ๒ ตัวหรือกล้ํากัน
และออกเสียงรวมเสียงสระและวรรณยุกต)
๒. ครูใหนักเรียนอานทบทวนความรูจาก ๒.นักเรียนอานทบทวนความรูจาก
ใบความรูที่ ๒ เรื่องอักษรควบกล้ํา
ใบความรูที่ ๒ เรื่องอักษรควบกล้ํา
(ล ควบ)
(ล ควบ)

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. เขียนคําควบกล้ํา ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที
ล ได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
และการเขียน
ขั้นสรุป

๔๘๙
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๒ เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา (ล ควบ) พรอมชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา
ใบงานที่ ๒ เรื่องอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรควบกล้ํา ล ควบ ดวยการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Map)
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา (ล ควบ)

สื่อการเรียนรู
๔. ใบงานที่ ๒
เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา
ล ควบ

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ประเมิน
ใบงานที่ ๒
เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา
๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
ร ควบ
๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบงาน
๔. การนํา
ที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
เสนอ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
๕. PowerPoint ๕. การเขียน
อักษรควบกล้ํา ร ควบ ดวยการเขียน
แผนผังความคิด แผนผัง
แผนผังความคิด (Mind Map) ลงในสมุด เรื่อง อักษร
ความคิด
ของแตละคน
ควบกล้ํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
(ล ควบ)

๔๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
๓) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint รูปวงกลม คลื่น ปลา ปลวก กลอง คลอง
๔) บทอานเรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
๕) สื่อ PowerPoint แผนผังความคิดเรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ล ควบ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
ทักษะและกระบวนการ
๑.เขียนคําควบกล้ํา ล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๒.เขียนสรุปความรูดวย
แผนผังความคิด

๑. การทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
อักษรควบกล้ํา ล ควบ
๒. การเขียนสรุปความรูดวย
แผนผังความคิด

๑ .แบบประเมินใบงานที่ ๒
เรื่องอักษรควบกล้ํา ล ควบ
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
๒.การประเมินความสามารถ
ในการคิด

๑. แบบประเมินความสามารถ เกณฑการประเมิน
ในการสื่อสาร
ระดับคุณภาพ ผาน
๒.แบบประเมินความสามารถ
ในการคิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑.ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๙๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
(ล ควบ)
๒. เขียนคํา
ควบกล้ํา (ล ควบ)
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ําได ของอักษรควบกล้ําได ของอักษรควบกล้ําได ของอักษรควบกล้ํา
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย ไมได
เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตอง ๗-๘ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- ตั้งใจฟงบางเวลา
สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตองนอยกวา ๕ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๔๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๙๓

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
คําอักษรควบกล้ํา หมายถึง คําที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู
ต น พยางค แ ละใช ส ระเดี ย วกั น เวลาอ า นออกเสี ย งกล้ํ า เป น พยางค เ ดี ย วกั น
เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําอักษรควบกล้ํามี ๒ ชนิด คือคําอักษรควบแท และคําอักษรควบไมแท
๑. คําอักษรควบแท เปนคําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว รวมสระเดียวกัน และ
ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพร อ มกั น ทั้ ง ๒ ตั ว ได แ ก พยั ญ ชนะ ร ล ว ควบกั บ
พยัญชนะตัวหนา
ตัวอยาง ล ควบ เชน
กล : กลม กลวง กลอก กลอง กลอง กลวย
ขล : เขลา ขลาด ขลัง ขลุย
คล : คลอง คลองแคลว คลอเคลีย
ปล : แปลง ปลา ปลาย ปลวก ปลอม
ผล : เผลอ แผลง ผลีผลาม แผล เผลอไผล
พล : พลิก พลอย พลาด เพลง พลุกพลาน
๒. คํ า อั ก ษรควบไม แ ท เป น คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะ ๒ ตั ว ร ว มสระเดี ย วกั น
แตออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว ไดแก พยัญชนะที่มี ร ควบอยูดวย
แตไมออกเสียง ร หรือออกเสียง เปนเสียงอื่นไป
ตัวอยาง ร ควบ เชน จร : จริง
ซร : ไซร
ศร : เศรา เศรษฐี
สร : สราง เสริม สรง สระ

๔๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรือ่ ง ฝกอานคําอักษรควบกล้าํ (ล ควบ)
หนวยการเรียนรูท ี่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒ เรือ่ ง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานคําควบกล้ํา “ล” ตอไปนี้
ตะกละ
เผลอ
พลู
นาเกลียด
เกล็ด
เกลี้ยง
เกลียว
แกลบ
คลาย
คลอด
เคล็ด
ปลอม
ปลั๊ก
ปลิว
ปลอบ
พลิก
พลัด
พลั่ว
แฟลต
กลวยไม
กลวยหอม
กลองขาว
กลองดินสอ กลับบาน
กลางคืน
กลางวัน
ขาดแคลน
เข็มกลัด
ชอนกลาง
ปลอดโปรง
ปลอดภัย
ปลาวาฬ
ปลาหมึก
ปลาหวาน
เพลงชาติ
เพาะปลูก
รองเพลง
วงกลม
วิ่งผลัด
กลาง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๙๕

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง อักษรควบกล้ําแท ล ควบ
หนวยการเรียนรูท ี่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒ เรือ่ ง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําแท “ล” แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําที่มี ล ควบกล้ํา

เกล็ด

แกลบ
พรม

ขาดแคลน

เกลี้ยง

เผลอ

กะเพรา

ปลิว

โลก
พลาด

วิ่งผลัด

ปลูก
กลาง
ลอด

ชื่อ ................................................สกุล....................................................ชั้น..............เลขที่............

๔๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ําแท ล ควบ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
เขียนคําควบกล้ํา ล เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา ถูกตอง ๗-๘ คํา

๒ (พอใช)
เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตอง ๕-๖ คํา

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําควบกล้ํา ล
ถูกตองนอยกวา
๕ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๔๙๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อั กษรควบกล้ํ า บางที เ รี ย กว า คํ า ควบกล้ํา ไดแก คําหรือกลุมคําที่มีพยัญ ชนะตน สองตัว เรีย งกั น
ประสมสระเดี ย วกั น ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพรอมกัน ทั้ง ๒ ตัว หรือกล้ํากัน และออกเสีย งรว มเสีย งสระและ
วรรณยุกต
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบงออกเปน ๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต ป ผ พ
พยัญชนะตัวหลังเปน ร, ล หรือ ว เรียกวาอักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว และ ๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําควบกล้ํา ว ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
-มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๔๙๘

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรควบกล้ํา

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ บอกคําใหตรง
กับภาพ โดยตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ครูจะใหดูภาพทีละภาพ นักเรียนบอก
คําที่ตรงกับภาพ (ครูแสดงภาพตามลําดับ
ดังนี้ รูปกวาด รูปควาย รูปขวาน
รูปควัน รูปของขวัญ รูปกวาง)
๒. ครูจดคําศัพทที่นักเรียนบอกทุกคําบน
กระดานดํา แลวตั้งคําถาม
ครู : นักเรียนสังเกตคําวาทั้งหมดมีลักษณะ
เปนอยางไร

ครู : คําวา กวาด ควาย ขวาน ควัน
ของขวัญ และกวาง มีความเหมือนกัน
อยางไร

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบคําถาม ๑. สื่อภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
นักเรียน : ตอบตามลําดับภาพ
รูปกวาด ควาย
(แนวคําตอบ :กวาด ควาย ขวาน
ขวาน ควัน
ควัน ของขวัญ กวาง)
ของขวัญ กวาง
๒. นักเรียนสังเกตคําบนกระดานดํา
และตอบคําถาม
นักเรียน : ตอบไดหลายคําตอบ
(แนวคําตอบ : ๑) แตละคํามี
ความหมายตางกัน ๒) เขียนสะกด
ตางกัน ๓) มีพยัญชนะตน ๒ ตัว
เหมือนกันคือ กว ขว คว)
นักเรียน : ตอบจากการสังเกตคํา
(แนวคําตอบ : เหมือนกันที่มี
วอ แหวน เปนพยัญชนะตนตัวที่ ๒
เหมือนกัน)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ําได

๓.

๒. เขียนคํา
ควบกล้ํา ว ได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

๔๙๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : คําเหลานี้มี วอ แหวนเปนพยัญชนะตน
ตัวที่ ๒ เหมือนกันแลว พยัญชนะตน
ทั้ง ๒ ตัว คือ กว ขว คว ยังออกเสียง
พรอมกันดวย
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องอักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
และใหนักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา
(ควบ) โดยใชคําถาม ดังนี้
ครู : อานสะกดคําคําวา “คาว”
ครู : คําวา “คาว” เปนคําควบกล้ําหรือไม
อยางไร

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา ๒. PowerPoint
(ว ควบ) และตอบคําถามครู ดังนี้
เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา
นักเรียน : สะกด วา คอ-อา-วอ-คาว (ว ควบ)
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม ๓. ใบความรูท ี่ ๓
(แนวคําตอบ : ไมเปน เพราะมี
เรื่อง อักษร
พยัญชนะตนเปนตัวคอ ควาย สวน
ควบกล้ํา
วอ แหวน เปนตัวสะกด ไมไดทําหนาที่ (ว ควบ)
ควบกล้ํา)
๒. ครูใหนักเรียนอานทบทวนความรูจาก
๒. นักเรียนอานทบทวนความรูจาก
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ) ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
(ล ควบ)
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษร ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษร ๔. ใบงานที่ ๓.
ควบกล้ํา (ว ควบ) พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ ควบกล้ํา (ว ควบ)
เรื่อง อักษร
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ควบกล้ํา
ปฏิบัติ
(ว ควบ)
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การถาม
ตอบ

๔. แบบ
ประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๓ เรื่อง
อักษรควบกล้ํา
ว ควบ

๕๐๐
ลําดับ
ที่

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา
ใบงานที่ ๓ เรื่องอักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรควบกล้ํา ว ควบ ดวยการเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind Map)
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบ
งานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรควบกล้ํา ว ควบ ดวยการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Map) ลงใน
สมุดของแตละคน
๒.นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การ
นําเสนอ
๕. PowerPoint ๖. การเขียน
แผนผังความคิด แผนผัง
เรื่อง อักษร
ความคิด
ควบกล้ํา
(ว ควบ)

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๐๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๓) บัตรภาพหรือสื่อ PowerPoint รูปกวาด ควาย ขวาน ควัน ของขวัญ กวาง
๔) บทอานเรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๕) สื่อ PowerPoint แผนผังความคิดเรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ว ควบ
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร ๑. การถามตอบ
๒. การสังเกต
ควบกล้ํา
พฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําควบกล้ํา ว ควบ
๑. การทําใบงานที่ ๓
๒. เขียนสรุปความรูดวย
เรื่อง อักษรควบกล้ํา
แผนผังความคิด
ว ควบ
๒. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒.การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. แบบประเมินการถาม
ตอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา ว ควบ
๒. แบบประเมินการเขียน
สรุปความรูดวยแผนผัง
ความคิด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๕๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
ว ควบ
๒. เขียนคําควบกล้ํา
ว ควบ
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๔ (ดีมาก)
อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ํา
ว ควบ ไดถูกตอง
เขียนคําควบกล้ํา ว
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
- เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ํา ของอักษรควบกล้ํา
ว ควบ ไดถูกตอง ว ควบ ไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนคําควบกล้ํา ว เขียนคําควบกล้ํา ว
ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด - แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%
๖๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
อักษรควบกล้ํา ว ควบ
ไมได
เขียนคําควบกล้ํา ว
ถูกตองนอยกวา ๕ คํา
- เขียนสรุปความรูครบ
ประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๐๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรือ่ ง อักษรควบกล้าํ
หนวยการเรียนรูท ี่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓ เรือ่ ง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
คําอักษรควบกล้ํา หมายถึง คําที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู
ต น พยางค แ ละใช ส ระเดี ย วกั น เวลาอ า นออกเสี ย งกล้ํ า เป น พยางค เ ดี ย วกั น
เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําอักษรควบกล้ํามี ๒ ชนิด คือคําอักษรควบแท และคําอักษรควบไมแท
๑. คําอักษรควบแท เปนคําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว รวมสระเดียวกัน และ
ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพร อ มกั น ทั้ ง ๒ ตั ว ได แ ก พยั ญ ชนะ ร ล ว ควบกั บ
พยัญชนะตัวหนา
ตัวอยาง ว ควบ เชน กว : กวา กวาง กวาด ไกว
ขว : ขวัญ ขวา ขวาน ขวาง แขวน
คว : ควัน ควาย ควา ความ
๒. คํ า อั ก ษรควบไม แ ท เป น คํ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะ ๒ ตั ว ร ว มสระเดี ย วกั น
แตออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว ไดแก พยัญชนะที่มี ร ควบอยูดวย
แตไมออกเสียง ร หรือออกเสียง เปนเสียงอื่นไป
ตัวอยาง ร ควบ เชน จร : จริง
ซร : ไซร
ศร : เศรา เศรษฐี
สร : สราง เสริม สรง สระ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๐๕

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานคําควบกล้ํา “ว” ตอไปนี้

คนควา

กวาง

ไมกวาด

แกวงไกว

เกวียน

ขวิด

นางกวัก

แตงกวา

ไมแขวนเสื้อ

ขวาน

นอนคว่ํา

ไขวหาง

สูงกวา

ควาย

ควาญ

ควัน

แควน

ความ

เควงควาง

ขวัญ

ขวาง

กวัดแกวง

ขวักไขว

ขวนขวาย

๕๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
หนวยการเรียนรูท ี่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓ เรือ่ ง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําแท “ว” แลวคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําที่มี ว ควบกล้ํา

กวาด
ควาย
ขวิด

ขวาน
ควัน
แขวน

ขวด

รั้ว
ขวา
มันแกว
เกวียน

กวาง
แกวง
ครัว

ชื่อ .....................................สกุล.............................ชั้น.............เลขที่...........

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๐๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ว ควบ)
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. ความถูกตอง เขียนคําควบกล้ํา ว เขียนคําควบกล้ํา ว เขียนคําควบกล้ํา ว
ของเนื้อหา
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
๓. ความสะอาด สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําควบกล้ํา ว
ถูกตองนอยกวา
๕ คํา
- ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
- ไมเวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมสม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๕๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรควบกล้ํ า บางที เ รี ย กว า คํ า ควบกล้ํา ไดแก คําหรือกลุมคําที่มีพยัญ ชนะตน สองตัว เรีย งกั น
ประสมสระเดี ย วกั น ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพรอมกัน ทั้ง ๒ ตัว หรือกล้ํากัน และออกเสีย งรว มเสีย งสระและ
วรรณยุกต
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบงออกเปน ๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต ป ผ พ
พยัญชนะตัวหลังเปน ร, ล หรือ ว เรียกวาอักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว และ ๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ําไมแทได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอาน ทร เปลี่ยนเปน ซ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรควบกล้ํา

๕๐๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ บอกคําให
ตรงกับภาพ โดยตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ครูจะใหดูภาพทีละภาพ นักเรียน
บอกคําที่ตรงกับภาพ (ครูแสดงภาพ
ตามลําดับ ดังนี้ รูปทราย รูปทรุดโทรม
รูปตนไทร รูปปลาอินทรี)
๒. ครูจดคําศัพทที่นักเรียนบอกทุกคําบน
กระดานดํา แลวตั้งคําถาม
ครู : นักเรียนสังเกตคําวาทั้งหมดมี
ลักษณะเปนอยางไร
ครู : คําวา ทราย ทรุดโทรม ไทร และ
ปลาอินทรี มีความเหมือนกันอยางไร
ครู : นักเรียนคิดวาการออกเสียงของคํา
เปนอยางไร
ครู : คําเหลานี้มี ทร เปนพยัญชนะตน
เหมือนกันแลว ทร ออกเสียง ซอ

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบคําถาม ๑. สื่อภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
นักเรียน : ตอบตามลําดับภาพ
รูปทราย
(แนวคําตอบ : ทราย ทรุดโทรม
ทรุดโทรม
ตนไทร ปลาอินทรี)
ตนไทร
ปลาอินทรี
๒. นักเรียนสังเกตคําบนกระดานดํา
และตอบคําถาม
นักเรียน : ตอบไดหลายคําตอบ
(แนวคําตอบ : ๑) แตละคํามีความหมาย
ตางกัน ๒) เขียนสะกดตางกัน ๓) มี
พยัญชนะตน ๒ ตัว เหมือนกันคือ ทร)
นักเรียน : ตอบจากการสังเกตคํา
(แนวคําตอบ : เหมือนกันที่มี ทอ รอ)
นักเรียน : (แนวคําตอบ : พยัญชนะตน
ทั้ง ๒ ตัว ออกเสียงพรอมกัน)

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๕๑๐
ลําดับ
ที่
๒

๓.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
ไมแทได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องอักษรควบกล้ําไมแท ๑. นักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา
และใหนักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา ไมแทและตอบคําถามครู ดังนี้
ไมแท โดยใชคําถาม ดังนี้
ครู : อานสะกดคําคําวา “ทราย”
นักเรียน : สะกด ทอ-รอ-อา-ยอ-ทราย
ครู : คําวา “ทราย” เปนคําควบกล้ํา
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
หรือไม
(แนวคําตอบ : เปน)
ครู : คําวา “ทราย” เปนคําควบกล้ําแท นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
หรือไมแท อยางไร
(แนวคําตอบ : ไมแท เพราะพยัญชนะ
ตน ๒ ตัวไมไดออกเสียงกล้ํากัน
แตออกเสียงเปลี่ยนเปน ซ)
๒. ครูใหนักเรียนอานทบทวนความรูจาก ๒.นักเรียนอานทบทวนความรูจาก
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา
(ล ควบ)

๒. เขียนคําอาน ทร ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที
เปลี่ยนเปน ซ ได
๓.มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษร
ควบกล้ํา ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ พรอม
ชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. PowerPoint ๓. การถามตอบ
เรื่อง อักษร
ควบกล้ําไมแท
๒. ใบความรู
ที่ ๔ เรื่อง
อักษรควบกล้ํา
ไมแท

๑. นักเรียนจับคูอานบทอานและทําใบ ๓. บทอาน
งานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้าํ ทร
คําควบกล้ํา
เปลี่ยนเสียงเปน ซ
๔. ใบงานที่ ๔
เรื่อง อักษร
๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
ควบกล้ํา ทร
เปลี่ยนเสียง
เปน ซ

๔. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๔ เรื่อง
อักษรควบกล้ํา
ทร เปลี่ยนเสียง
เปน ซ
๕. การนําเสนอ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

๕๑๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา
ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ทร
เปลี่ยนเสียงเปน ซ
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรควบกล้ํา ทร เปลี่ยนเสียงเปน ช
ดวยการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทํา
ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ทร
เปลี่ยนเสียงเปน ซ
๑. นักเรียนสรุปความรูรูปแบบแผนผัง
ความคิด (Mind Map) เรื่อง อักษร
ควบกล้ําไมแท ทร เปลี่ยนเปน ซ
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. PowerPoint ๖. การเขียน
แผนผังความคิด แผนผังความคิด
อักษรควบกล้ํา
ทร เปลี่ยนเสียง
เปน ช

๕๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อภาพหรือสื่อ PowerPoint รูปทราย ทรุดโทรม ตนไทร ปลาอินทรี
๒) ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรควบกล้ํา
๔) บทอาน คําควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
๕) ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
๖) สื่อ PowerPoint แผนผังความคิดอักษรควบกล้ํา ทร เปลี่ยนเสียงเปน ช
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ
ประเด็นการวัดและประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร
ควบกล้ําไมแท

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. การสังเกต
พฤติกรรม

ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําอาน ทร เปลี่ยนเปน ซ ๑. การทําใบงานที่ ๔
เรื่องอักษรควบกล้ํา ทร
๒. เขียนสรุปความรูดวยแผนผัง
เปลี่ยนเสียงเปน ซ
ความคิด
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑการประเมิน
ใบงานที่ ๔ เรื่องอักษร
รอยละ ๖๐
ควบกล้ํา ทร เปลี่ยนเสียง
เปน ซ
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๑๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ํา ของอักษรควบกล้ํา ของอักษรควบกล้ํา
ไมแทไดถูกตอง
ไมแทไดถูกตองเปน ไมแทไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
เขียนคําอาน ทร
เขียนคําอาน ทร
เขียนคําอาน ทร
เปลี่ยนเปน ซ ถูกตอง เปลี่ยนเปน ซ
เปลี่ยนเปน ซ
๙-๑๐ คํา
ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
๓. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
ความคิด
- แผนผังความคิด - แผนผังความคิด - แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
๘๐%
๖๐%
๔. มารยาทใน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
การฟง การพูด
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
การอาน และ
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
การเขียน
- อานถูกตอง และ - อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
- เขียนดวยลายมือ สวยงาม สะอาด
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
ไมแท
๒. เขียนคําอาน
ทร เปลี่ยนเปน ซ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
อักษรควบกล้ําไมแท
ไมได
เขียนคําอาน ทร
เปลี่ยนเปน ซ ถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- เขียนสรุปความรูครบ
ประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๕๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๑๕

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ําไมแท
คําควบกล้ําไมแท มีอยู ๒ ประเภท ไดแก
๑. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน จ ซ ศ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ใหออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนา เชน
เสร็จ
อานวา
เส็ด
จริง
อานวา
จิง
ปราศรัย
อานวา
ปรา – ไส
เศรา
อานวา
เสา
๒. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะตัวหลังเปน ร
ใหออกเสียง ทร เปนเสียง ซ เชน
ทราย
อานวา
ซาย
ทรัพย
อานวา
ซับ
ทราบ
อานวา
ซาบ

๕๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ฝกอานคําอักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานคําควบกล้ํ าไมแท ทร เปลี่ ย นเปนเสี ยง ซ
ตอไปนี้

รับทราบฉะเชิงเทรา

หาดทรายเศราปลาอินทรี

ทรัพยสินพุทรามี

ทรวดทรงไหนทรามวัยสม

ทรุดโทรมแทรกตนไทร

มัทรีไหทรวงอกตรม

ท ควบ ร ระดม

เปลี่ยน ทร เปนเสียง ซ

หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๑๗

ใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ) จากบทอาน

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๕๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ําไมแท (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ) จากบทอาน

ทราบ ฉะเชิงเทรา หาดทราย ปลาอินทรี
ทรัพยสิน พุทรา

ทรวดทรง

ทรุดโทรม แทรก

ตนไทร

ทรามวัย
มัทรี

ทรวง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๑๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่องอักษรควบกล้ํา (ทร เปลี่ยนเสียงเปน ซ)
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
๑. ความถูกตอง เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ําไมแท
ถูกตอง ๑๐-๑๓ คํา ถูกตอง ๗-๙ คํา
ถูกตอง ๔-๖ คํา
ถูกตองนอยกวา ๔ คํา
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
๓. ความสะอาด สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงามแต
ไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
ไมสม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหาง
ไมเทากัน

- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๕๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ท ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรควบกล้ํ า บางที เ รี ย กว า คํ า ควบกล้ํา ไดแก คําหรือกลุมคําที่มีพยัญ ชนะตน สองตัว เรีย งกั น
ประสมสระเดี ย วกั น ออกเสี ย งพยั ญ ชนะพรอมกัน ทั้ง ๒ ตัว หรือกล้ํากัน และออกเสีย งรว มเสีย งสระและ
วรรณยุกต
อักษรควบกล้ําในภาษาไทยแบงออกเปน ๓ ลักษณะคือ ๑) อักษรตัวหนาเปน ก ข ค ต ป ผ พ
พยัญชนะตัวหลังเปน ร, ล หรือ ว เรียกวาอักษรควบกล้ําแท ๒) อักษรตัวหนาเปน จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว และ ๓) พยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะ
ตัวหลังเปน ร เปลี่ยนเสียง ทร เปนเสียง ซ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ําไมแทได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําควบกล้ําไมแทที่ออกเสียงฉพาะตัวหนาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรควบกล้ํา
ไมแท

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ท ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ บอกคํา ๑. นักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบคําถาม
ใหตรงกับภาพ โดยตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ครูจะใหดูภาพทีละภาพ นักเรียน นักเรียน : ตอบตามลําดับภาพ
บอกคําที่ตรงกับภาพ (ครูแสดงภาพ
(แนวคําตอบ : เศรา กอสราง สรอย)
ตามลําดับ ดังนี้ รูปคนเศรา รูปกอสราง
รูปสรอย)
๒. ครูจดคําศัพทที่นักเรียนบอกทุกคํา ๒. นักเรียนสังเกตคําบนกระดานดําและ
บนกระดานดํา แลวตั้งคําถาม
ตอบคําถาม
ครู : นักเรียนสังเกตคําวาทั้งหมดมี
นักเรียน : ตอบไดหลายคําตอบ
ลักษณะเปนอยางไร
(แนวคําตอบ : ๑) มีพยัญชนะตน ๒ ตัว
เหมือนกัน ๒) มี รอ เรือ เปนพยัญชนะ
ตัวที่สอง เหมือนกัน ๓) ออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตัวหนาหรือเปลี่ยนเสียงเปน
ครู : คําวา เศรา สราง และสรอย
เสียงอื่น)
มีความเหมือนกันอยางไร
นักเรียน : ตอบจากการสังเกตคํา
(แนวคําตอบ : เหมือนกันที่มี รอ )

๕๒๑

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อภาพหรือ
สื่อ PowerPoint
รูปคนเศรา
รูปกอสราง
รูปสรอย

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๕๒๒
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

ครู : นักเรียนคิดวาการออกเสียง
ของคําเปนอยางไร

๒.

๓.

นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปนพยัญชนะที่
มี ร ควบอยู แตไมออกเสียง ร และเปลี่ยน
เสียงเปนเสียงอื่น)
จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง อักษรควบกล้ํา
๑. นักเรียนวิเคราะหคําอักษรควบกล้ํา
๒. PowerPoint
การเรียนรู
ไมแทและใหนักเรียนวิเคราะหคําอักษร ไมแทและตอบคําถามครู ดังนี้
เรื่อง อักษร
๑. อธิบาย
ควบกล้ําไมแท โดยใชคําถาม ดังนี้
ควบกล้ําไมแท
ความหมายของ
ครู : อานสะกดคําคําวา “จริง”
นักเรียน : สะกด จอ-รอ-อิ-งอ-จริง
๓. ใบความรู
อักษรควบกล้ํา
ครู : คําวา “จริง” เปนคําควบกล้ํา
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
ที่ ๕ เรื่อง
ไมแทได
หรือไม
(แนวคําตอบ : เปน)
อักษรควบกล้ํา
ครู : คําวา “จริง” เปนคําควบกล้ําแท นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
ไมแท
หรือไมแท อยางไร
(แนวคําตอบ : ไมแท เพราะพยัญชนะตน
๒ ตัวไมไดออกเสียงกล้ํากัน แตออกเสียง
เพียงพยัญชนะตัวหนาตัวเดียว
๒. ครูใหนักเรียนอานทบทวนความรู ๒. นักเรียนอานทบทวนความรูจากใบ
จากใบความรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (ล ควบ)
ไมแท
๒. เขียนคําควบกล้ํา ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๕
ไมแท ที่ออกเสียง
อักษรควบกล้ําไมแท ออกเสียง
อักษรควบกล้ําไมแท ออกเสียงเฉพาะ
เรื่อง อักษร
เฉพาะตัวหนาได
เฉพาะตัวหนา พรอมชี้แจงเพิ่มเติม
ตัวหนา
ควบกล้ําไมแท
ออกเสียง
๓. มีมารยาทใน
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
เฉพาะตัวหนา
การฟง การพูด
ระหวางปฏิบัติ
การอาน และ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การถามตอบ

๔. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๕ เรื่อง
อักษรควบกล้ํา
ไมแท ออกเสียง
เฉพาะตัวหนา

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

๕๒๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถาม
๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
การทําใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ํา ๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบงาน
ที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท ออกเสียง
ไมแท ออกเสียงเฉพาะตัวหนา
เฉพาะตัวหนา
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูรูปแบบ
เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท ออกเสียง แผนผังความคิด (Mind Map) เรื่อง อักษร
เฉพาะตัวหนา ดวยการเขียนแผนผัง ควบกล้ําไมแท ออกเสียงเฉพาะตัวหนา
ความคิด (Mind Map)
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๕. การนําเสนอ

๕. PowerPoint ๖. การเขียน
แผนผังความคิด แผนผังความคิด
อักษรควบกล้ํา
ไมแทออกเสียง
เฉพาะตัวหนา

๕๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อภาพหรือสื่อ PowerPoint รูปคนเศรา รูปกอสราง รูปสรอย
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
๓) ใบความรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
๔) ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท ออกเสียงเฉพาะตัวหนา
๕) สื่อ PowerPoint แผนผังความคิดอักษรควบกล้ําไมแทออกเสียงเฉพาะตัวหนา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
ประเด็นการวัดและประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร
ควบกล้ําไมแท
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําควบกล้ําไมแทที่ออก
เสียงฉพาะตัวหนา
๒. เขียนสรุปความรูดวยแผนผัง
ความคิด

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑการประเมิน
๒. การสังเกตพฤติกรรม
รอยละ ๖๐
๑. การทําใบงานที่ ๕
เรื่อง อักษรควบกล้ํา
ไมแท (จ ซ ศ ส
ออกเสียงเฉพาะ
ตัวหนา)
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑการประเมิน
ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษร รอยละ ๖๐
ควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส
ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
๒. แบบประเมิน
การเขียนแผนผัง
ความคิด

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๒๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรควบกล้ํา
ไมแท
๒. เขียนคําควบกล้ํา
ไมแทที่ออก
เสียงฉพาะตัวหนา
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรควบกล้ํา ของอักษรควบกล้ํา ของอักษรควบกล้ํา
ไมแทไดถูกตอง
ไมแทไดถูกตองเปน ไมแทไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
เขียนคําควบกล้ํา
เขียนคําควบกล้ํา
เขียนคําควบกล้ํา
ไมแท ถูกตอง ๕ คํา ไมแท ถูกตอง ๔ คํา ไมแท ถูกตอง ๓ คํา
- เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
อักษรควบกล้ําไมแท
ไมได
เขียนคําควบกล้ําไมแท
ถูกตองนอยกวา ๒ คํา
- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๕๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๒๗

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอักษรควบกล้ําไมแท
คําควบกล้ําไมแท มีอยู ๒ ประเภท ไดแก
๑. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน จ ซ ศ ส
ตัวหลังเปน ร ใหออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนา เชน
จริง
(จร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง
ไซร
(ซร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง
เสร็จ (สร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง
ปราศรัย (ศร เปนอักษรควบไมแท ร ไมออกเสียง) ออกเสียง

พยัญชนะ
จิง
ไซ
เส็ด
ปรา – ไส

๒. คําควบกล้ําไมแท ที่มีพยัญชนะตัวหนาเปน ท พยัญชนะตัวหลังเปน ร
ใหออกเสียง ทร เปนเสียง ซ เชน
ทราย ออกเสียง ซาย
ทรัพย ออกเสียง ซับ
ทราบ ออกเสียง ซาบ
ทรุด
ออกเสียง ซุด
นนทรี ออกเสียง นน – ซี

๕๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําไมแท แลวคัดตัวบรรจง
เต็มบรรทัดคําควบกล้ําไมแท

เศรา

ทรัพย
สรอย

กราบ
พรม

เพลิง

เรา
ทราย

โลก
จริง

วิ่งผลัด

พระ

เสร็จ
ปราศรัย

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๒๙

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ําไมแท (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรควบกล้ําไมแท แลวคัดตัวบรรจง
เต็มบรรทัดคําควบกล้ําไมแท

แนวคําตอบ
ทรัพย สรอย เศรา ทราย เสร็จ จริง ปราศรัย

๕๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่อง อักษรควบกล้ํา (จ ซ ศ ส ท ออกเสียงเฉพาะตัวหนา)

ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
๑. ความถูกตอง เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ําไมแท เขียนคําควบกล้ํา
ของเนื้อหา
ถูกตอง ๕ คํา
ถูกตอง ๔ คํา
ถูกตอง ๓ คํา
ไมแท ถูกตอง
นอยกวา ๒ คํา
๒. ลายมือ
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
ตัวบรรจง
สม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก อานยาก
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
- ไมเวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- เวนระยะหาง
สวยงาม
ไมสม่ําเสมอ
๓. ความสะอาด สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๓๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยค คือ การเรียบเรียงคํ าให ไดใจความ เปนถอยคําที่แสดงความคิ ด หรือเรื่องราวที่ ส มบูร ณ
เป น ความคิ ดหรื อเรื่องราวเพี ย งความคิ ดหรือเรื่องราวเดีย วเทานั้น โดยมี ส ว นประกอบ คื อ ภาคประธาน
(ประธาน) และ ภาคเเสดง (กริยาและกรรม) โดยการนําคําควบกล้ํามาแตงเปนประโยคใหไดใจความที่สมบูรณ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคที่มีคําควบกล้ําได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- การแตงประโยคที่มีคําควบกล้ํา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๕๓๒

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอาน เขียน
อักษรควบกลา
๒. การอาน เขียน
ประโยค

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องคําควบกล้ํา ๑. นักเรียนจับคูคิดตอบคําถามกับเพื่อน
โดยตั้งคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ใหนักเรียนจับคูคิดกับเพื่อน ดังนี้
ครู : คําวา “กราบ” เปนคําควบกล้ํา
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
หรือไม อยางไร
(แนวคําตอบ : เปน เพราะมีพยัญชนะตน
๒ ตัว คือ กร ประสมดวยสระเดียวกัน
คือ สระอา (-า) อานออกสียงพรอมกัน
เปนควบกล้ําแท)
ครู : คําวา “กลาม” เปนคําควบกล้ํา
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
หรือไม อยางไร
(แนวคําตอบ : เปน เพราะวามี
พยัญชนะตน ๒ ตัว คือ กล ประสมดวย
สระเดียวกัน (-า) อานออกสียงพรอมกัน
เปนควบกล้ําแท)
ครู : คําวา “กวาด” เปนคําควบกล้ํา
นักเรียน :ตอบจากความรูเดิม
หรือไม อยางไร
(แนวคําตอบ : เปน เพราะวามี
พยัญชนะตน ๒ ตัว คือ กว ประสมดวย
สระเดียวกัน (-า) อานออกสียงพรอมกัน
เปนควบกล้ําแท)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อคําหรือสื่อ
PowerPoint
คํา กราบ กลาม
กวาด ทราบ
เศรา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๕๓๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ครู : คําวา “ทราบ” เปนคําควบกล้ํา
หรือไม อยางไร

๒.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคได

ขั้นสอน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
(แนวคําตอบ : เปน เพราะวามี
พยัญชนะตน ๒ ตัว คือ ทร ประสมดวย
สระเดียวกัน (-า) อานออกเสียง ทร
เปลี่ยนเปนเสียง ซ เปนควบกล้ําไมแท)
ครู : คําวา “เศรา” เปนคําควบกล้ํา
นักเรียน :ตอบจากความรูเดิม
หรือไม อยางไร
(แนวคําตอบ :เปน เพราะวามี
พยัญชนะตน ๒ ตัว คือ ศร ประสมดวย
สระเดียวกัน (เ-า) อานออกเสียงเพียง
พยัญชนะตัวหนา ศ เปนควบกล้ําไมแท)
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายความสําคัญของการออก
๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
๒. PowerPoint
เสียงคําควบกล้ํา และใชคําถามกระตุน
คําตอบ ดังนี้
เรื่อง อักษร
ความคิดนักเรียน ดังนี้
ควบกล้ํา
ครู : นักเรียนคิดวาการออกเสียง
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
๓. ใบความรูที่ ๖
คําควบกล้ําใหชัดเจนมีความสําคัญอยางไร (แนวคําตอบ : หากออกเสียงไมชัดเจน เรื่อง ประโยค
ความหมายของคําอาจจะเปลี่ยนไปได
เชน กราบ (ก.)แสดงความเคารพดวยวิธี
นั่งประนมมือขึ้นเสมอหนาผาก แลวนอม
ศีรษะลงจรดพื้น, กาบ (น.) ชื่อหอยนํ้าจืด

การประเมิน
การเรียนรู

๕๓๔
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูอธิบายความหมายของประโยคและ
ใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๖ เรื่อง
ประโยค
๒. เขียนคําควบกล้ํา ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ําตาม
ตามคําบอก
คําบอก ๑๕ คํา
๓. แตงประโยคที่มี
๒. ครูและนักเรียนหาความหมายของคํา
คําควบกล้ําได
ควบกล้ําที่นํามาเขียนตามคําบอก
๓. มีมารยาทใน
๓. ครูเฉลยการเขียนตามคําบอก โดยให
การฟง การพูด
นักเรียนจับคูแลกกันตรวจการเขียน
การอาน และ
๔. ครูใหนักเรียนจับคูชวยกันทําใบงานที่ ๖
การเขียน
การนําคําควบกล้ํามาแตงประโยค
๕. ครูสุมใหนักเรียนเฉลยใบงานที่ ๖
และการแตงประโยคหนาชั้นเรียน
ขั้นสรุป

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูเกี่ยวกับ
คําควบกล้ําแท-ไมแท และการแตง
ประโยค
๒. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. คําควบกล้ํา
เขียนตามคํา
บอก
๕.ใบงานที่ ๖
เรื่อง การนําคํา
ควบกล้ํามาแตง
ประโยค

๓. แบบ
ประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๖
๔. การนํา
เสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน

๒. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๖
๑. นักเรียนเขียนคําควบกล้ําตามคําบอก
ในสมุดของแตละคน
๒.. นักเรียนชวยกันบอกความหมายของ
คําควบกล้ําที่เขียนตามคําบอก
๓.นักเรียนจับคูแลกกันตรวจการเขียน

๔. นักเรียนจับคูชวยกันทําใบงานที่ ๖
การนําคําควบกล้ํามาแตงประโยค
๕. นักเรียนตัวแทนเฉลยใบงานที่ ๖
และนําเสนอผลงานการแตงประโยค
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูควบกล้ํา ๖. PowerPoint
ควบกล้ําแท-ไมแท และการแตงประโยค เรื่อง อักษร
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
ควบกล้าํ และ
การแตงประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๓๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อคําหรือสื่อ PowerPoint คํา กราบ กลาม กวาด ทราบ เศรา
๒) ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง ประโยค
๓) PowerPoint เรื่อง อักษรควบกล้ําและประโยค
๔) ใบงานที่ ๖ เรื่อง การนําคําควบกล้ํามาแตงประโยค
๕) สื่อสําหรับครู เขียนคําควบกล้ําตามคําบอก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง การนําคําควบกล้ํามาแตงประโยค
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
ความรู
- อธิบายความหมายของประโยค ๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- แบบประเมินการแตง
- แตงประโยคที่มีคําควบกล้ํา
- การแตงประโยค
ประโยค

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
- การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

๕๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยค
๒. แตงประโยคที่มี
คําควบกล้ํา
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๔ (ดีมาก)
อธิบายความหมาย
ของประโยคได
ถูกตอง
แตงประโยคที่มีคํา
ควบกล้ํา ๓ ประโยค
ที่มีใจความสมบูรณ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของประโยคได
ของประโยคได
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
แตงประโยคที่มีคํา แตงประโยคที่มีคํา
ควบกล้ํา ๒ ประโยค ควบกล้ํา ๑ ประโยค
ที่มีใจความสมบูรณ ที่มีใจความสมบูรณ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําไมชัดเจน
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
ไมสะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
ประโยคไมได
แตงประโยคที่มีคํา
ควบกล้ํา ๑ ประโยค
แตใจความไมสมบูรณ
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๓๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง ประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยค

ประโยค คือ การเรียบเรียงคําใหไดใจความ เปนถอยคําที่แสดงความคิด
หรือเรื่องราวที่สมบูรณ เปนความคิดหรือเรื่องราวเพียงความคิดหรือเรื่องราวเดียว
เทานั้น เชน ฉันกินขาว เธอทํางานในหอง ผมปลูกตนไม
สวนประกอบของประโยค
ประโยค มีสวนประกอบ คือ ภาคประธาน และ ภาคเเสดง
๑. ภาคประธาน คือ สวนที่เปนผูกระทํา
๒. ภาคแสดง คือ การกระทํา หรือสิ่งที่แสดงออกมา
ตัวอยางเชน
นกบิน
= นก (ประธาน) + บิน (ภาคเเสดง)
แมกวาดบาน = แม (ภาคประธาน) + กวาดบาน (ภาคแสดง)
การนําคําควบกล้ํามาแตงเปนประโยค
คําควบกล้ํา
ประโยค
เปรี้ยว
๑. น้ํามะนาวเปรี้ยว
พรวน
๒. ฉันพรวนดิน
ขวาง
๓. พอขวางลูกบอล
กลวย
๔. กลวยหอมสุก
สราง
๕. ชาวบานชวยกันสรางศาลาวัด
หมุน
๖. พัดลมหมุนเร็ว

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๓๙

สื่อสําหรับครู เรื่อง เขียนตามคําบอก (คําควบกล้ํา)

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. เขมน

๒. ขรุขระ

๓. จันทรา

๔. ผอนคลาย

๕. เศรษฐี

๖. อรอย

๗. พุทรา

๘. วัดไทร

๙. ปลาอินทรี

๑๐. เควงควาง

๑๑. หลงใหล

๑๒. เถลไถล

๑๓. เปลี่ยนแปลง

๑๔. ศีรษะ

๑๕. หาดทราย

๕๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง การแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. นําคําควบกล้ําแทเติมลงในชองวางใหไดใจความ
ปลอดภัย
ครอบครัว
เกลือ่ นกลาด
๑) ....................ของฉันมี ๕ คน
๒) เพื่อความ....................อยาเลนของมีคม
๓) ไมควรทิ้งเศษกระดาษให.........................สนาม

๒. นําคําควบกล้ําไมแทเติมลงในชองวางใหไดใจความ
เศราโศก จริง เสร็จ
๑) เราควรทํางานให ...................กอนไปเลน
๒) เขา .....................เพราะคุณพอของเขาลมปวย
๓) มีผูกลาววา “ความ.........เปนสิ่งที่ไมตาย”

๓. นําคําควบกล้ําแตงประโยค
๑) ทรัพยสมบัติ
..........................................................................................................
๒) โศกเศรา
..........................................................................................................
๓) ทรวดทรง
..........................................................................................................
ชื่อ.................................สกุล.................................เลขที่.............ชัน้ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๔๑

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง การแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ควบกล้ํานําไปใช
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. นําคําควบกล้ําแทเติมลงในชองวางใหไดใจความ
๑) ครอบครัว ของฉันมี ๕ คน
๒) เพื่อความ ปลอดภัย อยาเลนของมีคม
๓) ไมควรทิ้งเศษกระดาษให เกลื่อนกลาด สนาม

๒. นําคําควบกล้ําไมแทเติมลงในชองวางใหไดใจความ
๑) เราควรทํางานให เสร็จ กอนไปเลน
๒) เขา เศราโศก เพราะคุณพอของเขาลมปวย
๓) มีผูกลาววา “ความจริงเปนสิ่งที่ไมตาย”

๓. นําคําควบกล้ําแตงประโยค
๑) ทรัพยสมบัติ
.................(การตรวจในดุลพินจิ ของครู)......................................................
๒) โศกเศรา
.................(การตรวจในดุลพินิจของครู)......................................................
๓) ทรวดทรง
.................(การตรวจในดุลพินิจของครู)......................................................

ชื่อ.................................สกุล.................................เลขที่.............ชัน้ ............

๕๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ไตรยางศ คื อ อั ก ษรสามหมู เป น การแบ ง พยั ญ ชนะออกเป น ๓ หมู คื อ ระบบการจั ด หมวดหมู
อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะ การผันวรรณยุกตของพยัญชนะแตละหมวด
อักษรสูง มี ๑๑ ตัวคือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ผีเศรษฐีฝากถุงขาวสารใหฉัน ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได
ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แลวเพิ่ม ฃ ษ)
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรสามหมูได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอักษรสูงได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
๔.๒ อักษรสูง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรสามหมู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรสามหมูได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามทบทวนเรื่อง พยัญชนะไทย ๑. นักเรียนตอบคําถามและทบทวน
เสียงของพยัญชนะไทยและกระตุน
ความรูเดิมเรื่องพยัญชนะไทย ดังนี้
ความคิดนักเรียน ดังนี้
ครู : พยัญชนะในภาษาไทยมีกี่ตัว
นักเรียน: ๔๔ ตัว
ครู : นักเรียนคิดวาลักษณะเสียงของ
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
พยัญชนะที่เราเปลงออกมาแตละตัวเปน (แนวคําตอบ : เสียงของพยัญชนะไทย
อยางไร มีความเหมือนหรือแตกตางกัน
มีความแตกตางกัน คือบางเสียงมี
หรือไม อยางไร
โทนเสียงที่สูง บางโทนเสียงต่ํา)
ครู : ใหนักเรียนฟงคําตอไปนี้แลวสังเกตวา นักเรียน : ตอบจากการฟงการออกเสียง
ออกเสียงเปนอยางไร (ครูอานออกเสียง (แนวคําตอบ : ทุกคําจะมีเสียงสูง)
ทีละคํา ดังนี้ หู แขน ขา ฝา สี ผี ไถ แสง)
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องอักษรสามหมู
๑. นักเรียนอานทบทวนความรู
(ไตรยางศ) และใหนักเรียนอานทบทวน
ใบความรูท ี่ ๗ เรื่องอักษรสามหมู
ความรูจากใบความรูที่ ๗ เรื่อง อักษร
(ไตรยางศ) และตอบคําถาม
สามหมู พรอมซักถาม
ครู :ใหทองเคล็ดลับการทองจําอักษรสูง นักเรียน: (แนวคําตอบ : ผีเศรษฐีฝาก
ถุงขาวสารใหฉัน)

๕๔๓

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. บัตรคําหรือ
PowerPoint
คํา (หู แขน ขา
ฝา สี ผี ไถ แสง)

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. PowerPoint
เรื่อง อักษร
สามหมู
๓.ใบความรูท ี่ ๗
เรื่อง อักษร
สามหมู
(ไตรยางศ)

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๕๔๔
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : อักษรสูงมีอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

นักเรียน : (แนวคําตอบ :ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ๔. PowerPoint
ห ฉ ฃ ษ)
ชุดคํา ประโยค
และบทรอยกรอง
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ฉันคือ
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “ฉันคืออักษรสูง “มดแดง”
อักษรสูงหรือไม” โดยมีวิธีการทํากิจกรรม หรือไม”
ดังนี้
๑) ครูเลือกคํามาใหนักเรียนพิจารณา
๒) นักเรียนพิจารณาวาคํานั้นเปนอักษร
สูงหรือไม
๓) นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
ครู : จากชุดคําตอไปนี้ คําใด เปนอักษรสูง นักเรียน : พิจารณาคําทีละขอ
ครูอานชุดคําทั้ง ๕ ขอ ดังนี้
(แนวคําตอบ : คําที่เปนอักษรสูง
ขอที่ ๑ : บัว ของ
ขอ ๑ – ของ ขอ ๒ – สี ขอ ๓ – ถูก
ขอที่ ๒ : สี ดี
ขอ ๔ – หู ขอ ๕ – เฉา)
ขอที่ ๓ : น้ํา ถูก
ขอที่ ๔ : หู ตา
ขอที่ ๕ : เฉา เทา
๓. ครูใหนักเรียนจับคูพิจารณาประโยค
๓. นักเรียนจับคูพิจารณาประโยคและ
และบทรอยกรอง “มดแดง” ตอไปนี้
บทรอยกรอง แลวตอบคําถาม
แลวตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๕๔๕
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

“การศึกษาเปนอาวุธที่ทรงพลังที่สุด
ที่เราจะนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงโลก”
ครู : ประโยคดังกลาวมีคําที่เปนอักษรสูง
กี่ตัว อะไรบาง เขียนคําในสมุด
มดเอยมดแดง
เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน
ใครกล้ํากรายทํารายถึงรังมัน
ก็วิ่งพรูกรูกันมาทันที
สูไดหรือมิไดใจสาหัส
ปากกัดกนตอยไมถอยหนี
ถารังเราใครกลามาราวี
ตองตอตีทรหดเหมือนมดเอย
ครู : บทดอกสรอย “มดแดง”มีคําที่เปน
อักษรสูงกี่ตัว อะไรบาง
๔. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําอักษร
สูงในประโยคและบทรอยกรอง

กิจกรรมนักเรียน

นักเรียน : เขียนตอบ (แนวคําตอบ :
๓ ตัว ไดแก ศ ษ ส คําไดแก ศึกษา, สุด)

นักเรียน : เขียนตอบ (แนวคําตอบ :
๔ ตัว คือ ข ถ ส ห คําไดแก แข็งขยัน,
ถึง, สู, สาหัส, เหมือน)
๔.นักเรียนจับคูแลกกันตรวจคําอักษรสูง
ในประโยคและบทรอยกรอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕๔๖
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. เขียนคําอักษร
สูงได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียน ๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
คําอักษรสูงพรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ
เขียนคําอักษรสูง
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง ๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน ๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบงาน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา ที่ ๗ เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรสูงดวยการเขียนแผนผังความคิด
อักษรสูงรูปแบบแผนผังความคิด
(Mind Map)
(Mind Map)
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

สื่อการเรียนรู
๕. ใบงานที่ ๗
เรื่อง เขียนคํา
อักษรสูง

การประเมิน
การเรียนรู
๕. แบบประเมิน
ใบงานที่ ๗
เรื่อง อักษร
สามหมู
(ไตรยางศ)
๖. การนําเสนอ

๖. PowerPoint ๗. การเขียน
แผนผังความคิด แผนผังความคิด
เรื่อง อักษร
สามหมู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๔๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรคําหรือ PowerPoint คํา (หู แขน ขา ฝา สี ผี ไถ แสง)
๒) PowerPoint เรื่อง อักษรสามหมู
๓) ใบความรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
๔) PowerPoint ชุดคํา ประโยคและบทรอยกรอง “มดแดง”
๕) ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
๖) PowerPoint แผนผังความคิดเรื่อง อักษรสามหมู
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร ๑. การถามตอบ
สามหมู
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําอักษรสูง
๒. เขียนสรุปความรูดวยแผนผัง
ความคิด

๑. การทําใบงานที่ ๗
เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- การสังเกตพฤติกรรม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑการประเมิน
ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํา รอยละ ๖๐
อักษรสูง
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๕๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรสามหมู
๒. เขียนคําอักษร
สูง
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรสามหมูได ของอักษรสามหมูได ของอักษรสามหมูได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําอักษรสูง
เขียนคําอักษรสูง
เขียนคําอักษรสูง
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด - แผนผังความคิด - แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
๘๐%
๖๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ - อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
- เขียนดวยลายมือ สวยงาม สะอาด
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
อักษรสามหมูไมได
เขียนคําอักษรสูง
ถูกตองนอยกวา ๕ ขอ
- เขียนสรุปความรูครบ
ประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
-ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
-ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
-อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
-เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๔๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรสามหมู (ไตรยางศ)

อักษรสามหมู หรือไตรยางศ คือระบบการจัดหมวดหมูอักษรไทย (เฉพาะ
รูปพยัญชนะ) คําวา ไตรยางศ มาจากคําในภาษาสันสกฤตวา “ไตร” ซึ่งแปลวา
สาม รวมกั บ “องศ ” ซึ่ ง แปลว า ส ว น ดั ง นั้ น ไตรยางศ จึ ง แปลรวมกั น ได ว า
สามสวน
ไตรยางศ เปนการจัดหมวดหมูเพื่อแบงพยัญชนะไทยออกเปน ๓ ประเภท
คือ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา ดังนี้

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ผีเศรษฐีฝากถุงขาวสารใหฉัน
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แลวเพิ่ม ฃ ษ)
ตัวอยางคําที่เปนอักษรสูง
ขอบ
ถอด
หอบ
ฝอย
ขบ
ฉาก
โศกเศรา สูญหาย ขอบเขต ฉาบฉวย ถาโถม ผอนผัน

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๕๑

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรสูง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง
๑.จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง
เทา
ผา
เขียว
ฟา

ถุง

สีสี

มือ

บุง

เงิน

ชี

เทา

ผัน

แดง

ดอก

ผัก

ผอน

เหี่ยว
กาด
คลาย
งาน

๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรสูง
ภิก..............

อัธยา..................

สด............

มัจ..............

ใจ......................

ฝก............

๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรสูง
ประโยค
คําอักษรสูง
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต
มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้

๕๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ประโยค
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง

คําอักษรสูง

๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย
แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะ
ตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน
ฉะนั้นอยาประเมินความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง” จะถือ
หรือจะวางก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๕๓

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรสูง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรสูง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง
ถุงผา
ผักเหี่ยว สีเขียว ผอนผัน
๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรสูง
ภิกษุ อัธยาศัย สดใส มัจฉา ใจหาย ฝกฝน
๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรสูง
ประโยค
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง
๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย
แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน ฉะนั้นอยาประเมิน
ความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง” จะถือหรือจะวางก็
ตองถาม “ใจตัวเอง”

คําอักษรสูง
ศึกษา, ของ
สําเร็จ
ถา, หวัง
อุปสรรค, แข็งแกรง, ขึ้น
ปญหา, ให, ถึง
ศรัทธา, สิ่ง
ฝน, รูสึก, ถา
ศึกษา, ฐาน, ของ
สําเร็จ, เสน, ฉะนั้น, ของ
ถือ, ถาม

๕๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําอักษรสูง
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนคําอักษรสูง
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ

๒.ลายมือตัวบรรจง - ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
๓. ความสะอาด สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

๓ (ดี)
เขียนคําอักษรสูง
ถูกตอง ๗-๘ ขอ

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําอักษรสูง
ถูกตองนอยกวา
๕ ขอ
- ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
- ไมเวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมสม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนคําอักษรสูง
ถูกตอง ๕-๖ ขอ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๕๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ไตรยางศ คื อ อั ก ษรสามหมู เป น การแบ ง พยั ญ ชนะออกเป น ๓ หมู คื อ ระบบการจั ด หมวดหมู
อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะการผันวรรณยุกตของพยัญชนะแตละหมวด
อักษรกลาง มี ๙ ตัวคือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรกลาง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ไกจิกเด็กตายบนปากโอง ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ก จ
ด ต บ ป อ (แลวเพิ่ม ฎ ฏ)
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรกลางได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอักษรกลางได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
๔.๒ อักษรกลาง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๕๕๖

ลําดับ
ที่
๑

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรสามหมู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบระดับเสียง ๑. นักเรียนฟงและออกเสียงพยัญชนะ
ของพยัญชนะแลวถามคําถามดังนี้
พรอมกันตามบัตรพยัญชนะ แลวตอบ
ครู : นักเรียนออกเสียงพยัญชนะตอไปนี้ คําถามครู ดังนี้
(ครูยกบัตรพยัญชนะ ข และ ก ใหนักเรียน นักเรียน : ขอ ไข , กอ ไก
ออกเสียงพรอมกัน)
ครู :นักเรียนสังเกตเห็นความแตกตางของ นักเรียน : ตอบจากการฟงเปรียบเทียบ
เสียงอยางไรบาง
เสียงพยัญชนะ (แนวคําตอบ : เสียง
ขอ ไข มีระดับเสียงที่สูงกวา กอ ไก
มีระดับเสียงที่ต่ํากวา)
ครู : นักเรียนออกเสียงพยัญชนะตอไปนี้ นักเรียน : ขอ ไข, กอ ไก และ งอ งู
(ครูยกบัตรพยัญชนะ ข ก และ ง
ใหนักเรียนออกเสียงพรอมกัน)
ครู : นักเรียนสังเกตเห็นความแตกตางของ นักเรียน : ตอบจากการฟงเปรียบเทียบ
เสียงอยางไรบาง
เสียงพยัญชนะ (แนวคําตอบ : เสียง
ขอ ไข มีระดับเสียงที่สูงที่สุด กอ ไก
มีระดับเสียงตรงกลาง และ งอ งู มีระดับ
เสียงต่ําสุด)

สื่อการเรียนรู
๑. บัตร
พยัญชนะหรือ
PowerPoint
พยัญชนะ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรกลางได

๒.มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง อักษรสามหมู
๑. นักเรียนอานทบทวนความรู
(ไตรยางศ) และใหนักเรียนอานทบทวน
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรกลาง
ความรูจากใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรกลาง และตอบคําถาม
พรอมซักถาม
ครู :ใหทองเคล็ดลับการทองจําอักษรกลาง นักเรียน: (แนวคําตอบ : ไกจิกเด็กตาย
บนปากโอง)
ครู : อักษรกลางมีอะไรบาง
นักเรียน : (แนวคําตอบ : ก จ ด ต บ ป
อ ฎ ฏ)
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ฉันคือ
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “ฉันคืออักษร
อักษรกลางหรือไม” โดยมีวิธกี ารทํา
กลางหรือไม”
กิจกรรม ดังนี้
๑) ครูเลือกคํามาใหนักเรียนพิจารณา
๒) นักเรียนพิจารณาวาคํานั้นเปนอักษร
กลางหรือไม
๓) นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
ครู : ชุดคําตอไปนี้คําใดเปนอักษรกลาง
นักเรียน : พิจารณาคําทีละขอ
ครูอานชุดคําทั้ง ๕ ขอ ดังนี้
(แนวคําตอบ : คําที่เปนอักษรสูง
ขอที่ ๑ : ตา ราวี
ขอ ๑ – ตา ขอ ๒ – บา ขอ ๓ – จํา
ขอที่ ๒ : มด บา
ขอ ๔ – ไอ ขอ ๕ – ดี)
ขอที่ ๓ : จํา สะอาด
ขอที่ ๔ : ฝน ไอ
ขอที่ ๕ : เพาะ ดี

๕๕๗
สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่อง อักษร
กลาง
๒.ใบความรู
ที่ ๘ เรื่อง
อักษรกลาง

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๕๕๘
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๓. ครูใหนักเรียนจับคูพิจารณาประโยค
และบทรอยกรอง “มดแดง” ตอไปนี้
แลวตอบคําถาม
“การศึกษาเปนอาวุธที่ทรงพลังที่สุด
ที่เราจะนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงโลก”
ครู : ประโยคดังกลาวมีคําที่เปนอักษร
กลางกี่ตัว อะไรบาง เขียนคําในสมุด
มดเอยมดแดง
เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน
ใครกล้ํากรายทํารายถึงรังมัน
ก็วิ่งพรูกรูกันมาทันที
สูไดหรือมิไดใจสาหัส
ปากกัดกนตอยไมถอยหนี
ถารังเราใครกลามาราวี
ตองตอตีทรหดเหมือนมดเอย
ครู : บทดอกสรอย “มดแดง”มีคําที่เปน
อักษรกลางกี่ตัว อะไรบาง
๔. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําอักษร
กลางในประโยคและบทรอยกรอง

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนจับคูพิจารณาประโยคและ
บทรอยกรอง แลวตอบคําถาม

นักเรียน : เขียนตอบ (แนวคําตอบ :
๔ ตัว ไดแก ก จ ป อ การ, เปน, อาวุธ,
จะ, การ, เปลี่ยน, แปลง)

นักเรียน :เขียนตอบ (แนวคําตอบ :
๔ ตัว คือ ก จ ป ต คือคําวา กล้ํากลาย,
กรูใจ, ปากกัด, กนตอย, ตอตี)
๔. นักเรียนจับคูแลกกันตรวจคําอักษร
กลางในประโยคและบทรอยกรอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๓. เขียนคําอักษร
กลางได

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียน ๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
คําอักษรกลางพรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ
เขียนคําอักษรกลาง
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง ๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน ๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบงาน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา ที่ ๘ เรื่อง เขียนคําอักษรกลาง
ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําอักษรกลาง
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรกลางดวยการเขียนแผนผังความคิด อักษรกลาง ดวยแผนผังความคิด
(Mind Map)
(Mind Map)
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

๕๕๙
สื่อการเรียนรู
๓. ใบงานที่ ๘
เรื่อง เขียนคํา
อักษรกลาง

การประเมิน
การเรียนรู

๕. แบบ
ประเมิน
ใบงานที่ ๘
เรื่อง เขียนคํา
อักษรกลาง
๖. การ
นําเสนอ
๔. PowerPoint ๗. การเขียน
แผนผัง
แผนผัง
ความคิด
ความคิด
อักษรกลาง

๕๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บัตรพยัญชนะหรือ PowerPoint พยัญชนะ
๒) PowerPoint เรื่อง อักษรกลาง
๓) ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรกลาง
๔) PowerPoint ชุดคํา ประโยคและบทรอยกรอง “มดแดง”
๕) ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําอักษรกลาง
๖) PowerPoint แผนผังความคิดเรื่อง อักษรกลาง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําอักษรกลาง
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร ๑. การถามตอบ
กลาง
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําอักษรกลาง
๒. เขียนสรุปความรูดวย
แผนผังความคิด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๑. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. การทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
เขียนคําอักษรกลาง
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด

๑. แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคํา
อักษรกลาง
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
๒.การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ผาน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๖๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรกลาง
๒. เขียนคําอักษร
กลาง
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรกลางได ของอักษรกลางได ของอักษรกลางได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด - แผนผังความคิด - แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
๘๐%
๖๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ - อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
- เขียนดวยลายมือ สวยงาม สะอาด
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
อักษรกลางไมได
เขียนคําอักษรกลาง
ถูกตองนอยกวา ๕ ขอ
- เขียนสรุปความรูครบ
ประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๕๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๖๓

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรกลาง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรกลาง
อักษรกลาง คือพยัญชนะกลุมหนึ่งที่มีรูปปกติเปนเสียงกลางทั้งหมด
ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเทานั้น
อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรสูง เคล็ดลับใหทองจําแมน คือ ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ก จ ด ต บ ป อ (แลวเพิ่ม ฎ ฏ)
ตัวอยางการวิเคราะหอักษรกลาง
๑. ตองการ ต คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา ตองการ อยูในหมวด
อักษรกลาง
๒. แตงตัว ต คื อ ตั ว แรกของคํ า ดั ง นั้ น คํ า ว า แต ง ตั ว อยู ใ นหมวด
อักษรกลาง
๓. แดดออก ด คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา แดดออก อยูในหมวด
อักษรกลาง
๔. จําป
จ คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา จําป อยูในหมวดอักษร
กลาง
๕. เจ็บปวย จ คือตัวแรกของคํา ดังนั้น คําวา เจ็บปวย อยูในหมวด
อักษรกลาง
ตัวอยางคําที่เปนอักษรกลาง
จอบ
ดาม
บอด ปม
อาน เอน เปรย
โกงกาง เบาบาง ตาโต เจนจบ ตบตา อบอวล

๕๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรกลาง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง
เสีย
ราย คลาน
ใจใจ
เตา
หิน
บาป ทอง

นา

ลาย

หวาน

ตา

สวย

บอด

นวด

ยิ้ม

อวล

อบ

ดํา

เนย

๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง
ขาว..............

ลํา..................

............ดาว

.............กาศ

กระ...............

............แตน

๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรกลาง
ประโยค
คําอักษรกลาง
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต
มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยค
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง

๕๖๕

คําอักษรกลาง

๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย
แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะ
ตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน
ฉะนัน้ อยาประเมินความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง”
จะถือหรือจะวางก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๕๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรกลาง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรกลาง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง
ใจบาป เตาดํา ตาบอด อบอวล
๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง
ขาวตม ลําดับ ดวงดาว อากาศ กระตาย ตัก๊ แตน
๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรกลาง
ประโยค
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง
๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย
แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน ฉะนั้นอยาประเมิน
ความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง” จะถือหรือจะวาง
ก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

คําอักษรสูง
การ, เตรียมตัว, ตัว, เอง
ตน, จะ
อยาง, จะ, ดี
จะ, แข็งแกรง, เจอ, อุปสรรค
ปญหา, จะ, แต, ก็, เดียว
จง, ตัวเอง, ปรารถนา, จะ, ตาม, เอง
ไกล, เดิน, ไป, จะ, ได, จริง
การ
แต, กัน, ประเมิน, ตนเอง, จาก,
คนอื่น
จะ, ก็, ตอง, ใจ, ตัวเอง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๖๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคําอักษรกลาง
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
ถูกตองนอยกวา
๕ ขอ
๒. ลายมือตัวบรรจง - ลายมือสวยงาม - ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
สม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว - ตัวหนังสือมีหัว
แตไมสม่ําเสมอ
อานยาก
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
สวยงาม
ไมสม่ําเสมอ
ไมเทากัน
๓.ความสะอาด
สะอาดเรียบรอย มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด ๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๕๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ไตรยางศ คื อ อั ก ษรสามหมู เป น การแบ ง พยั ญ ชนะออกเป น ๓ หมู คื อ ระบบการจั ด หมวดหมู
อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะการผันวรรณยุกตของพยัญชนะแตละหมวด
อักษรต่ํา มี ๒๔ ตัวคือ ค ต ฆ ง ช ซ ฌ ญ
ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ
ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
อักษรต่ําคู หมายถึง อักษรต่ําที่มีอักษรสูงเปนคูเสียง
เคล็ดใหทองจําแมน คือ โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออกทั้งหมด จะได ๑๔ ตัว คือ ช ค ภ ซ พ ท ธ ฮ ฟ (แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ)
อักษรต่ําเดี่ยว หมายถึง อักษรต่ําที่ไมมีอักษรสูงเปนคูเสียง มี ๑๐ ตัว
เคล็ดใหทองจําแมน คือ งูใหญนอนรออยู ณ วัดโมฬีโลก
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได ง ญ น ร ย ณ ว ม ฬ ล
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรต่ําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอักษรต่ําได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
๔.๒ อักษรต่ํา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรสามหมู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรต่ําได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ครู : อักษรสูง มีกี่ตัว อะไรบาง
นักเรียน : อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ไดแก
ขฃฉฐถผฝศษสห
ครู : อักรกลาง มีกี่ตัว อะไรบาง
นักเรียน : อักษรกลางมี ๙ ตัว ไดแก
กจดตฎฏบปอ
๒. ครูใหนักเรียนดูแผนผังพยัญชนะ
๒. นักเรียนดูแผนผังพยัญชนะ ๔๔ ตัว
๔๔ ตัว แลวสุมนักเรียนออกมาวงกลม
แลวนักเรียนออกมาวงกลมพยัญชนะ
พยัญชนะที่เปนอักษรสูง และอักษรกลาง ที่เปนอักษรสูง และอักษรกลาง
หนาชั้นเรียน
หนาชั้นเรียน
๓. ครูใหนักเรียนสังเกตพยัญชนะที่
๓. นักเรียนสังเกตพยัญชนะและอาน
เหลืออยู (อักษรต่ํา) และใหนักเรียน
ออกเสียงพยัญชนะที่เหลือ
ออกเสียงอักษรต่ํา
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง อักษรต่ํา และให
๑.นักเรียนอานทบทวนใบความรูที่ ๙
นักเรียนอานทบทวนความรูจากใบความรู เรื่องอักษรต่ํา และตอบคําถาม
ที่ ๙ เรื่อง อักษรต่ํา พรอมซักถาม
ครู :ใหทองเคล็ดลับการจําอักษรต่ําคู
นักเรียน: การจําอักษรต่ําคู
(แนวคําตอบ : โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ)

๕๖๙

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
แผนผัง
พยัญชนะไทย
๔๔ ตัว

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒.การถาม
ตอบ

๒. PowerPoint
เรื่อง อักษรต่ํา
๓. ใบความรูท ี่ ๙
เรื่อง อักษรต่ํา

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๕๗๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : อักษรต่ําคูมีอะไรบาง
ครู :ใหทองเคล็ดลับการจําอักษรต่ําเดี่ยว
ครู : อักษรต่ําเดี่ยวมีอะไรบาง
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ฉันคือ
อักษรต่ําหรือไม” ดังนี้
๑) ครูเลือกคํามาใหนักเรียนพิจารณา
๒) นักเรียนพิจารณาวาคํานั้นเปนอักษร
กลางหรือไม
๓) นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
ครู : ชุดคําตอไปนี้คําใดเปนอักษรต่ํา
ครูอานชุดคําทั้ง ๕ ขอ ดังนี้
ขอที่ ๑ : งู ดาว
ขอที่ ๒ : ฝน น้ํา
ขอที่ ๓ : เพาะ ตอย
ขอที่ ๔ : เฒา เด็ก
ขอที่ ๕ : เรือพาย เตาดํา

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน: อักษรต่ําคู (แนวคําตอบ :
มี ๑๔ ตัว คือ ช ค ภ ซ พ ท ธ ฮ ฟ
(แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ )
นักเรียน: อักษรต่ําเดี่ยว (แนวคําตอบ :
งูใหญนอนรออยู ณ วัดโมฬีโลก)
นักเรียน: อักษรต่ําเดี่ยว (แนวคําตอบ :
มี ๑๐ ตัว คือ ง ญ น ร ย ณ ว ม
ฬ ล)
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “ฉันคืออักษรต่ํา
หรือไม”

นักเรียน : พิจารณาคําทีละขอ
(แนวคําตอบ : คําที่เปนอักษรต่ํา
ขอ ๑ – งู ขอ ๒ – น้ํา ขอ ๓ – เพาะ
ขอ ๔ –เฒา ขอ ๕ – เรือพาย)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๕๗๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๓. ครูใหนักเรียนจับคูพิจารณาประโยค
และบทรอยกรอง “มดแดง” ตอไปนี้
แลวตอบคําถาม
“การศึกษาเปนอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรา
จะนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงโลก”
ครู : ประโยคดังกลาวมีคําที่เปนอักษรต่ํา
กี่ตัว อะไรบาง เขียนคําในสมุด
มดเอยมดแดง
เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน
ใครกล้ํากรายทํารายถึงรังมัน
ก็วิ่งพรูกรูกันมาทันที
สูไดหรือมิไดใจสาหัส
ปากกัดกนตอยไมถอยหนี
ถารังเราใครกลามาราวี
ตองตอตีทรหดเหมือนมดเอย
ครู : บทดอกสรอย “มดแดง” มีคําที่เปน
อักษรต่ํากี่ตัว อะไรบาง
๔. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําอักษรต่ํา
ในประโยคและบทรอยกรอง

๓. นักเรียนจับคูพิจารณาประโยค
และบทรอยกรอง แลวตอบคําถาม
นักเรียน : เขียนตอบ (แนวคําตอบ :
๑๐ คํา ไดแก อาวุธ, ที่, ทรง, พลัง, เรา,
นํา, มา, ใช ,ใน, โลก)

นักเรียน : เขียนตอบ (แนวคําตอบ :
๗ ตัว คือ ม ล ร ค ท ว ต คือคําวา
มด, เล็ก, เรี่ยวแรง, ใคร, ทําราย, รัง,
มัน, ทันที, ตอย, ราวี, ตอตี, ทรหด)
๔.นักเรียนจับคูแลกกันตรวจคําอักษรต่ํา
ในประโยคและบทรอยกรอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕๗๒
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. เขียนคําอักษร
ต่ําได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑.ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียน ๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๙ เรื่อง
คําอักษรต่ําพรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ
เขียนคําอักษรต่ํา
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง ๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
ปฏิบัติ
๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบงาน
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน ที่ ๙ เรื่อง เขียนคําอักษรต่ํา
๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา
ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําอักษรต่ํา
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
อักษรต่ําดวยการเขียนแผนผังความคิด
อักษรต่ํา ดวยแผนผังความคิด
(Mind Map)
(Mind Map)
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

สื่อการเรียนรู
๔. ใบงานที่ ๙
เรื่อง เขียนคํา
อักษรต่ํา

การประเมิน
การเรียนรู
๕. แบบ
ประเมิน
ใบงานที่ ๙
เรื่อง เขียนคํา
อักษรต่ํา

๕. PowerPoint ๖. การเขียน
แผนผังความคิด แผนผัง
อักษรต่ํา
ความคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๗๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint แผนผังพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
๒) PowerPoint เรื่อง อักษรต่ํา
๓) ใบความรูที่ ๙ เรื่อง อักษรต่ํา
๔) ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําอักษรต่ํา
๕) PowerPoint แผนผังความคิดอักษรต่ํา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําอักษรต่ํา
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษรต่ํา ๑. การถามตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวณการ
๑. การทําใบงานที่ ๙
๑. เขียนคําอักษรต่ํา
๒. เขียนสรุปความรูดวยแผนผัง เรื่องเขียนคําอักษรต่ํา
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด
ความคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียน
คําอักษรต่ํา
๒. แบบประเมิน
การเขียนแผนผัง
ความคิด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑.การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒.การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑.แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- การสังเกตพฤติกรรม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒.ความสามารถในการคิด

๕๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรต่ํา
๒. เขียนคําอักษร
ต่ํา
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรต่ําได
ของอักษรต่ําได
ของอักษรต่ําได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําอักษรต่ํา
เขียนคําอักษรต่ํา
เขียนคําอักษรต่ํา
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด - แผนผังความคิด - แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
๘๐%
๖๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ - อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
- เขียนดวยลายมือ สวยงาม สะอาด
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
อักษรต่ําไมได
เขียนคําอักษรต่ํา
ถูกตองนอยกวา ๕ ขอ
- เขียนสรุปความรูครบ
ประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๗๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง อักษรต่ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรต่ํา

อั ก ษรต่ํ า หมายถึ ง พยั ญ ชนะกลุม หนึ่ง ที่มี รูป ปกติเ ป นเสีย งต่ํา ทั้งหมด
ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเทานั้น
อักษรต่ํา มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ไดแก ค ต ฆ ง ช ซ ฌ ญ
ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ
ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
อักษรต่ํา มี ๒ ประเภท ไดแก อักษรต่ําคู และอักษรต่ําเดี่ยว
๑. อักษรต่ําคู คืออักษรต่ําที่มีเสียงคูกับอักษรสูง มีทั้งสิ้น ๑๔ ตัว ๗ คูเสียง
เคล็ดใหทองจําแมน คือ โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออก จะได ๑๔ ตัว คือ ช ค ภ ซ พ ท ธ ฮ ฟ
(แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ)
อักษรต่ําคู
ค, ฅ, ฆ
ช, ฌ
ซ
ฑ, ฒ, ท, ธ
พ, ภ
ฟ
ฮ

อักษรสูง
ข, ฃ
ฉ
ศ, ษ, ส
ถ, ฐ
ผ
ฝ
ห

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๗๗

ตัวอยางคําอักษรต่ําคู
ครวญ เภท
เชาวน เทศน
รสชาติ มณฑป
คมคาย ซบเซา ทบทวน ฮวบฮาบ ชมเชย โลเล โฮกฮาก
เทโฟ ชอบพอ ชลธาร ธรรมชาติ
๒. อักษรต่ําเดี่ยว คืออักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง มีทั้งสิ้น ๑๐ ตัว
ไดแก ง, ญ, ณ, น, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ
เคล็ดลับใหทองจําแมน คือ งูใหญนอนอยู ณ ริมวัดโมฬีโลก
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได ง ญ น ร ย ณ ว ม ฬ ล
ตัวอยางคําอักษรต่ําเดี่ยว
วอน ลาด เงาะ
นวล ญาณ เณร
ราดหนา
งอแง โยกเยก แมวมอง โมเม งมงาย โวยวาย ลวดลาย
ยกเมฆ ลงเอย ลอยนวล นอนมา รายนาม

๕๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา
ไทย
จีน
ตา
ใจชาติ
ยาย
เขมร
อังกฤษ แก

เฒา

ใบ

ใบ

แจว
เรือ

พาย

แขง

อากาศ
ศาลา

ยก

ฉัน

เมฆ

๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรต่ํา
คม...........

...........เชย

รส...........

แมว...........

...........นาม

โยก..........

๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
ประโยค
คําอักษรต่ํา
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต
มันคือชีวิตในตัวมันเอง
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยค
๓. ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง

๕๗๙

คําอักษรต่ํา

๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย
แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะ
ตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน
ฉะนั้นอยาประเมินความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง”
จะถือหรือจะวางก็ตองถาม “ใจตัวเอง”

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๕๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. จับคูคําในวงกลมไปหาคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา
ชาติไทย ยายเฒา เรือพาย ยกเมฆ
๒. เติมคําที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรต่ํา
คมคาย ชมเชย รสชาติ แมวมอง รายนาม โยกเยก
๓. ใหนักเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้ แลวเขียนคําที่เปนอักษรต่ํา
ประโยค
คําอักษรสูง
๑. การศึกษาไมใชการเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง ไมใช, ชีวิต, มัน, คือ, ใน
ไม, เริ่มตน, ใน, วันนี้, ไมมี ,ทาง,
๒. ไมเริ่มตนในวันนี้ จะไมมีทางสําเร็จในวันพรุงนี้
๓ ทุกอยางจะดี ถาเราไมคาดหวัง
๔. เราจะแข็งแกรงขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไมเคยเจอ
๕. มองปญหาใหเหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย
แตทรายก็เล็กนิดเดียว
๖. จงศรัทธาในตัวเอง แลวทุกสิ่งที่ปรารถนาจะตามมาเอง
๗. อยาทิ้งความฝน เพียงเพราะรูสึกวามันไกล
ถาไมลองเดินไป แลวจะรูไดยังไงวาไกลจริง
๘. การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
๙. ความสําเร็จแตละคนมีเสนขีดไมเทากัน ฉะนั้นอยาประเมิน
ความสําเร็จของตนเองจากคนอื่น
๑๐. “ทุกข” อยูที่ “ถือ” “สุข” อยูที่ “วาง” จะถือหรือจะวางก็
ตองถาม “ใจตัวเอง”

พรุงนี้
ทุกอยาง, เรา, ไม, คาด, หวัง
เรา, เมื่อ, ที,่ ไมเคย
มอง, เหมือน, เม็ด, เยอะ,
มากมาย, เล็ก, นิด

ใน, แลว, ทุก, ที,่ ปรารถนา, มา
อยา, ทิ้ง, ความ, เพียง, เพราะ,
รู, มัน. ไม, ลอง, ยังไง, วา
คือ, ราก, ชีวิต
ความ, ละ, คน, มี, ไมเทา,
ฉะนั้น, อยา, ประเมิน
ทุกข, อยู, ที่, หรือ, วาง

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๘๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําอักษรต่ํา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

๔ (ดีมาก)
เขียนคําอักษรต่ํา
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ

๒. ลายมือตัวบรรจง - ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
๓. ความสะอาด สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําอักษรต่ํา
เขียนคําอักษรต่ํา
เขียนคําอักษรต่ํา
ถูกตอง ๗-๘ ขอ
กลางถูกตอง ๕-๖ ขอ ถูกตองนอยกวา
๕ ขอ
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแต - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
ไมสม่ําเสมอ อาน อานยาก
สม่ําเสมออานงาย ยาก
- ไมเวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
ไมสม่ําเสมอ
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๕๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค (สูง กลาง ต่ํา)
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ไตรยางศ คื อ อั ก ษรสามหมู เป น การแบ ง พยั ญ ชนะออกเป น ๓ หมู คื อ ระบบการจั ด หมวดหมู
อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะการผันวรรณยุกตของพยัญชนะแตละหมวด
อักษรสูง มี ๑๑ ตัวคือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห เคล็ดใหทองจําแมน คือ ผีเศรษฐีฝากถุงขาวสาร
ใหฉัน ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แลวเพิ่ม ฃ ษ)
อักษรกลาง มี ๙ ตัวคือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ เคล็ดใหทองจําแมน คือ ไกจิกเด็กตายบน
ปากโอง ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ก จ ด ต บ ป อ (แลวเพิ่ม ฎ ฏ)
อักษรต่ํา มี ๒๔ ตัว คือ ค ต ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
อักษรต่ําคู หมายถึง อักษรต่ําที่มีอักษรสูงเปนคูเสียง เคล็ดใหทองจําแมน คือ โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออกทั้งหมด จะได ๑๔ ตัว คือ ช ค ภ ซ พ ท ธ ฮ ฟ (แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ)
อักษรต่ําเดี่ยว หมายถึง อักษรต่ําที่ไมมีอักษรสูงเปนคูเสียง มี ๑๐ ตัว เคล็ดใหทองจําแมน คือ งูใหญ
นอนรออยู ณ วัดโมฬีโลก ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได ง ญ น ร ย ณ ว ม ฬ ล
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายของอักษรสามหมูได
๒) อธิบายความหมายของอักษรสูง กลาง และต่ําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- อานและเขียนสะกดคําอักษรสามหมูไดถูกตอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอานและการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรสามหมู (ไตรยางศ)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน และ
การเขียนอักษร
สามหมู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค (สูง กลาง ต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิ
จ
กรรมครู
กิ
จ
กรรมนั
ก
เรี
ย
น
การเรียนรู
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูตั้งคําถามทบทวนเรื่องอักษรสามหมู ๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
๑. PowerPoint
และกระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
เรื่อง ทบทวน
ครู : ไตรยางศ หรือ อักษรสามหมูคืออะไร นักเรียน : ไตรยางค หรืออักษรสามหมู
อักษรสามหมู
คือการแบงอักษรตามเสียงพยัญชนะ
ครู : อักษรสามหมูมีอะไรบาง
นักเรียน : มีอักษรสูง กลาง ต่ํา
ครู : บอกเคล็ดการจําอักษรสูง และออกมา นักเรียน :ออกมาเขียนประโยค“ผีเศรษฐี
เขียนเคล็ดลับบนกระดานดํา
ฝากถุงขาวสารใหฉัน” บนกระดานดํา
ครู : ขอตัวแทนนักเรียน ๒ คนออกมาเขียน นักเรียน :๒ คนออกมาเขียนอักษรสูงบน
พยัญชนะที่เปนอักษรสูง จากเคล็ดลับอักษร กระดานดํา (ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ ฃ ษ)
สูงบนกระดานดํา
๒.ครูใหนักเรียน ๒ คนจับคู แลวเขียน
๒. นักเรียนจับคูเขียนคําตอบจากคําถาม
คําตอบตอไปนี้ในสมุด
ของครู เฉลยคําตอบ ดังนี้
ครู : ครูจะอานคําถามขอละ ๒ ครั้ง
ขอ ๑. ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
ขอ ๑. เขียนเคล็ดการจําอักษรกลาง
ขอ ๒. (๙ ตัว) ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ขอ ๒. อักษรกลางมีกี่ตัว อะไรบาง
ขอ ๓. โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ขอ ๓. เขียนเคล็ดการจําอักษรต่ําคู
ขอ ๔. (๑๔ ตัว) ช ค ฅ ฆ ภ ซ พ ท ฑ ฒ
ขอ ๔. อักษรต่ําคูมีกี่ตัว อะไรบาง
ธฮฟฌ
ขอ ๕. เขียนเคล็ดการจําอักษรต่ําเดี่ยว
ขอ ๕. งูใหญนอนรออยู ณ วัดโมฬีโลก

๕๘๓

การ
ประเมิน
การเรียนรู
๑. สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๕๘๔
ลําดับ
ที่

๒.

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรสามหมู ได

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

๒. เขียนคําอักษรสูง ขั้นปฏิบัติ
อักษรกลาง
และอักษรต่ํา ได

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ขอ ๖. อักษรต่ําเดี่ยวมีกี่ตัว อะไรบาง
๓. ครูเฉลยคําตอบบนกระดานดํา และให
นักเรียนตรวจแกไขคําตอบใหถูกตอง
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูวิเคราะหคํา และตั้ง
คําถาม ดังนี้
ครู : ใหนักเรียนจับคูดูภาพ บอกคําจากภาพ
วิเคราะหคําจากภาพวาเปนคําที่เปนอักษร
สูง กลาง หรือ ต่ํา (ครูแสดงภาพทีละภาพ
ดังนี้
๑. ภาพมด ๒. ภาพดอกบัว ๓. ภาพเมฆ
๔. ภาพถุงผา ๕. ภาพเตา ๖. ภาพดาว
๗. ภาพรม ๘. ภาพตั๊กแตน)
๒. ครูสรุปอักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ํา
และใหนักเรียนแตละคนอานใบความรู
ที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสามหมู แลวคิด-เขียนคํา
อักษรสามหมูในตอนทายใบความรูที่ ๑๐
๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
อักษรสรางสรรคพรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การ
ประเมิน
การเรียนรู

ขอ ๖. (๑๐ ตัว) ง ญ น ร ย ณ ว ม
ฬ ล
๑. นักเรียนจับคูดูภาพ วิเคราะหคําและ
ตอบคําถาม ดังนี้
เฉลยคําตอบ
๑. มด-อักษรต่ํา ๒. ดอกบัว-อักษรกลาง
๓. เมฆ-อักษรต่ํา ๔. ถุงผา-อักษรสูง
๕. เตา-อักษรกลาง ๖.ดาว-อักษรกลาง
๗. รม-อักษรต่ํา ๘. ตั๊กแตน-อักษรกลาง
๒. นักเรียนแตละคนอานใบความรูที่ ๑๐
เรื่อง อักษรสามหมูแลวคิด-เขียนคําอักษร
สามหมูในตอนทายใบความรูที่ ๑๐
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
อักษรสรางสรรค
๒. นักเรียนเสนองานหนาชั้นเรียน
๓. นักเรียนรวมกันบอกวิธีการทําใบงาน
ที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค

๒. บัตรภาพหรือ ๓. สังเกต
PowerPoint พฤติกรรม
แสดงภาพมด นักเรียน
ดอกบัว เมฆ
ถุงผา เตา ดาว
รม ตั๊กแตน
๓. ใบความรู
ที่ ๑๐ เรื่อง
อักษรสามหมู

๔. ใบงานที่ ๑๐ ๔. แบบ
อักษรสรางสรรค ประเมิน
ใบงาน
ที่ ๑๐

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอานและ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๕๘๕
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การ
ประเมิน
การเรียนรู

๓. ครูและนักเรียนรวมกันซักถามการทํา
ใบงานที่ ๑๐ อักษรสรางสรรค
ขั้นสรุป

๑๒ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง อักษร ๕. PowerPoint
อักษรสามหมูดวยการเขียนแผนผังความคิด สามหมูดวยแผนผังความคิด (Mind Map) แผนผังความคิด
(Mind Map)
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
อักษรสามหมู
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเรียนของนักเรียน

๕. การ
เขียน
แผนผัง
ความคิด

๕๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint เรื่อง ทบทวนอักษรสามหมู
๒) บัตรภาพหรือ PowerPoint แสดงภาพมด ดอกบัว เมฆ ถุงผา เตา ดาว รม ตั๊กแตน
๓) ใบความรูท ี่ ๑๐ เรื่อง อักษรสามหมู
๔) ใบงานที่ ๑๐ อักษรสรางสรรค
๕) PowerPoint แผนผังความคิดอักษรสามหมู
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
ประเด็นการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
ความรู
- อธิบายความหมายของอักษร
๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
สามหมู
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําอักษรสูง อักษรกลาง
และอักษรต่ํา
๒. เขียนสรุปความรูดวยแผนผัง
ความคิด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. การทําใบงานที่ ๑๐
เรื่อง อักษรสรางสรรค
๒.การเขียนแผนผัง
ความคิด

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑการประเมิน
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษร รอยละ ๖๐
สรางสรรค
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๘๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของอักษร
สามหมู
๒. เขียนคําอักษรสูง
อักษรกลาง และ
อักษรต่ํา
๓. การเขียนสรุป
ความรูดวยแผนผัง
ความคิด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของอักษรสามหมูได ของอักษรสามหมูได ของอักษรสามหมูได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําอักษรสูง
เขียนคําอักษรสูง
เขียนคําอักษรสูง
อักษรกลาง และ
อักษรกลาง และ
อักษรกลาง และ
อักษรต่ํา ถูกตอง
อักษรต่ํา ถูกตอง
อักษรต่ํา ถูกตอง
ทุกคํา
๘๐%
๖๐ %
- เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู - เขียนสรุปความรู
ครบทุกประเด็น
ครบประเด็น ๘๐% ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด - แผนผังความคิด - แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น ชัดเจน ครบประเด็น
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
๘๐%
๖๐%
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟง มีสมาธิ - ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงทุกประเด็น พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานถูกตอง และ - อานไดถูกตอง
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
- เขียนดวยลายมือ สวยงาม สะอาด
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของอักษรสามหมู
ไมได
เขียนคําอักษรสูง
อักษรกลาง และ
อักษรต่ํา ถูกตอง
๓๐ %
- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบ
กล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๕๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๘๙

ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสามหมู
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรสามหมู (ไตรยางศ)

อักษรสามหมู หรือไตรยางศ คือระบบการจัดหมวดหมูอักษรไทย (เฉพาะ
รูปพยัญชนะ) เพื่อแบงพยัญชนะไทยตามเสียงมี อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา
ดังนี้
๑.อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ผีเศรษฐีฝากถุงขาวสารใหฉัน
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แลวเพิ่ม ฃ ษ)
ตัวอยางคําที่เปนอักษรสูง ขอบ ถอด หอบ ฝอย ขบ ฉาก โศกเศรา สูญหาย ขอบเขต

ฉาบฉวย ถาโถม ผอนผัน

๒.อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรสูง เคล็ดใหทองจําแมน คือ ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางคได ก จ ด ต บ ป อ (แลวเพิ่ม ฎ ฏ)
ตัวอยางคําที่เปนอักษรกลาง จอบ ดาม บอด ปม อาน เอน เปรย โกงกาง
เบาบาง ตาโต เจนจบ ตบตา อบอวล
๓.อักษรต่ํา หมายถึง พยัญชนะกลุมหนึ่งที่มีรูปปกติเปนเสียงต่ําทั้งหมด
ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเทานั้น
อักษรต่ํา มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ไดแก ค ต ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ
ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
อักษรต่ํา มี ๒ ประเภท ไดแก อักษรต่ําคู และอักษรต่ําเดี่ยว

๕๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๓.๑ อั ก ษรต่ํ า คู คื อ อั ก ษรต่ํ า ที่ มี เ สี ย งคู กั บ อั ก ษรสู ง มี ทั้ ง สิ้ น ๑๔ ตั ว
๗ คูเสียง
เคล็ดใหทองจําแมน คือ โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ
ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออก จะได ๑๔ ตัว คือ ช ค ภ ซ พ ท ธ
ฮ ฟ (แลวเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ)
ตัวอยางคําอักษรต่ําคู
ครวญ เภท
เชาวน เทศน รสชาติ มณฑป
คมคาย ซบเซา ทบทวน ฮวบฮาบ ชมเชย โลเล โฮกฮาก
เทโฟ ชอบพอ ชลธาร ธรรมชาติ
๓.๒ อักษรต่ําเดี่ยว คืออักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง มีทั้งสิ้น ๑๐ ตัว
ไดแก ง, ญ, ณ, น, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ
เคล็ดใหทองจําแมน คือ งูใหญนอนรออยู ณ วัดโมฬีโลก
ถอดพยัญชนะตนแตละพยางค ได ง ญ น ร ย ณ ว ม ฬ ล
ตัวอยางคําอักษรต่ําเดี่ยว
วอน ลาด เงาะ
นวล ญาณ เณร
ราดหนา
งอแง โยกเยก แมวมอง โมเม งมงาย โวยวาย ลวดลาย
ยกเมฆ ลงเอย ลอยนวล นอนมา รายนาม
ชวนคิดเขียนคํา : ใหนักเรียนคิดและเขียนคําอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา
คําอักษรสูง

๑................................. ๒..................................๓..............................
๔................................. ๕..................................๖..............................

คําอักษรกลาง ๑................................. ๒..................................๓..............................
๔................................. ๕..................................๖..............................
คําอักษรต่ํา

๑................................. ๒..................................๓..............................
๔................................. ๕..................................๖..............................

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๙๑

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ชวยลากเสนพาสัตวไปหาอาหาร แตตองใหลิงเดินผานคําอักษรสูง
กระตายเดินผานอักษรกลาง และไกเดินผานอักษรต่ํา
พรอมวาดภาพประกอบและระบายสีใหสวยงาม
กระตาย

ฝกฝน
ผักบุง

อบอวล

เร็วรี่

บัวบาน
ขาด
แคลน
ชีวิต

ทําบุญ

ตั้งแต
สะอาด

ควันไฟ

สมควร

อากาศ
ขาวตม

ขนม

คําอักษรสูง คือ.............................................................................................................................................
คําอักษรกลาง คือ .......................................................................................................................................
คําอักษรต่ํา คือ.............................................................................................................................................

๕๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง อักษรสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง อักษรสามหมู (อักษรต่ํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ชวยลากเสนพาสัตวไปหาอาหาร แตตองใหลิงเดินผานคําอักษรสูง
กระตายเดินผานอักษรกลาง และไกเดินผานอักษรต่ํา
พรอมวาดภาพประกอบและระบายสีใหสวยงาม
กระตาย

ฝกฝน
ผักบุง

อบอวล

เร็วรี่

บัวบาน
ขาด
แคลน
ชีวิต

ทําบุญ

ตั้งแต
สะอาด

ควันไฟ

สมควร

คําอักษรสูง คือ ฝกฝน ผักบุง ขาดแคลน สมควร ขนม
คําอักษรกลาง คือ ขาวตม อากาศ กระตาย ตั้งแต อบอวล
คําอักษรต่ํา คือ เร็วรี่ ชีวิต ควันไฟ สะอาด ทําบุญ

อากาศ
ขาวตม

ขนม

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๙๓

๙.๒ แบบประเมินชิ้นงาน สมุดรวมเรื่อง อักษรสามหมู
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําในอักษร
เขียนคําในอักษร
เขียนคําในอักษร
๑. ความถูกตอง เขียนคําในอักษร
ของเนื้อหา
สามหมูถูกตองตามหมู สามหมูถูกตองตามหมู สามหมูถูกตองตามหมู สามหมูถูกตอง
ของอักษร ๘ คํา
ของอักษร ๑๐ คํา
ของอักษรทุกคํา
ตามหมูของอักษร
นอยกวา ๕ คํา
๒. ลายมือ
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
ตัวบรรจง
สม่ําเสมอ
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
ไมเทากัน
- เวนระยะหาง
สวยงาม
ไมสม่ําเสมอ
๓. ความสะอาด สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด
๔. ความสวยงาม วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
ไมวาด
ของผลงาน
เหมาะสมสอดคลอง เหมาะสมกับการเขียน แตไมสอดคลองกับ ภาพประกอบ
กับการเขียน ระบายสี ระบายสีไดสวยงาม การเขียน ระบายสี ระบายสีบางสวน
ไดสวยงาม
บางสวน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๕๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

๑. เขียนคําควบกล้ํา ร
๒. เขียนคําควบกล้ํา ล
๓. เขียนคําควบกล้ํา ว
๔. เขียนคําอาน ทร เปลี่ยนเปน ซ
๕. เขียนคําควบกล้ําไมแทที่ออกเสียงฉพาะตัวหนา
๖. แตงประโยคที่มีคําควบกล้ํา
๗. เขียนคําอักษรสูง
๘. เขียนคําอักษรกลาง
๙. เขียนคําอักษรต่ํา
๑๐. อานและเขียนสะกดคําอักษรสามหมู

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา
 มีสมาธิในการเรียน
 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ
 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อักษรหรรษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๙๕

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
....................................................................
...............................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
..................................................................................
...........................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
............................................................................
.....................................................................

๕๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๖
ศึกษาชนิดคําไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๖
ศึกษาชนิดคําไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

๕๙๗

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๗ อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดู อยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
อักษรนํา เปนการอานออกเสียงเปนพยางคเดียว เมื่อ ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว หรือ อ นํา ย ไมออกเสียง
ตัว ห หรือ อ นั้น แตเสียงวรรณยุกตของพยางคเปนไปตามเสียงตัว ห หรือ อ นํา มีทั้งแบบที่ไมออกเสียงตัวนํา
ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย มี ๗ ชนิด ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําบุพบท คําวิเศษณ
คําสันธาน คําอุทาน ผูเรียนควรรูจักสังเกต รูความหมาย หนาที่ และประเภทของคําในประโยค ดังนั้น ในการ
สื่อสารผูเรียนตองใชคําเรียบเรียงเปนประโยค การใชคําไดถูกตองจะเปนประโยชนในการสรางสรรคผลงาน
การเขียนและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๕๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

สัญลักษณ เปนสิ่งที่กําหนดนิยามกันขึ้นเพื่อใหใชหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน
ปายสัญลักษณ เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ เปนตน
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายของอักษรนํา
๒) ความหมายของอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๓) การทําพีระมิดอักษรนํา
๔) ความหมายของคํานาม
๕) หนาที่ของคํานาม
๖) ความหมายของคําสรรพนาม
๗) หนาที่ของคําสรรพนาม
๘) ความหมายของคํากริยา
๙) หนาที่ของคํากริยา
๑๐) ความหมายปายสัญลักษณ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนคําอักษรนําพยางคเดียว
๒) การอานและเขียนคําอักษรนําสองพยางค
๓) การเขียนคําอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๔) การเขียนคําอักษรนํา
๕) การเขียนคํานาม
๖) การเขียนคําสรรพนาม
๗) การเขียนคํากริยา
๘) การเขียนความหมายของปายสัญลักษณ
๙) การเขียนปายสัญลักษณ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
๑) มารยาทในการฟง การพูด
๒) มารยาทในการอาน
๓) มารยาทในการเขียน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕๙๙

๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว)
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําอานอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําอานอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนตามคําบอกคํานาม
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิดชนิดของคําในภาษาไทย
๙) การสรางกระถางดอกไมชนิดของคํา
๑๐) ใบงานที่ ๙ เรื่อง ปายสัญลักษณในอาคาร
๑๑) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. การอานและเขียน อานและเขียนคํา
อานและเขียนคํา
อานและเขียนคํา
คําอักษรนํา
อักษรนําพยางคเดียว อักษรนําพยางคเดียว อักษรนําพยางคเดียว
พยางคเดียวได
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
๒. การอานและเขียน อานและเขียนคํา
อานและเขียนคํา
อานและเขียนคํา
คําอักษรนํา
อักษรนําสองพยางค อักษรนําสองพยางค อักษรนําสองพยางค
สองพยางคได
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
๓. การเขียนคํานาม เขียนคํานาม
เขียนคํานาม
เขียนคํานาม
คําสรรพนาม
คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
และคํากริยาได
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
๔. การบอก
บอกความหมายและ บอกความหมายและ บอกความหมายและ
ความหมาย
เขียนปายสัญลักษณ เขียนปายสัญลักษณ เขียนปายสัญลักษณ
ไดถูกตองตามหลัก ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
และเขียนปาย
สัญลักษณได
ทุกประการ
ประเด็นประเมิน

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อานและเขียนคํา
อักษรนําพยางคเดียว
ถูกตอง ๔๐%
อานและเขียนคํา
อักษรนําสองพยางค
ไดถูกตอง ๔๐%
เขียนคํานาม
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
๔๐%
บอกความหมายและ
เขียนปายสัญลักษณ
ไดถูกตอง ๔๐%

๖๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรนํา คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหนามีอิทธิพลนําเสียงวรรณยุกตของคัวที่ตามมา ตัวหนา
จะเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น
อักษรนํา อานออกเสียงเปนพยางคเดียว เมื่อ ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว หรือ อ นํา ย ไมออกเสียงตัว ห
หรือ อ นั้น แตเสียงสรรณยุกตของพยางคเปนไปตามเสียงตัว ห หรือ อ นํา มีทั้งแบบที่ไมออกเสียงตัวนํา เชน
อยาก หนํา และออกเสียงตัวนํา เชน ขยาย ตลิ่ง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรนําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอักษรนําพยางคเดียวได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรนํา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๐๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรนํา

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ บอกคําให
๑. นักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบคําถาม
ตรงกับภาพ โดยตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ครูจะใหดูภาพทีละภาพ นักเรียน
นักเรียน : ตอบตามลําดับภาพ
บอกคําที่ตรงกับภาพ (ครูแสดงภาพ
(แนวคําตอบ : หญา หวี แหวน หนอน
ตามลําดับ ดังนี้ รูปหญา รูปหวี รูปแหวน หมอ หญิง หงาย หงิก หนู หมี)
รูปหนอน รูปหมอ รูปผูหญิง รูปคน
หงายหลัง รูปใบไมหงิก รูปหนู รูปหมี)
๒. ครูจดคําศัพททุกคําจากภาพ
๒. นักเรียนสังเกตคําศัพทและตอบ
บนกระดานดํา แลวตั้งคําถาม
คําถาม
ครู : นักเรียนสังเกตคําวาทั้งหมดมี
นักเรียน : ตอบจากการวิเคราะหคํา
ลักษณะเปนอยางไร
(แนวคําตอบ : มี หอ หีบ เปนพยัญชนะ
ตัวแรกของคําเหมือนกัน)
ครู : คํา หญา - หญิง
นักเรียน : ตอบจากการวิเคราะหคํา
หวี - แหวน
(แนวคําตอบ : มีความเหมือนกันที่
หนอน - หนู
พยัญชนะตน ตัวหอ หีบ นํา พยัญชนะ
หมอ - หมี
ญ ว น ม และ ง)
หงาย - หงิก
มีความเหมือนกันอยางไร

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. บัตรภาพ
หรือภาพ
แสดงในสื่อ
PowerPoint

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๖๐๒
ลําดับ
ที่

๒.

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรนําได
๒. มีมารยาท
ในการอาน

๓. เขียนคํา
อักษรนํา
พยางคเดียวได
๔. มีมารยาท
ในการฟง การพูด
การอาน การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๓.ครูกลาวชื่นชมวิธีการตอบคําถามของ
นักเรียน
๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องอักษรนํา
(ห นําอักษรต่ําเดี่ยว) และใหนักเรียน
จับคูอานใบความรูที่ ๑ เรื่องอักษรนํา
(ห นําอักษรต่ําเดี่ยว) ขณะนักเรียนอาน
ใบความรู ครูซักถามเรื่องมารยาท
ในการอาน
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลักใน
การอานและมารยาทในการอานอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนจับคูอานในใจใบความรูที่ ๑
เรื่องอักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว)

นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : หลักการอานในใจ ไดแก
นั่งตัวตรงตามสบาย ไมเกร็งตัว
จับหนังสือหรือใบความรูในทาที่
พรอมอาน ไมทําปากขมุบขมิบ ไมใช
นิ้วชี้ตามตัวหนังสือ)
ขั้นปฏิบัติ ๑๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทํากิจกรรม “ยิ่งคิดยิ่งเกง” ๑. นักเรียนทํากิจกรรม “ยิ่งคิดยิ่งเกง”
ดังนี้
เปนรายบุคคล
๑) นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง ห นํา
อักษรต่ําเดี่ยว
๒) ใหนักเรียนเลือกคํา ๓ คําจากใบ
งานที่ ๑ มาแตงประโยค ๓ ประโยค

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. สื่อ
PowerPoint
เรื่องอักษรนํา
(ห นําอักษร
ต่ําเดี่ยว)
๓. ใบความรู
ที่ ๑ เรื่อง
อักษรนํา
(ห นําอักษร
ต่ําเดี่ยว)

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๔. ใบงานที่ ๑
เรื่องอักษรนํา
(ห นําอักษร
ต่ําเดี่ยว)

๓. ประเมิน
ใบงานที่ ๑
เรื่อง อักษรนํา
(ห นําอักษร
ต่ําเดี่ยว)
๔. การนําเสนอ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๖๐๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๓. ครูสุมนักเรียนนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน กอนการนําเสนอผลงานครู
ทบทวนเรื่องมารยาทในการฟง การพูด
และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการทําใบงาน
และการแตงประโยคของนักเรียน
ครู : เวลาเพื่อนนําเสนอผลงาน นักเรียน
เปนผูฟง ควรปฏิบัติตัวอยางไร

๔.

ขั้นสรุป

๕ นาที

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนซักถามขอสงสัยกับครูเปน
รายบุคลในขณะทําใบงาน
๓. นักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียนแลว
อภิปรายเกี่ยวกับการทําใบงาน และ
การแตงประโยคของนักเรียน

นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : ผูฟงควรมีมารยาท
ไมพูดคุยขณะฟง ตั้งใจฟง ยกมือ
กอนถาม เมื่อผูพูดจบแลวจึงถาม
ใหเกียรติแกผูพูดโดยการปรบมือ)
ครู : เมื่อเราเปนผูนําเสนองานควรปฏิบัติ นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
ตัวอยางไร
(แนวคําตอบ :มารยาทในการพูด ควรพูด
ใหชัดเจน มองผูฟง พูดใหไดยินทั่วถึง
ไมตะโกน ใชน้ําเสียงนาฟง ใชถอยคํา
สุภาพ)
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูโดยพูดคําที่มี ๑. นักเรียนสรุปความรูโดยพูดคําที่มี
๑. สื่อ
๑. การสังเกต
ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว คนละ ๑ คํา
ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว คนละ ๑ คํา
PowerPoint พฤติกรรม
๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
เรื่องอักษรนํา นักเรียน
เรียนของนักเรียน

๖๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) บั ต รภาพหรื อ ภาพแสดงในสื่ อ PowerPoint (รู ป หญ า รู ป หวี รู ป แหวน รู ป หนอน รู ป หมอ
รูปผูหญิง รูปคนหงายหลัง รูปใบไมหงิก รูปหนู รูปหมี)
๒) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว)
๓) ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว)
๔) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรนํา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว)
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
อักษรนํา
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําอักษรนําพยางค
เดียว

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๑
เรื่อง อักษรนํา (ห นํา
อักษรต่ําเดี่ยว)

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๑ เรื่อง
อักษรนํา (ห นําอักษร
ต่ําเดี่ยว)

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒.มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒.ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๐๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรนํา
๒.เขียนคํา
อักษรนํา
พยางคเดียว
๓.มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของอักษรนําได
ของอักษรนําได
ของอักษรนําได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนอักษรนําออก
เขียนอักษรนําออก
เขียนอักษรนําออก
เสียงพยางคเดียวได เสียงพยางคเดียวได เสียงพยางคเดียวได
ถูกตอง ๑๒-๑๔ คํา ถูกตอง ๘-๑๑ คํา
ถูกตอง ๔-๗ คํา
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของอักษรนําไมได
เขียนอักษรนําออก
เสียงพยางคเดียวได
ถูกตองนอยกวา ๔ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๖๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๐๗

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นํา อักษรต่ําเดียว และ อ นํา ย)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรนํา
อักษรนํา คือ พยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกัน ตัวหนาทําให
พยัญชนะตัวที่ตามมาออกเสียงวรรณยุกตเหมือนตัวนํา ตัวหนาจะเปนอักษรสูง
หรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น ออกเสียงได ๒ แบบ คือ
ออกเสียงพยางคเดียว และออกเสียง ๒ พยางค
อักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว และ อ นํา ย)
คําที่มี ห นํา พยัญชนะตัวหลัง ง ญ น ม ย ร ล ว เสียงวรรณยุกต
ของพยางค จะออกเสียงตามพยัญชนะ ห เชน
ห นํา ง
ญ
น
ม
ย
ร
ล
ว

เชน
เชน
เชน
เชน
เชน
เชน
เชน
เชน

หงิก แหงน หงาย หงอก หงอยเหงา
หญิง ใหญ หญา
หนู หนา หนาม หนอง หนา หนักหนา
หมอ หมี หมา หมาย หมอง หมักหมม
หยิก หยุด หยัก หยอก หยาม หยี
หรือ หรู หรา หรี่ หรอก
หลาน หลอก หลับ หลุด หลงใหล
หวาน แหวน แหวก ไหว หวี

คําที่มี อ นํา ย มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก

๖๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว และ อ นํา ย)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนวงกลมลอมคําที่เปนอักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
แลวคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําอักษรนําออกเสียงพยางคเดียว
คณิต
หรือ
กราบ
ตรา
หวาน
อยา

หลวง
หมอ
มหา
หนาว
หญิง
อยู

อาน
หยากไย
ให
หมอก
พรอม
อยาง

แหวน
หาย
หนู
เห็น
หวย
อยาก

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๐๙

๒. นําคําอักษรนํา ๓ คํา มาแตงประโยค
๑) (คํา)..................................
(ประโยค).................................................................................................................
๒) (คํา)..................................
(ประโยค).................................................................................................................
๓) (คํา)..................................
(ประโยค).................................................................................................................

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๖๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ห นําอักษรต่ําเดี่ยว และ อ นํา ย)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ๑. นักเรียนวงกลมลอมคําที่เปนอักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
แลวคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําอักษรนําออกเสียงพยางคเดียว

คณิต
หรือ
กราบ
ตรา
หวาน
อยา
แนวคําตอบ

๑. หลวง
๒. แหวน
๓. หรือ
๔. หมอ
๕. หยากไย
๖. หนู
๗. หนาว

หลวง
หมอ
มหา
หนาว
หญิง
อยู

๒. นําคําอักษรนํา ๓ คํา มาแตงประโยค
(การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)

อาน
หยากไย
ให
หมอก
พรอม
อยาง
๘. หมอก
๙. หวาน
๑๐. หญิง
๑๑. อยา
๑๒. อยู
๑๓. อยาง
๑๔. อยาก

แหวน
หาย
หนู
เห็น
หวย
อยาก

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๑๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง อักษรนํา (ออกเสียงพยางคเดียว)
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
เขียนอักษรนํา
เขียนอักษรนํา
ออกเสียงพยางคเดียว ออกเสียงพยางคเดียว
ไดถูกตอง ๑๒-๑๔ คํา ไดถูกตอง ๘-๑๑ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
เขียนอักษรนํา
เขียนอักษรนํา
ออกเสียงพยางคเดียว ออกเสียงพยางคเดียว
ไดถูกตอง ๔-๗ คํา
ไดถูกตองนอยกวา
๔ คํา
- ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
- ไมเวนระยะหาง
- เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมสม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๖๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรนํา คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหนามีอิทธิพลนําเสียงวรรณยุกตของตัวที่ตามมา ตัวหนา
จะเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น
ถาอักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยว พยางคที่ ๒ จะออกเสียงสูง เชน สวาย ถนน ผยอง
อักษรนํา อานออกเสียงเปนสองพยางค พยางคหนาออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งประสมกับสระ – ะ
พยางค ห ลั งออกเสี ยงพยัญ ชนะตั วที่ สองประสมกับ สระและพยัญ ชนะสะกดตามที่ป รากฏ สว นวรรณยุกต
ออกเสียงตามพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่นํามานั้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรนําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- อานและเขียนคําอักษรนําสองพยางคได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรนํา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๑๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน และ
การเขียนอักษรนํา
สองพยางค

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนความรูเดิมเรื่อง การจําแนก ๑. นักเรียนตอบคําถามทบทวนเรื่อง
พยัญชนะตามไตรยางค อักษรสูง
ไตรยางค อักษรสูง อักษรกลาง และ
อักษรกลาง และอักษรต่ํา โดยตั้งคําถาม อักษรต่ํา
ครู : ภาษาไทยจัดกลุมพยัญชนะตาม
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
ไตรยางค ไดกี่หมู อะไรบาง
(แนวคําตอบ : พยัญชนะไทยจัดเปน
๓ หมู คือ อักษรสูง อักษรกลาง และ
อักษรต่ํา)
ครู :อักษรสูง ตัวพยัญชนะมีพื้นเสียงอะไร นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
มีกี่ตัว อะไรบาง
(แนวคําตอบ : อักษรสูงตัวพยัญชนะมี
พื้นเสียงจัตวา มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ
ผ ฝ ศ ษ ส ห)
ครู :อักษรกลาง ตัวพยัญชนะมีพื้นเสียง
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
อะไร มีกี่ตัว อะไรบาง
(แนวคําตอบ : อักษรกลางตัวพยัญชนะมี
พื้นเสียงสามัญ มี ๙ ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด
ต บ ป อ)
ครู :อักษรต่ํา ตัวพยัญชนะมีพื้นเสียงอะไร นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
มีกี่ตัว อะไรบาง
(แนวคําตอบ :อักษรต่ําตัวพยัญชนะมี
พื้นเสียงสามัญ มี ๒๔ ตัว แบงเปน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อ
PowerPoint
เรื่อง ทบทวน
เรื่องไตรยางค

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๖๑๔
ลําดับ
ที่

๒.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรนําได

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

อักษรต่ําคู มี ๑๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ช ฌ ช
ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ อักษรต่ําเดี่ยว มี
๑๐ ตัว ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ )
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตคําแลวตอบคําถาม ๒.นักเรียนสังเกตคําแลวตอบคําถามครู
โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
ครู : คําเหลานั้นมีกี่พยางค
นักเรียน : ๒ พยางค
ขยับ ขยาย สงบ
ครู : ออกเสียงอยางไร
นักเรียน : ออกเสียงเหมือนมี ห นํา
ครู :พยัญชนะตัวแรกเปนคําในอักษรหมูใด นักเรียน : อักษรสูง
ครู :พยัญชนะตัวสองเปนคําในอักษรหมูใด นักเรียน : อักษรต่ําเดี่ยว
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องอักษรนํา
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง
สองพยางค และใหนักเรียนจับคูอาน
อักษรนําสองพยางค
ใบความรูที่ ๒ เรื่องอักษรนําสองพยางค
๒.ขณะนักเรียนอานใบความรู ครูซักถาม ๒.นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
และทบทวนเรื่องมารยาทการอานในใจ
(แนวคําตอบ : หลักการอานในใจ ไดแก
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลักใน
นั่งตัวตรงตามสบาย ไมเกร็งตัว
การอานและมารยาทในการอานอะไรบาง จับหนังสือหรือใบความรูในทาที่
พรอมอาน ไมทําปากขมุบขมิบ ไมใช
นิ้วชี้ตามตัวหนังสือ)

สื่อการเรียนรู

๒. สื่อ
PowerPoint
เรื่องอักษรนํา
สองพยางค
๓. ใบความรู
ที่ ๒ เรื่อง
อักษรนํา
สองพยางค

การประเมิน
การเรียนรู

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๓.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. เขียนคํา
อักษรนํา
สองพยางคได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทํากิจกรรม “ยิ่งคิด
๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม “ยิ่งคิด
ยิ่งเกง” ดังนี้
ยิ่งเกง”
๑) ใหนักเรียนจับคูแลวอานคําใน
ใบงานที่ ๒ ทั้ง ๑๐ คํา พรอมอธิบาย
ความหมายรวมกัน
๒) ใหนักเรียนแตละคูชวยกันเขียน
คําอานคําทั้ง ๑๐ คํา ในใบงานที่ ๒
๒. ครูสุมนักเรียน ๕ คู เฉลยการอานและ ๒. นักเรียนที่ไดรับการสุมออกมาเฉลย
การเขียนคําอานหนาชั้นเรียน โดยแตละคู การอานและการเขียนคําอานหนา
ออกมาเฉลย ๒ คํา
ชั้นเรียน
ครู : เวลาเพื่อนนําเสนอผลงาน นักเรียน นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
เปนผูฟง ควรปฏิบัติตัวอยางไร
(แนวคําตอบ : ผูฟงควรมีมารยาท
ไมพูดคุยขณะฟง ตั้งใจฟง ยกมือกอน
ถาม เมื่อผูพูดจบแลวจึงถาม ใหเกียรติ
แกผูพูดโดยการปรบมือ)
ครู : เมื่อเราเปนผูนําเสนองานควร
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
ปฏิบัติตัวอยางไร
(แนวคําตอบ : มารยาทในการพูด
ควรพูดใหชัดเจน มองผูฟง พูดใหไดยิน
ทั่วถึง ไมตะโกน ใชน้ําเสียงนาฟง
ใชถอยคําสุภาพ)

๖๑๕
สื่อการเรียนรู
๔. ใบงานที่ ๒
เรื่อง เขียน
คําอานอักษร
สูงนําต่ําเดี่ยว

การประเมิน
การเรียนรู
๓.ประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๒ เรื่องเขียน
คําอานอักษรสูง
นําต่ําเดี่ยว

๖๑๖
ลําดับ
ที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูโดย
การเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
เรื่องอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ
เรียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนรวมสรุปความรูโดยการเขียน ๕. สื่อ
๑. การสังเกต
แผนผังความคิด (Mind Map) เรื่อง
PowerPoint พฤติกรรม
อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
เรื่องอักษรนํา นักเรียน
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๑๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง ทบทวนเรื่องไตรยางค
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรนําสองพยางค
๓) ใบความรู ที่ ๒ เรื่อง อักษรนําสองพยางค
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําอานอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําอานอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
อักษรนํา
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําอักษรนํา
สองพยางค
๒. เขียนสรุปความรูดวย
แผนผังความคิด
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการ
สื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
๑. การทําใบงานที่ ๒
เรื่องเขียนคําอาน
อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๒ เรื่องเขียน
การประเมิน
คําอานอักษรสูงนํา
รอยละ ๖๐
ต่ําเดี่ยว
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิด

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถใน
การคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๖๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรนํา
๒. เขียนคําอาน
อักษรสูงนําต่ํา
เดี่ยว
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของอักษรนําได
ของอักษรนําได
ของอักษรนําได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนอักษรสูงนํา
เขียนอักษรสูงนํา
เขียนอักษรสูงนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของอักษรนําไมได
เขียนอักษรสูงนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๑๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรนํา

พยัญชนะที่วางไวขางหนาตัวอื่นแลวทําใหพยัญชนะตัวที่ตามมามีเสียงวรรณยุกต
เหมือนตัวนํา ออกเสียงได ๒ แบบ คือ ออกเสียงพยางคเดียว และออกเสียง ๒ พยางค
๑. อักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
คํ า ที่ มี ห นํ า พยั ญ ชนะตั ว หลั ง ง ญ น ม ย ร ล ว เสี ย งวรรณยุ ก ต
ของพยางค จะออกเสียงตามพยัญชนะ ห เชน หมอ หนา หนักหนา เหยียด หยาม
หญา หงาย หยากไย หงอยเหงา หลวง หรูหรา หวาน หลงใหล หวุดหวิด
คําที่มี อ นํา พยัญชนะตัวหลัง ย เสียงวรรณยุกตของพยางค จะออกเสียงตาม
พยัญชนะ อ มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก
๒. อักษรนําออกเสียงสองพยางค
อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ย ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน สนุก สนาน สมาน สมัคร ขยะ ขยับ
ฝรั่ง ฉลาด ผลิต สลบ
ตัวอยางการเขียนคําอาน สนุก
อานวา สะ-หนุก
ขยับ
อานวา ขะ-หยับ
ขยะ
อานวา ขะ-หยะ
อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน องุน ตนุ จมูก จรวด อรอย ตลาด
ตวัด จริต
ตัวอยางการเขียนคําอาน องุน
อานวา อะ-หงุน
ตนุ
อานวา ตะ-หนุ
อรอย อานวา อะ-หรอย

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๒๑

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคําตอไปนี้แลวเขียนคําอาน

สมัคร
ผลิต

ขยะ
สลบ

ขยับ
ถวิล

ฉลาด
ขนม

เผยอ
ฉลาม

๑. สมัคร
๒. ขยะ
๓. ขยับ
๔. ฉลาด
๕. เผยอ
๖. ผลิต
๗. สลบ
๘. ถวิล
๙. ขนม
๑๐. ฉลาม

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๖๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา (อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคําตอไปนี้แลวเขียนคําอาน

สมัคร
ผลิต

ขยะ
สลบ

ขยับ
ถวิล

๑. สมัคร

อานวา

สะ-หมัก

๒. ขยะ

อานวา

ขะ-หยะ

๓. ขยับ

อานวา

ขะ-หยับ

๔. ฉลาด

อานวา

ฉะ-หลาด

๕. เผยอ

อานวา

ผะ-เหยอ

๖. ผลิต

อานวา

ผะ-หลิด

๗. สลบ

อานวา

สะ-หลบ

๘. ถวิล

อานวา

ถะ-หวิน

๙. ขนม

อานวา

ขะ-หนม

๑๐. ฉลาม อานวา

ฉะ-หลาม

ฉลาด
ขนม

เผยอ
ฉลาม

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๒๓

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนอักษรสูงนําต่ําเดี่ยว
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
เขียนอักษรสูงนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนอักษรสูงนํา
เขียนอักษรสูงนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนอักษรสูงนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

๖๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรนํา คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหนามีอิทธิพลนําเสียงวรรณยุกตของตัวที่ตามมา ตัวหนา
จะเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น
ถาอักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว พยางคที่ ๒ จะออกเสียงตามอักษรกลาง เชน ตลาด อรอย
อักษรนํา อานออกเสียงเปนสองพยางค พยางคหนาออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งประสมกับสระ – ะ
พยางค ห ลั งออกเสี ยงพยัญ ชนะตั วที่ สองประสมกับ สระและพยัญ ชนะสะกดตามที่ป รากฏ สว นวรรณยุกต
ออกเสียงตามพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่นํามานั้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของอักษรกลางนําต่ําเดี่ยวได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอักษรกลางนําต่ําเดี่ยวได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- อักษรนํา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๒๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
อักษรนํา
สองพยางค

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิ
จ
กรรมครู
กิ
จ
กรรมนั
ก
เรี
ย
น
การเรียนรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนความรูเดิมเรื่อง
๑. นักเรียนตอบคําถามทบทวนเรื่อง ๑. สื่อ
อักษรกลาง โดยตั้งคําถาม
อักษรกลาง
PowerPoint
ครู :อักษรกลาง ตัวพยัญชนะมี
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
เรื่องอักษรกลาง
พื้นเสียงอะไร มีกี่ตัว อะไรบาง
(แนวคําตอบ : อักษรกลางตัว
พยัญชนะมีพื้นเสียงสามัญ มี ๙ ตัว
คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ)
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตคําแลวตอบ
๒. นักเรียนสังเกตคําแลวตอบคําถาม
คําถาม
มีแนวคําตอบ ดังนี้
ครู : คําเหลานั้นมีกี่พยางค
นักเรียน : ๒ พยางค
กนก ตลาด ปรอท
ครู : ออกเสียงอยางไร
นักเรียน : ออกเสียงเหมือนมี ห นํา
ครู :พยัญชนะตัวแรกเปนคําในอักษร นักเรียน : อักษรกลาง
หมูใด
ครู :พยัญชนะตัวสองเปนคําในอักษร นักเรียน : อักษรต่ําเดี่ยว
หมูใด

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๖๒๖
ลําดับ
ที่
๒.

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยวได

๒. เขียนคําอักษร
กลางนําต่ําเดี่ยวได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องอักษรนํา
๑. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๒
สองพยางค และใหนักเรียนจับคูอาน เรื่องอักษรนําสองพยางค
ใบความรูที่ ๒ เรื่องอักษรนําสองพยางค
๒. ขณะนักเรียนอานใบความรู
๒. นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ครูซักถามและทบทวนเรื่องมารยาท
เดิม (แนวคําตอบ : หลักการอาน
การอานในใจ
ในใจ ไดแก นั่งตัวตรงตามสบาย
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลัก
ไมเกร็งตัว จับหนังสือหรือใบความรู
ในการอานและมารยาทในการอาน
ในทาที่พรอมอาน ไมทําปากขมุบขมิบ
อะไรบาง
ไมใชนิ้วชี้ตามตัวหนังสือ)
ขั้นปฏิบัติ ๑๐ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทํากิจกรรม “ยิ่งคิด ๑. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม “ยิ่งคิด
ยิ่งเกง” ดังนี้
ยิ่งเกง”
๑) ใหนักเรียนจับคูแลวอานคํา
ในใบงานที่ ๓ ทั้ง ๑๐ คํา พรอม
อธิบายความหมายรวมกัน
๒) ใหนักเรียนแตละคูชวยกันเขียน
คําอานอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
ทั้ง ๑๐ คํา ในใบงานที่ ๒
๒. ครูสุมนักเรียน ๕ คู เฉลยการอาน ๒. นักเรียนที่ไดรับการสุมออกมา
และการเขียนคําอานหนาชั้นเรียน
เฉลยการอานและการเขียนคําอาน
โดยแตละคูออกมาเฉลย ๒ คํา
หนาชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่องอักษรนํา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. ใบความรู ที่ ๒ ๒. การถามตอบ
เรื่องอักษรนําสอง
พยางค

๓. ใบงานที่ ๓
เรื่องเขียนคําอาน
อักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยว

๓. ประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๓ เรื่องเขียน
คําอานอักษร
กลางนําต่ําเดี่ยว

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๖๒๗
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

ครู : เวลาเพื่อนนําเสนอผลงาน
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
นักเรียนเปนผูฟง ควรปฏิบัติตัวอยางไร (แนวคําตอบ : ผูฟงควรมีมารยาท
ไมพูดคุยขณะฟง ตั้งใจฟง ยกมือ
กอนถามเมื่อผูพูดจบแลวจึงถาม
ใหเกียรติแกผูพูดโดยการปรบมือ)
ครู : เมื่อเราเปนผูนําเสนองานควร
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
ปฏิบัติตัวอยางไร
(แนวคําตอบ : มารยาทในการพูด
ควรพูดใหชัดเจน มองผูฟง พูดใหได
ยินทั่วถึง ไมตะโกน ใชน้ําเสียงนาฟง
ใชถอยคําสุภาพ)
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู ๑. นักเรียนรวมสรุปความรู
๔. สื่อ
โดยการเขียนแผนผังความคิด (Mind โดยการเขียนแผนผังความคิด
PowerPoint
Map) เรื่องอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
(Mind Map) เรื่อง เรื่องอักษรกลาง เรื่องอักษรนํา
๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ นําต่ําเดี่ยว
เรียนของนักเรียน
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๖๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรกลาง
๒) ใบความรู ที่ ๒ เรื่อง อักษรนําสองพยางค
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําอานอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๔) สื่อ PowerPoint เรื่อง อักษรนํา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําอานอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
ทักษะและกระบวณการ
๑. เขียนคําอักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยว
๒. เขียนสรุปความรูดวย
แผนผังความคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
๑. การทําใบงานที่ ๓
เรื่องเขียนคําอาน
อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๒. การเขียนแผนผัง
ความคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑. แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๓ เรื่องเขียน
การประเมิน
คําอาน
รอยละ ๖๐
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิดอักษร
กลางนําต่ําเดี่ยว

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๒๙

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
อักษรนํา
๒. เขียนคําอักษร
กลางนําต่ําเดี่ยว
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของอักษรนําได
ของอักษรนําได
ของอักษรนําได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง เขียนคําอักษรกลาง
นําต่ําเดี่ยวไดถูกตอง นําต่ําเดี่ยวไดถูกตอง นําต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของอักษรนําไมได
เขียนคําอักษรกลาง
นําต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๖๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๓๑

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง อักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

อักษรนํา

พยัญชนะที่วางไวขางหนาตัวอื่นแลวทําใหพยัญชนะตัวที่ตามมามีเสียงวรรณยุกต
เหมือนตัวนํา ออกเสียงได ๒ แบบ คือ ออกเสียงพยางคเดียว และออกเสียง ๒ พยางค
๑.อักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียว
คํ า ที่ มี ห นํ า พยั ญ ชนะตั ว หลั ง ง ญ น ม ย ร ล ว เสี ย งวรรณยุ ก ต
ของพยางค จะออกเสียงตามพยัญชนะ ห เชน หมอ หนา หนักหนา เหยียด หยาม
หญา หงาย หยากไย หงอยเหงา หลวง หรูหรา หวาน หลงใหล หวุดหวิด
คําที่มี อ นํา พยัญชนะตัวหลัง ย เสียงวรรณยุกตของพยางค จะออกเสียงตาม
พยัญชนะ อ มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก
๒.อักษรนําออกเสียงสองพยางค
อักษรสูงนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ย ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน สนุก สนาน สมาน สมัคร ขยะ ขยับ
ฝรั่ง ฉลาด ผลิต สลบ
ตัวอยางการเขียนคําอาน สนุก
อานวา สะ-หนุก
ขยับ
อานวา ขะ-หยับ
ขยะ
อานวา ขะ-หยะ
อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว นําพยัญชนะตัวหลัง ง น ม ร ล ว พยางคหนา
ออกเสียงคลายประสมสระอะ ครึ่งเสียง เชน องุน ตนุ จมูก จรวด อรอย ตลาด
ตวัด จริต
ตัวอยางการเขียนคําอาน องุน
อานวา อะ-หงุน
ตนุ
อานวา ตะ-หนุ
อรอย อานวา อะ-หรอย

๖๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนอักษรกลางนําต่าํ เดีย่ ว
หนวยการเรียนรูท ี่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๓ เรือ่ ง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่าํ เดีย่ ว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคําตอไปนี้แลวเขียนคําอาน

กนก
ตนุ

ตลาด
อรอย

๑. กนก
๒. ตลาด
๓. ปรอท
๔. จริต
๕. อนาถ
๖. ตนุ
๗. อรอย
๘. ตลิ่ง
๙. จรัส
๑๐. ตวาด

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

ปรอท
ตลิ่ง

จริต
จรัส

อนาถ
ตวาด

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๓๓

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง อักษรนํา (อักษรกลางนําต่ําเดี่ยว)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคําตอไปนี้แลวเขียนคําอาน

กนก
ตนุ

ตลาด
อรอย

ปรอท
ตลิ่ง

๑. กนก

อานวา

กะ-หนก

๒. ตลาด

อานวา

ตะ-หลาด

๓. ปรอท

อานวา

ปะ-หรอด

๔. จริต

อานวา

จะ-หริด

๕. อนาถ

อานวา

อะ-หนาด

๖. ตนุ

อานวา

ตะ-หนุ

๗. อรอย

อานวา

อะ-หรอย

๘. ตลิ่ง

อานวา

ตะ-หลิ่ง

๙. จรัส

อานวา

จะ-หรัด

๑๐. ตวาด

อานวา

ตะ-หวาด

จริต
จรัส

อนาถ
ตวาด

๖๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนคําอักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนคําอักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๗-๘ คํา
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนคําอักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
๕-๖ คํา
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําอักษรกลางนํา
ต่ําเดี่ยวไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๓๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อักษรนํา คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหนามีอิทธิพลนําเสียงวรรณยุกตของตัวที่ตามมา ตัวหนา
จะเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น
อักษรนํา อานออกเสียงเปนพยางคเดียว เมื่อ ห นํา อักษรต่ําเดี่ยว หรือ อ นํา ย ไมออกเสียงตัว ห
หรือ อ นั้น แตเสียงสรรณยุกตของพยางคเปนไปตามเสียงตัว ห หรือ อ นํา
อักษรนํา อานออกเสียงเปนสองพยางค พยางคหนาออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งประสมกับสระ – ะ
พยางค ห ลั งออกเสี ยงพยัญ ชนะตั วที่ สองประสมกับ สระและพยัญ ชนะสะกดตามที่ป รากฏ สว นวรรณยุกต
ออกเสียงตามพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่นํามานั้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายวิธีการทําพีระมิดอักษรนําได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําอักษรนําได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอานและการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อักษรนํา
๔.๒ การประดิษฐพีระมิด
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๖๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
- การอาน เขียน
อักษรนํา

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนเรื่อง อักษรนํา โดยให
๑. นักเรียนคิดคําตอบกับกับเพื่อนคูคิด
นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด (Think Pair โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
Share) คิดหาคําตอบ ใชคําถาม ดังนี้
ครู : อักษรนําคืออะไร
นักเรียน : (แนวคําตอบ : อักษรนํา คือ
พยัญชนะที่วางไวขางหนาตัวอื่นแลว
ทําใหพยัญชนะตัวที่ตามมามีเสีย
วรรณยุกตเหมือนตัวนํา)
ครู : อักษรนํามีกี่ชนิด อะไรบาง
นักเรียน : (แนวคําตอบ : มี ๒ ชนิด
ไดแก อักษรนําออกเสียงพยางคเดียว
และอักษรนําออกเสียงสองพยางค)
ครู : ยกตัวอยางคําที่เปนอักษรนํา
นักเรียน : บอกคําอักษรนํา (แนวคําตอบ
เชน หนา อยา ขยะ ตลาด ฯลฯ)
๒. ใหนักเรียนแตละคูจดคําที่เปนอักษรนํา ๒.นักเรียนแตละคูจดคําอักษรนําลงสมุด
ลงในสมุด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๒.

๓.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๐นาที
การเรียนรู
๑. อธิบายวิธี
การทําพีระมิด
อักษรนําได
๒. ประดิษฐพีระมิด
ได
๒. เขียนคํา
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที
อักษรนําได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๖๓๗
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูอธิบาย เรื่องการประดิษฐพีระมิด
อักษรนํา โดยครูสาธิตการทําใหนักเรียนดู
เปนตัวอยาง
๒. ครูใหนักเรียนอานวิธีการทําพีระมิด
ในใบความรูที่ ๓ และใหนักเรียนซักถาม
ขอสงสัย

๑. นักเรียนดูครูสาธิตประดิษฐพีระมิด
อักษรนํา

๑. ครูแจกแบบพีระมิดใหนักเรียนคนละ
๑ ใบ พรอมอธิบายการใช กรรไกร กาว
และปากกาสี
๒. ครูชี้แจงวิธีการทํา “พีระมิดอักษรนํา
หรรษา” ตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ใหนักเรียนคิดคําที่เปนอักษรนํา
ชนิดตาง ๆ จํานวน ๔ คํา
๒) เขียนคําอักษรนําลงในพีระมิด
แตละดาน ดวยลายมือตัวบรรจง
๓) ตกแตงตัด และวาดภาพประกอบ
พีระมิดใหสวยงาม
๓. เมื่อนักเรียนทําเสร็จใหนําผลงานมา
แสดงนิทรรศการหนาชั้นเรียน และให
เพื่อน ๆ ดูพรอมคัดเลือกผลงานที่ชอบ
มากที่สุด ๕ ชิ้น พรอมบอกเหตุผลที่ชอบ

๑. นักเรียนแตละคนทํา “พีระมิด
อักษรนําหรรษา” คนละ ๑ ชิ้น

๒. นักเรียนอานใบความรูที่ ๓ เรื่อง
การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา และ
ซักถาม

๒. นักเรียนตกแตงผลงานตามที่กําหนด

๓. นักเรียนชวยกันจัดแสดงผลงาน
หนาชั้นเรียน และคัดเลือกผลงานที่ชอบ
มากที่สุด ๕ ชิ้น และพูดแสดงเหตุผล
ที่ชอบ

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องประดิษฐ
พีระมิดอักษรนํา
๒. ใบความรู
ที่ ๓ เรื่อง
ประดิษฐพีระมิด
อักษรนํา
๓. ชิ้นงาน
ตัวอยาง

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ
๓. ประเมิน
การประดิษฐ
พีระมิด
อักษรนํา

๖๓๘
ลําดับ
ที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน
๑. นักเรียนสรุปความรูโดยการนําเสนอ
เกี่ยวกับการสรางชิ้นงานจากอักษรนํา
ชิ้นงานการประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
๒. ครูใหนักเรียนสรุปความรูโดย
๒. นักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ
การนําเสนอชิ้นงานการประดิษฐพีระมิด การสรางชิ้นงานจากอักษรนํา
อักษรนํา
๓. นักเรียนชื่นชมในผลงานของตนเอง
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน ในการคิด
และของเพื่อน
สรางสรรคผลงาน และใหกําลังใจใน
การตอยอดเพื่อนําไปปรับใชกับงานอื่น ๆ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องประดิษฐ พฤติกรรม
พีระมิดอักษรนํา นักเรียน
๒. การเสนอ
ผลงาน
การประดิษฐ
พีระมิด
อักษรนํา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๓๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง ประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
๓) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายวิธีการทําพีระมิด
อักษรนํา
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําอักษรนํา

วิธีการ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
การประเมิน
รอยละ ๖๐
- การประดิษฐพีระมิด
อักษรนํา

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

- แบบประเมิน
การประดิษฐพีระมิด
อักษรนํา

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๖๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. อธิบายวิธีการ อธิบายวิธีการทํา
ทําพีระมิดอักษรนํา พีระมิดอักษรนําได
ถูกตอง
๒. เขียนคํา
เขียนคําอักษรนําได
อักษรนํา
ถูกตอง ๔ คํา
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายวิธีการทํา
อธิบายวิธีการทํา
พีระมิดอักษรนําได
พีระมิดอักษรนําได
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําอักษรนําได เขียนคําอักษรนําได
ถูกตอง ๓ คํา
ถูกตอง ๒ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายวิธีการทํา
พีระมิดอักษรนําไมได
เขียนคําอักษรนําได
ถูกตอง นอยกวา
๑ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
วัสดุอุปกรณ
๑. กระดาษแข็ง
๒. ไมบรรทัด
๓. กรรไกร
๔. ดินสอ
๕. สีไม
๖. กาว
วิธีการทําพีระมิดอักษรนํา
๑. เขียนคําที่เปนอักษรนําในแตละดานรอบพีระมิด ดานละ ๑ คํา
๒. ตกแตงตามจินตนาการ
๓. ตัดตามเสนประ
๔. ประกอบตามรูปราง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๔๓

ตัวอยางการทําชิ้นงาน เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตลาด
ติดกาว

ติดกาว

อักษรนํา

๖๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ใบงานที่ ๔ เรื่อง การประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง อักษรนําจําไปใช (พีระมิดอักษรนํา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๔๕

๙.๒ แบบประเมินการทําชิ้นงาน : ประดิษฐพีระมิดอักษรนํา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนคําอักษรนําได
ถูกตอง ๔ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
เขียนคําอักษรนําได
ถูกตอง ๓ คํา
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนคําอักษรนําได
ถูกตอง ๒ คํา
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําอักษรนําได
ถูกตอง นอยกวา ๑ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๖๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คํานาม คือ คําที่ใชเรียกคน สัตว สิ่งของ สถานที่ สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งสามารถแบงไดเปน ๒ ชนิด
คือ คํานามที่ใชเรียก คน สัตว สิ่งของโดยทั่วไป เรียกวา คํานามทั่วไป คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของ คน สัตว
และสงของ เรียกวา คํานามชี้เฉพาะ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายของคํานามได
๒) บอกหนาที่ของคํานามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคํานามได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คํานาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๔๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
คํานาม

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นนํา
๘ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูแบงนักเรียนเปน ๓ กลุม เลนทาย
ปริศนาคําทาย
ครู : ครูจะถามปริศนาคําทาย แตละกลุม
คัดเลือกตัวแทน ๕ คน มาเขียนคําตอบที่
กระดานดํา ทายถูก ได ๑ คะแนน
อะไรเอย...
๑) ไมใชอาของเราแตเราเรียกอา
(อาจารย)
๒) เดินไดเดินดีหยุดเมื่อไหรตายเมื่อนั้น
(นาฬิกา)
๓) มาไมเห็น เย็นถึงรู (ลม)
๔) นกอะไรไมใชนกเรา (นกเขา)
๕) สูงเยี่ยมเทียมฟาต่ํากวาหญานิดเดียว
(ภูเขา)
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตคําตอบของ
ปริศนาคําทาย แลวตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : คําวา อาจารย นาฬิกา ลม นกเขา
ภูเขา เปนคําบอกถึงอะไร

๑. นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุมออกมา
เขียนคําตอบปริศนาคําทาย

๒.นักเรียนสังเกตคําตอบจากความรูเดิม
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม(แนว
คําตอบ : ชื่อคน ชื่อสิ่งของ ชื่อสัตว)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๖๔๘
ลําดับ
ที่
๒.

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คํานามได
๒. บอกหนาที่ของ
คํานามได

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสอน
๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคํานาม และให ๑. นักเรียนจับคูอานใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง
นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๕
คํานาม
๒. ขณะนักเรียนอานใบความรู ครูซักถาม ๒.นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
และทบทวนเรื่องมารยาทการอานในใจ
(แนวคําตอบ : หลักการอานในใจ ไดแก
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลักใน
นั่งตัวตรงตามสบาย ไมเกร็งตัว
การอานและมารยาทในการอานอะไรบาง จับหนังสือหรือใบความรูในทาที่
พรอมอาน ไมทําปากขมุบขมิบ ไมใช
นิ้วชี้ตามตัวหนังสือ)

๓. เขียนคํานามได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงวิธีการทํากิจกรรม “อาหาร
สมอง” ดังนี้
๑) อานเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
๒) ขีดเสนใตคํานามที่พบในเรื่อง
๒. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๕ เขียนตาม
คําบอก (คํานาม) ในเรื่องอาหารเพื่อ
สุขภาพ
๓. ครูเฉลยการเขียนตามคําบอกและให
นักเรียนตรวจ หากคําไหนเขียนผิด
ใหแกไขใหถูกตอง

๑. นักเรียนทํากิจกรรม “อาหารสมอง”

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคํานาม
พฤติกรรม
๒. ใบความรู
๒. การถามตอบ
ที่ ๕ เรื่อง
คํานาม

๓. บทอาน
๓. การสังเกต
เรื่องอาหารเพื่อ พฤติกรรม
สุขภาพ
๔. การถามตอบ
๔. ใบงานที่ ๕
๒. นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เขียนตาม
เรื่องเขียนตาม
คําบอกคํานามในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ คําบอกคํานาม
๓. นักเรียนตรวจการเขียนและแกไข
คําที่ผิดใหถูกตอง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๗ นาที

๖๔๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
๑. PowerPoint
คํานามในหัวขอตอไปนี้
คํานามในหัวขอตอไปนี้
เรื่องคํานาม
ครู : ความหมายของคํานาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ : คํานาม คือ
คําที่ใชเรียก คน สัตว พืช สิ่งของ และ
สถานที่)
ครู :ชนิดของคํานาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ : ชนิดของ
คํานาม มี ๒ ชนิดคือ ๑. คํานามทั่วไป
เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปไมไดชี้
เฉพาะเจาะจง ๒. คํานามชี้เฉพาะ
เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว
สิ่งของ และสถานที่ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว)
ครู : หนาที่ของคํานาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ : หนาที่ของ
คํานาม ๑. ทําหนาที่เปนประธานของ
ประโยค ๒. ทําหนาที่เปนกรรมของ
ประโยค)
๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
เรียนของนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การนําเสนอ
แผนผังความคิด

๖๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง คํานาม
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คํานาม
๓) บทอาน เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
๔) ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนตามคําบอกคํานาม
๕) ปริศนาคําทาย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนตามคําบอกคํานาม
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
คํานาม
- บอกหนาที่ของคํานาม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคํานาม

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๕
- แบบประเมินใบงานที่ ๕ ผานเกณฑ
เรื่อง เขียนตามคําบอก เรือ่ ง เขียนตามคําบอก การประเมิน
คํานาม
คํานาม
รอยละ ๖๐

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถ
ในการสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการ
คิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๕๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คํานาม
๒. บอกหนาที่ของ
คํานาม
๓. เขียนคํานาม
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคํานามไดถูกตอง ของคํานามไดถูกตอง ของคํานามไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
บอกหนาที่ของ
บอกหนาที่ของ
บอกหนาที่ของ
คํานามไดถูกตอง
คํานามไดถูกตอง
คํานามไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนคํานามได
เขียนคํานามได
เขียนคํานามได
ถูกตองมากกวา ๘ คํา ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคํานามไมได
บอกหนาทีข่ อง
คํานามไมได
เขียนคํานามได
ถูกตองนอยกวา ๔ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
- พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๖๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๕๓

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํานาม
คํานาม คือ คําที่ใชเรียก คน สัตว พืช สิ่งของ และสถานที่ เชน
โรงเรียน ชาวไร แมว นกยูง หนังสือ พระจันทร สวนสัตว
ธงไตรรงค พระอาทิตย ดอยสุเทพ นครสวรรค
คําที่ใชเรียกคน เชน เด็ก เพื่อน ยา ทหาร พอคา ชาวไร
คําที่ใชเรียกสัตว เชน ชาง สุนัข นก ปลา กระตาย มา
คําที่ใชเรียกพืช เชน ตนมะมวง เงาะโรงเรียน พริก มะนาว พริกชี้ฟา
คําที่ใชเรียกสิ่งของ เชน หนังสือ ลูกฟุตบอล คอมพิวเตอร ธงชาติ นาฬิกา
คําที่ใชเรียกสถานที่ เชน โรงเรียน ดอย สนามหญา สวนสัตว
คํานามแบงเปน ๒ ชนิด คือคํานามชี้เฉพาะ และคํานามไมชี้เฉพาะ
๑. คํานามทั่วไป เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปไมไดชี้เฉพาะเจาะจง เชน โรงเรียน
แมว สถานีรถไฟ หนังสือ สวนสัตว
๒. คํานามชี้เฉพาะ เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว สิ่งของ และสถานที่
ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เชน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ เจาแตม สถานี
รถไฟหัวหิน หนังสือภาษาไทย สวนสัตวชะอํา
หนาที่ของคํานาม
คํานามทําหนาที่ในประโยค ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
จานขาวตกแตก
นักเรียนอานนิทาน
พอลางชอนสอม
เจาแตมชอบกระโดดเชือก
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
สมชัยเตะฟุตบอล
นองซักเสื้อ
ชมพูเลี้ยงสุนัข
แมวเคลาเคลียกันตธิดา

๖๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานบทความตอไปนี้แลวขีดเสนใตคําที่เปนคํานาม

เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

ป จ จุ บั น การกิ น อาหารของคนไทยสว นมาก ได รั บ สารอาหารไม เ พี ย งพอต อ
รางกาย หรือมากเกินไป ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และโรคอวน ดังนั้น ถารูจักเลือกอาหารที่มีคุณคา จะชวยใหมี
สุขภาพดี ไมเจ็บปวย
การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผัก ถาเปนเนื้อสัตวตองมีไขมันต่ํา เชน
ปลา และเนื้อไมติดมัน การปรุงอาหารควรใชวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ
รสชาติ ไ ม มั นจั ด เค็ ม จั ด หรื อ หวานจั ด เนนการตม นึ่ง ย า ง อบ และทํา เปนน้ําพริก
ถาเปนผัดและแกงก็ใสน้ํามันและกะทิแตพอควร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบงอาหารเปน ๔ กลุมตามสารอาหารซึ่ง
คนไทยยังกินไมเพียงพอ หรือกินมากเกินไปจนทําใหเกิดปญหาสุขภาพได ดังนี้
กลุมที่ ๑ กลุมที่ใหใยอาหารสูง ชวยใหขับถายสะดวกขึ้นปองกันโรคทองผูก
และริดสีดวงทวาร เชน ขาวยําปกษใต ยําผักรวม น้ําพริกตาง ๆ โจกขาวกลอง ขาวกลอง
ผัดรวมมิตร ขนมจีนน้ํายาปา ขนมจีน แกงปา ฯลฯ
กลุ ม ที่ ๒ กลุ ม ที่ ใ ห แ คลเซี ย มสู ง ช ว ยให ก ระดู ก และฟ นแข็ งแรงป อ งกันโรค
กระดู ก พรุ น เช น น้ํ า พริ ก กะป ปลาทู ยํ า ยอดคะน า ลาบ เต า หู น้ํ า พริ ก ปลาร า
กวยเตี๋ยวราดหนา ฯลฯ
กลุมที่ ๓ กลุมที่ใหวิตามินเอและธาตุเหล็กสูง ชวยใหดวงตาสดใส เพิ่มความ
ตานทานโรค เจริญเติบโตเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางาน เชน เกาเหลาเลือดหมู
แกงจืดตําลึง ซุปฟกทอง ซุปขาวโพด ขนมจีนน้ําเงี้ยว ขาวผัดรวมมิตร กวยเตี๋ยวตมยํา
ฯลฯ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๕๕

กลุ ม ที่ ๔ กลุ ม ที่ มี ไ ขมั น ต่ํ า ช ว ยป อ งกั น โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคอ ว น
โรคเบาหวาน เชน ปลากะพงลวกจิ้ม ปลาชอนเผา สมตํา สุกี้น้ํา ตมยํากุง ลาบปลา
กวยเตี๋ยวปลา ฯลฯ
หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนตามคําบอก (คํานาม)
หนวยการเรียนรูท ี่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๕ เรือ่ ง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําตามทีค่ รูบอกลงในชองวาง

ชื่อ ......................................... สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๕๗

๙.๒ แบบประเมินการทําใบงานที่ ๕ เรื่องเขียนตามคําบอก (คํานาม)
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. ความถูกตอง
เขียนคํานามไดถูกตอง
ของเนื้อหา
มากกวา ๘ คํา
๒. ลายมือตัวบรรจง - ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
๓. ความสะอาด
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคํานามไดถูกตอง เขียนคํานามไดถูกตอง
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคํานามไดถูกตอง
นอยกวา ๔ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

๖๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําสรรพนาม เปนคําที่ใชแทนคํานาม ที่ผูพูดหรือผูเขียนไดกลาวแลว หรือเปนที่เขาใจกันระหวางผูพูด
ผูฟง และผูที่กลาวถึง เพื่อไมตองใชคํานามนั้นซ้ําอีก
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายของคําสรรพนามได
๒) บอกหนาที่ของคําสรรพนามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําสรรพนามได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําสรรพนาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๕๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียนคํา
สรรพนาม

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของคํา
สรรพนามได
๒. บอกหนาที่ของ
คําสรรพนามได

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑. ครูทักทายนักเรียน และอานขอความ
สั้น ๆ ใหนักเรียนฟงและสังเกตคํา โดยตั้ง
คําถาม ดังนี้
ครู : สวัสดีครับอนุชา ชื่ออนุชานะครับ
ชื่อเลนชื่อกันต กันตอายุ ๒๗ ปครับ
กันตชอบเรียนวิชาภาษาไทย
ครู : ครูจะแสดงขอความที่เพิ่งพูดเมื่อ
สักครูบนกระดาน
ครู : นักเรียนคิดวาคําที่ครูขีดเสนใต
สามารถใชคําใดมาแทนไดบาง
เพราะเหตุใด
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง คําสรรพนาม
และใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๖
เรื่อง คําสรรพนาม
๒. ขณะนักเรียนอานใบความรู ครูซักถาม
และทบทวนเรื่องมารยาทการอานในใจ
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลักใน
การอานและมารยาทในการอานอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนฟงขอความ และสังเกตคํา
แลวตอบคําถามครู มีแนวคําตอบ ดังนี้

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อ
PowerPoint
ขอความสั้น ๆ

นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ:คําวา“ผม”หรือ “กระผม”
เพราะจะไดไมตองพูดคํานามนั้นซ้ําอีก)
๑. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๖ เรื่อง ๒. สื่อ
คําสรรพนาม
PowerPoint
เรื่อง คํา
๒. นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม สรรพนาม
(แนวคําตอบ : หลักการอานในใจ ไดแก ๓. ใบความรู
นั่งตัวตรงตามสบาย ไมเกร็งตัว
ที่ ๖ เรื่องคํา
จับหนังสือหรือใบความรูในทาที่
สรรพนาม

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
๔. การถาม
ตอบ

๖๖๐
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓. เขียนคํา
สรรพนามได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทํากิจกรรมการอาน ดังนี้
๑) นักเรียนแตละคนอานเรื่อง สุนัข
จอมเกเร
๒) ขีดเสนใตคําสรรพนามที่พบในเรื่อง
๒. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๖ เรื่องเขียน
คําสรรพนาม หลังจากนั้นครูชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๓. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยการขีด
คําสรรพนามจากเรื่องสุนัขจอมเกเร และ
ใบงานที่ ๖
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
คําสรรพนามในหัวขอตอไปนี้
ครู : ความหมายของคําสรรพนาม

ครู :ชนิดของคําสรรพนาม

กิจกรรมนักเรียน
พรอมอาน ไมทําปากขมุบขมิบ ไมใช
นิ้วชี้ตามตัวหนังสือ)
๑. นักเรียนทํากิจกรรมอานเรื่องสุนัข
จอมเกเรและขีดเสนใตคําสรรพนาม
ที่พบในเรื่อง
๒. นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่องเขียนคํา
สรรพนาม

สื่อการเรียนรู

๔. บทอาน
เรื่องสุนัข
จอมเกเร
๕. ใบงานที่ ๖
เรื่องเขียนคํา
สรรพนาม

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสังเกต
พฤติกรรม
๖. การถาม
ตอบ

๓. นักเรียนรวมเฉลยการขีดคําสรรพนาม
จากเรื่องสุนัขจอมเกเร และใบงานที่ ๖
๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
๑. PowerPoint ๗. การพูด
คําสรรพนามในหัวขอตอไปนี้
เรื่องคํา
สรุปความรู
นักเรียน :(แนวคําตอบ:คําสรรพนาคือคํา สรรพนาม
ที่ใชแทนคํานามทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และ
ผูที่กลาวถึง เพื่อไมตองใชคํานามนั้นซ้ํา)
นักเรียน : (แนวคําตอบ : ชนิดคํา
สรรพนาม ๑. ใชแทนผูพูด ๒. ใชแทน
ผูฟง ๓. ใชแทนผูที่ถูกกลาวถึง)

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๖๖๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

ครู :หนาที่ของคําสรรพนาม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : (แนวคําตอบ : หนาที่ของคํา
สรรพนาม เปนประธานของประโยคและ
เปนกรรมของประโยค)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๖๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําสรรพนาม
๓) บทอาน เรื่อง สุนัขจอมเกเร
๔) ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายของคํา ๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
สรรพนาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม
๒. บอกหนาที่ของคําสรรพนาม
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําสรรพนาม
- การทําใบงานที่ ๖
- แบบประเมินใบงานที่
เรื่องเขียนคําสรรพนาม ๖ เรื่องเขียนคําสรรพ
นาม
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๖๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คําสรรพนาม
๒. บอกหนาที่ของ
คําสรรพนาม
๓. เขียนคํา
สรรพนาม
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําสรรพนามได ของคําสรรพนามได ของคําสรรพนามได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
บอกหนาที่ของคํา
บอกหนาที่ของคํา
บอกหนาที่ของคํา
สรรพนามไดถูกตอง สรรพนามไดถูกตอง สรรพนามไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนคําสรรพนามได เขียนคําสรรพนามได เขียนคําสรรพนามได
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ
ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําสรรพนาม
ไมได
บอกหนาที่ของคํา
สรรพนามไมได
เขียนคําสรรพนามได
ถูกตองนอยกวา ๔ ขอ
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๖๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๖๕

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คํานาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําสรรพนาม

คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง
เพือ่ ไมตองใชคํานามนั้นซ้าํ อีก
๑. คําสรรพนามใชแทนผูพูด เชน เรา ฉัน ดิฉัน หนู ผม กระผม
ขาพเจา อาตมา
๒. คําสรรพนามใชแทนผูฟง เชน คุณ เธอ ทาน โยม
๓. คําสรรพนามใชแทนผูที่ถูกกลาวถึง เชน เขา มัน ทาน พระองค
หนาที่ของคําสรรพนาม
คําสรรพนามทําหนาที่ในประโยคเหมือนกับคํานาม คือ
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
ฉันเลี้ยงปลากัด
หนูไปตลาดกับแมนะคะ
มันชอบเฝาบาน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
ดินสอของฉันหายใครเอามันไป
พวกเรานิยมยกยองทาน
ผมคิดถึงคุณ
พอรักผม

๖๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง สุนัขจอมเกเร
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง สุนัขจอมเกเร
สุนัขจอมเกเรตัวหนึ่งชอบวิ่งไปกัดชาวบานเวลาเขาเผลอ เจาของ
จึงนํากระพรวนมาแขวนคอมันไว เพื่อใหคนไดยินเวลามันวิ่งเขาไปใกล
แตเจาสุนัขคิดวาเขาใหมันเปนของขวัญ มันจึงวิ่งทําเสียงกรุงกริ๊งอวดไป
ทั่วตลาด สุนัขชราตัวหนึ่งเห็นมันวิ่งเชนนั้นจึงถามมันวา "ทําไมเจาถึงวิ่ง
สั่นกระพรวนไปทั่วเชนนี้ละ" มันตอบกลับไปวา "เพื่อใหทุกคนไดยินเสียง
อันไพเราะของมันยังไงละ"
สุนัขชราหัวเราะในความโงของมัน "เจาเขาใจผิดแลวละเจาหมานอย
ไมมีใครชื่นชมเจาหรอก คนที่ไดยินเสียงกระพรวนของเจามีแตจะวิ่งหนี
กันทั้งนั้น เพราะเขากลัววาเจาจะไปทํารายเขาตางหาก"
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
“คนโงมักภูมิใจกับชื่อเสียงในทางที่ไมดีของตนเอง”
ชวนคิด : ใหนักเรียนหาคําสรรพนามที่ใชแทนคํานามในเรื่องสุนัขจอม
เกเร

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๖๗

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําสรรพนามในประโยคตอไปนี้
๑. ฉันคิดถึงคุณมาก
......................................................................................................................
๒. ผมเลี้ยงแมวไวตัวหนึ่ง มันฉลาดแสนรูมาก
......................................................................................................................
๓. ทุกวันนี้เธอรูไหมวาเขานิยมใชโทรศัพทมือถือกัน
......................................................................................................................
๔. โยมพรุงนี้อาตมาจะรวมงานบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
......................................................................................................................
๕. เจาแตมมันชอบเฝาบาน
......................................................................................................................
๖. พวกเขาชวยเหลือผูอื่นที่กําลังไดรับความเดือดรอน
......................................................................................................................
๗. ผมขออนุญาตครูไปพักผอนตางจังหวัดกับครอบครัว
......................................................................................................................
๘. วันหยุดนี้เธอจะมาทํารายงานทีบ่ านของฉันไหม
......................................................................................................................
๙. ดิฉันจะกลับบานแลว ทานตองการอะไรอีกหรือไม
......................................................................................................................
๑๐. ทุกครั้งที่มีโอกาสทําดี ขอใหพวกคุณจงทําความดีเพื่อตนเองและผูอื่น
......................................................................................................................
ชื่อ ......................................... สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๖๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําสรรพนาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําสรรพนามในประโยคตอไปนี้

๑. ฉันคิดถึงคุณมาก
คําตอบ ฉัน, คุณ
๒. ผมเลีย้ งแมวไวตัวหนึ่ง มันฉลาดแสนรูมาก
คําตอบ ผม, มัน
๓. ทุกวันนี้เธอรูไ หมวาเขานิยมใชโทรศัพทมือถือกัน
คําตอบ เธอ, เขา
๔. โยมพรุงนีอ้ าตมาจะรวมงานบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
คําตอบ โยม, อาตมา
๕. เจาแตมมันชอบเฝาบาน
คําตอบ มัน
๖. พวกเขาชวยเหลือผูอื่นที่กําลังไดรับความเดือดรอน
คําตอบ พวกเขา
๗. ผมขออนุญาตครูไปพักผอนตางจังหวัดกับครอบครัว
คําตอบ ผม
๘. วันหยุดนี้เธอจะมาทํารายงานที่บานของฉันไหม
คําตอบ เธอ, ฉัน
๙. ดิฉันจะกลับบานแลว ทานตองการอะไรอีกหรือไม
คําตอบ ดิฉัน, ทาน
๑๐. ทุกครั้งที่มโี อกาสทําดี ขอใหพวกคุณจงทําความดีเพื่อตนเองและผูอ ื่น
คําตอบ พวกคุณ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๖๙

๙.๒ แบบประเมินการทําใบงานที่ ๕ เรื่องเขียนตามคําบอก (คําสรรพนาม)
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนคําสรรพนามได
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

๓ (ดี)
เขียนคําสรรพนามได
ถูกตอง ๗-๘ ขอ
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนคําสรรพนามได
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําสรรพนามได
ถูกตองนอยกวา ๔ ขอ
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
- ไมตั้งใจฟง ไมมีสมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๖๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คํากริยา คือ คําที่แสดง หรือบอกอาการกระทํา หรือบอกสภาพอยางใดอยางหนึ่งของ คน สัตว
สิ่งของ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายของคํากริยาได
๒) บอกหนาที่ของคํากริยาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคํากริยาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คํากริยา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๗๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
คํากริยา

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คํากริยาได
๒. บอกหนาที่ของ
คํากริยาได

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑. ครูกระตุนนักเรียนโดยใชวิธีการทํา
๑. นักเรียนทุกคนทํากิจกรรม “ไซมอน
กิจกรรม “ไซมอนสั่ง” โดยมีวิธีการทํา
สั่ง” โดยทําทาทางตามคําสั่ง
กิจกรรม ดังนี้
ครู : ใหนักเรียนทําทาทาง อยางตอเนื่อง
ดังนี้
- หัวเราะ หมุนตัว ชูมือ
- รองเพลง รองไห กระโดด
- กินขาว ดื่มน้ํา ลางจาน
ครู : นักเรียนคนใดทําทาทางโดยที่ยังไมมี
คําวา “ไซมอนสั่ง” เปนฝายแพ
ขั้นสอน ๑๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องคํากริยาและใหนักเรียน ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๗ เรื่อง
จับคูอานใบความรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
คํากริยา
๒. ขณะนักเรียนอานใบความรู ครูซักถาม
และทบทวนเรื่องมารยาทการอานในใจ
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลักใน
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
การอานและมารยาทในการอานอะไรบาง (แนวคําตอบ : หลักการอานในใจ ไดแก
นั่งตัวตรงตามสบาย ไมเกร็งตัว
จับหนังสือหรือใบความรูในทาที่

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. PowerPoint
เรื่องคํากริยา
๒. ใบความรู
ที่ ๗ เรื่อง
คํากริยา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

๖๗๒
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

พรอมอาน ไมทําปากขมุบขมิบ ไมใช
นิ้วชี้ตามตัวหนังสือ)
๓. เขียนคํากริยาได ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทํากิจกรรมการอาน ดังนี้ ๑. นักเรียนทํากิจกรรม อานเรื่อง
๔. มีมารยาทใน
๑) นักเรียนแตละคนอานเรื่อง หมาปา หมาปากับลูกแกะ แลวขีดเสนใต
การฟง การพูด
กับลูกแกะ
คํากริยาที่พบในเรื่อง
การอาน และ
๒) ขีดเสนใตคํากริยาที่พบในเรื่อง
การเขียน
๒. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๗ เรื่องเขียน ๒.นักเรียนเขียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
คํากริยา หลังจากนั้นครูชี้แจงเพิ่มเติมและ เขียนคํากริยา
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๓. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยการขีด
๓. นักเรียนรวมกันเฉลยการขีดคํากริยา
คํากริยาจากเรื่อง หมาปากับลูกแกะ
จากเรื่อง หมาปากับลูกแกะ และใบงาน
และใบงานที่ ๗
ที่ ๗
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
คํากริยาในหัวขอตอไปนี้
คํากริยาในหัวขอตอไปนี้
ครู : ความหมายของคํากริยา
นักเรียน : (แนวคําตอบ: คํากริยา คือ
คําที่บอกอาการกระทํา หรือบอกสภาพ
อยางใดอยางหนึ่งของ คน สัตว
สิ่งของ)
ครู :หนาที่ของคํากริยา
นักเรียน :(แนวคําตอบ:หนาที่ของ
คํากริยาเปนประธานของประโยคและ
เปนกรรมของประโยค)

สื่อการเรียนรู

๓. บทอาน
เรื่องหมาปากับ
ลูกแกะ
๔. ใบงานที่ ๗
เรื่องเขียน
คํากริยา

การประเมิน
การเรียนรู

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคํากริยา
พฤติกรรม
นักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๖๗๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
เรียนของนักเรียน
๓. ครูมอบหมายงานในชั่วโมงหนา
๓. นักเรียนจดบันทึกนําใบงานที่ ๕ เรื่อง
ใหนักเรียนนําใบงานที่ ๕ เรื่องการเขียน การเขียนคํานาม เพื่อนํามาเลนเกมบิงโก
คํานาม เพื่อใหนักเรียนนํามาเลนเกมบิงโก

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๖๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง คํากริยา
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คํากริยา
๓) บทอาน เรื่อง หมาปากับลูกแกะ
๔) ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายของ
คํากริยา
๒. บอกหนาที่ของคํากริยา
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคํากริยา

วิธีการ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
การประเมิน
รอยละ ๖๐
- การทําใบงานที่ ๗
เรื่องเขียนคํากริยา

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

- แบบประเมินใบงาน ผานเกณฑ
ที่ ๗ เรื่องเขียนคํากริยา การประเมิน
รอยละ ๖๐
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๗๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คํากริยา
๒. บอกหนาที่ของ
คํากริยา
๓. เขียนคํากริยา
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคํากริยาไดถูกตอง ของคําคํากริยาได
ของคํากริยาไดถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก เปนสวนนอย
บอกหนาที่ของ
บอกหนาที่ของ
บอกหนาที่ของ
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนคํากริยาได
เขียนคํากริยาได
เขียนคํากริยาได
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ
ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคํากริยาไมได
บอกหนาที่ของ
คํากริยาไมได
เขียนคํากริยาได
ถูกตองนอยกวา ๔ ขอ
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๖๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๗๗

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํากริยา

คํากริยา คือ คําที่บอกอาการกระทํา หรือบอกสภาพอยางใดอยางหนึง่ ของ
คน สัตว สิ่งของ เชน วิ่ง ดีใจ วาย หัวเราะ ปลูก รับประทาน ดับ
ตัวอยางประโยค
สุนัขวิ่งเร็ว
ฉันดีใจมาก
ขิงวายน้ําเกง
พอหัวเราะเสียงดัง
แมปลูกผักสวนครัว
คุณครูรับประทานอาหารกลางวันแลว
ไฟฟาในโรงเรียนดับหมดทุกดวงตั้งแตเชา
หนาที่ของคํากริยา
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
- กินมากทําใหอวน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
- ฉันชอบเตนแอโรบิกตอนเชา

๖๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง หมาปากับลูกแกะ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง หมาปากับลูกแกะ

ขณะที่หมาปากําลังกินน้ําอยูที่ตนลําธารแหงหนึ่ง แลเห็นลูกแกะเดินเลน
ทองน้ํามาแตไกล หมาปาตั้งใจวาจะจับลูกแกะกิน แตเมื่อจะกินคิดวาตองทําให
ลูกแกะเห็นความชอบธรรมของตนเสียกอน เมื่อคิดดังนั้นแลวก็ตรงเขาไปตอวา
ลูกแกะวา “เจานี้นิสัยไมดี ถือดีอยางไรจึงมากวนน้ํากินของขาใหขุนเปนตมไป
ดั ง นี้ ” ลู ก แกะตกใจ ร อ งตอบโต ไ ปโดยซื่ อว า “ท า นจะว า ข า พเจ ากวนน้ํากิน
ของทานใหขุนอยางไรถูก เพราะน้ําในลําธารนี้ไหลจากทานมายังขาพเจา หาได
ไหลจากขาพเจาไปหาทานไม”
หมาปาแกลงหาความตอไปวา “เอาเถิด ถึงเจาจะไมไดทําน้ําใหขุนวันนี้
เมื่อปกลายนี้ เจาก็ไดตอวาขาหนักหนา” ลูกแกะตัวสั่นรองตอบไปวา “พุธโธเอย
เมื่อปกลายนี้ขาพเจายังไมไดเกิดมาเห็นเดือนเห็นตะวันเลย” หมาปาตอบวา
“เอาเถอะนะ ถึงเจาไมไดตอวาขา พอของเจาก็ตอวาขา เจามีความผิดเหมือนกัน
จะมามัวตอลอตอเถียงกันไปทําไม” วาแลวก็ตะครุบลูกแกะกินเปนอาหาร
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ผูที่มีนิสัยพาลยอมหาเหตุที่จะพาลผูไมมีความผิดใหจงได

ชวนคิด : ใหนักเรียนหาคํากริยาในเรื่องหมาปากับลูกแกะ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๗๙

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคํากริยาตอไปนี้เติมลงในชองวางใหถูกตอง
รองไห

หัวเราะ

กวาด

ทํา

เปด

ไหว

วิ่ง

ปด

กระโดด

รอง

ยิ้ม

นอน

๑. เมื่อคืนอานหนังสือจนดึกทําใหหนูแดง
ตื่นสาย
๒. คุณแม
สลัดผักและไกทอด
๓. อึ่งอางตัวใหญ
ลงในสระน้ํา
๔. ดํา
ไปเก็บวาวที่ตก
๕. เธอชวยคุณแม
ใบไมทุกวัน
๖. ลูกจันทรยกมือ
พระที่หนาวัด
๗. ยายแมน
อยางมีความสุขเมื่อไดรับของขวัญ
๘. คุณปา
สงเสียงดัง เมื่อฟงเรื่องขําขันจากวิทยุ
๙. ตุกตา
เพลงเวลาอาบน้ํา
๑๐. พลอยใส
สวิตชพัดลมกอนออกจากบาน
ชื่อ ......................................... สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๖๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คํากริยา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคํากริยาตอไปนี้เติมลงในชองวางใหถูกตอง
รองไห

หัวเราะ

กวาด

ทํา

เปด

ไหว

วิ่ง

ปด

กระโดด

รอง

ยิ้ม

นอน

แนวคําตอบ
๑. เมื่อคืนอานหนังสือจนดึกทําใหหนูแดง นอน ตื่นสาย
๒. คุณแม ทํา สลัดผักและไกทอด
๓. อึ่งอางตัวใหญ กระโดด ลงในสระน้ํา
๔. ดํา วิ่ง ไปเก็บวาวที่ตก
๕. เธอชวยคุณแม กวาด ใบไมทุกวัน
๖. ลูกจันทรยกมือ ไหว พระที่หนาวัด
๗. ยายแมน ยิ้ม อยางมีความสุขเมื่อไดรับของขวัญ
๘. คุณปา หัวเราะ สงเสียงดัง เมื่อฟงเรื่องขําขันจากวิทยุ
๙. ตุกตา รอง เพลงเวลาอาบน้ํา
๑๐. พลอยใส ปด สวิตชพัดลมกอนออกจากบาน

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๘๑

๙.๒ แบบประเมินการทําใบงานที่ ๗ เรื่องเขียนคํากริยา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒ .ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
เขียนคํากริยาได
ถูกตอง ๙-๑๐ ขอ
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคํากริยาได
เขียนคํากริยาได
ถูกตอง ๗-๘ ขอ
ถูกตอง ๕-๖ ขอ
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคํากริยาได
ถูกตองนอยกวา ๔ ขอ
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

๖๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย มี ๗ ชนิด ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําบุพบท คําวิเศษณ
คําสันธาน คําอุทาน ผูเรียนควรรูจักสังเกต รูความหมาย หนาที่ และประเภทของคําในประโยค
ดังนั้น ในการสื่อสารผูเรียนตองใชคําเรียบเรียงเปนประโยค การใชคําไดถูกตองจะเปนประโยชนใน
การสรางสรรคผลงานการเขียนและประยุกตใชในชีวิตรประจําวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของคํานาม คําสรรพนาม คํากริยาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคํา คํานาม คําสรรพนาม คํากริยาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ คํานาม
๔.๒ คําสรรพนาม
๔.๓ คํากริยา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๘๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
การอาน เขียน
คํากริยา

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นนํา
๗ นาที

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คําสรรพนาม และ
คํากริยาได

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑. ครูใหนักเรียนนําใบงานที่ ๕ เรื่อง
การเขียนคํานาม เพื่อใหนักเรียนนํามาเลน
เกมบิงโก โดยมีวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
ครู : นักเรียนนําใบงานที่ ๕ มาทุกคนแลว
ใหทุกคนรวมเลนบิงโก ตามกติกาตอไปนี้
๑) วางฝาขวดลงบนคํานามที่ครูบอก
๒) คนใดวางฝาขวดในแนวตั้ง
แนวนอน หรือแนวเฉียง ครบ ๓ คํากอน
เปนฝายชนะ พรอมรองคําวา “บิงโก”
๑๐ นาที ๑. ครูอธิบายทบทวนเรื่องคํานาม
คําสรรพนาม และคํากริยา
และใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๘
เรื่อง คํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา
๒.ขณะนักเรียนอานใบความรู ครูซักถาม
และทบทวนเรื่องมารยาทการอานในใจ
ครู : เวลานักเรียนอานในใจ มีหลักใน
การอานและมารยาทในการอานอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทุกคนนําใบงานที่ ๕
เรื่องการเขียนคํานาม มาเลนเกม
บิงโก

สื่อการเรียนรู
๑. ใบงานที่ ๕
เรื่องการเขียน
คํานาม
๒.ฝาขวดน้ํา
๓.ชุดคําใน
การเลนเกมบิงโก

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. นักเรียนจับคูอานใบความรูท ี่ ๘ ๑. PowerPoint ๓. การสังเกต
เรื่อง คํานาม คําสรรพนาม และ
เรื่องสรางสรรค พฤติกรรม
คํากริยา
ชิ้นงาน
๔. การถามตอบ
๒. ใบความรูท ี่ ๘
๒. นักเรียน : ตอบจาก
เรื่อง คํานาม
ประสบการณเดิม (แนวคําตอบ : คําสรรพนาม
หลักการอานในใจ ไดแก นั่งตัวตรง และคํากริยา
ตามสบาย ไมเกร็งตัว จับหนังสือ
หรือใบความรูในทาที่พรอมอาน

๖๘๔
ลําดับ
ที่

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. เขียนคํา
สรรพนาม และ
คํากริยาได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

ไมทําปากขมุบขมิบ ไมใชนิ้วชี้ตาม
ตัวหนังสือ)
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทํากิจกรรม “กระถาง
๑. นักเรียนทุกกลุมทํากิจกรรม
๓. วัสดุในสราง
ดอกไมชนิดของคําในภาษาไทย”
“กระถางดอกไมชนิดของคําใน
กระถางตนไม
พรอมบอกวัสดุที่ใช ดังนี้
ภาษาไทย” แลวนํากระถางตนไม ชนิดของคํา
๑) แบงกลุมนักเรียนเปน ๔ กลุม ๆ ละ ของกลุมตนเองมานําเสนอหนา
เทา ๆ กัน
ชั้นเรียน
๒) ใหนักเรียนแตละคนในกลุม
คิดคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา
ชนิดละ ๑ คํา
๓) นักเรียนทุกคนในกลุมนําคําที่ได
มาติดบนดอกไมประดิษฐ
๔) นักเรียนนํากระถางตนไมของกลุม
ตนเองมานําเสนอหนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับชนิดของคํา โดยใชกระถางดอกไม เกี่ยวกับชนิดของคํา
ชนิดของคํา ประกอบการอภิปราย

การประเมิน
การเรียนรู

๕. การสราง
กระถางตนไม
ชนิดของคํา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๑๓ นาที ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปความรู
๑. นักเรียนสรุปความรู โดยการทํา
โดยการทําแผนผังความคิด เรื่องชนิดของ แผนผังความคิด เรื่องชนิดของคํา
คําในภาษาไทย บนกระดาน และให
ในภาษาไทยบนกระดาน
นักเรียนเขียนแผนผังความคิดในใบงาน
ที่ ๘
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายใน
ในหัวขอเรื่องชนิดของคําในภาษาไทย
หัวขอเรื่องชนิดของคําในภาษาไทย

๖๘๕
สื่อการเรียนรู
๔. PowerPoint
เรื่องสรางสรรค
ชิ้นงาน
๕. ใบงานที่ ๘
เรื่องการเขียน
แผนผังความคิด
ชนิดของคํา
ในภาษาไทย

การประเมิน
การเรียนรู
๖. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๗. การนําเสนอ
แผนผังความคิด

๖๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง คํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา
๒) PowerPoint เรื่อง การสรางสรรคชิ้นงาน
๓) เกมการเรียนรูบิงโก เรื่อง คํานาม
๔) วัสดุในการสรางกระถางตนไมชนิดของคํา
๕) ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิด ชนิดของคําในภาษาไทย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- การสรางกระถางดอกไมชนิดของคํา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
คําสรรพนาม และคํากริยา
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําสรรพนาม และ
คํากริยา

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทํากระถางดอกไม -แบบประเมินการทํา
กระถางดอกไมชนิด
ชนิดของคํา
ของคํา

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๘๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
คําสรรพนาม
และคํากริยา
๒. เขียนคํา
สรรพนาม และ
คํากริยา
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําสรรพนาม
ของคําสรรพนาม
ของคําสรรพนาม
และคํากริยาได
และคํากริยาได
และคํากริยาได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําสรรพนาม
เขียนคําสรรพนาม
เขียนคําสรรพนาม
และคํากริยาได
และคํากริยาได
และคํากริยาได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. การเขียนสรุป - เขียนสรุปความรู
ความรูดวยแผนผัง ครบทุกประเด็น
ความคิด
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๘๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๘๐%
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๖๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๖๐%

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําสรรพนาม
และคํากริยาไมได
เขียนคําสรรพนาม
และคํากริยาไมได
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชดั เจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด
- เขียนสรุปความรู
ครบประเด็น ๔๐%
- แผนผังความคิด
ชัดเจน ครบประเด็น
๔๐%

๖๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๘๙

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง คํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํานาม

คํานาม คือ คําที่ใชเรียก คน สัตว พืช สิ่งของ และสถานที่
ตัวอยาง โรงเรียน ชาวไร แมว นกยูง หนังสือ พระจันทร สวนสัตว
ธงไตรรงค พระอาทิตย ดอยสุเทพ นครสวรรค
คําที่ใชเรียกคน เชน เด็ก เพื่อน ยา ทหาร พอคา ชาวไร
คําที่ใชเรียกสัตว เชน ชาง สุนัข เจามอม นกยูง ปลาทู ผีเสื้อ
คําที่ใชเรียกพืช เชน ตนมะมวง เงาะโรงเรียน พริก มะนาว พริกชี้ฟา
คําที่ใชเรียกสิ่งของ เชน หนังสือ ลูกฟุตบอล ขาวเหนียวมูน คอมพิวเตอร ธงชาติ
คําที่ใชเรียกสถานที่ เชน โรงเรียน ดอยสุเทพ นครสวรรค สนามหญา สวนสัตวชะอํา
คํานามแบงเปน ๒ ชนิด คือคํานามชี้เฉพาะ และคํานามไมชี้เฉพาะ
๑. คํานามไมชี้เฉพาะ เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปไมไดชี้เฉพาะเจาะจง เชน
โรงเรียน แมว สถานีรถไฟ หนังสือ สวนสัตว
๒. คํานามชี้เฉพาะ เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว สิ่งของ และสถานที่
ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เชน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ เจาแตม สถานี
รถไฟหัวหิน หนังสือภาษาไทย สวนสัตวชะอํา
หนาที่ของคํานาม
คํานามทําหนาที่ในประโยค ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
จานขาวตกแตก นักเรียนอานนิทาน
พอลางชอนสอม เจาแตมชอบกระโดดเชือก
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
สมชัยเตะฟุตบอล นองซักเสื้อ
ชมพูเลี้ยงสุนัข
แมวเคลาเคลียกันตธิดา

๖๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําสรรพนาม

คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง เพื่อไมตอง
ใชคํานามนั้นซ้ําอีก
๑. คําสรรพนามใชแทนผูพูด เชน เรา ฉัน ดิฉัน หนู ผม กระผม ขาพเจา
อาตมา
๒. คําสรรพนามใชแทนผูฟง เชน คุณ เธอ ทาน โยม
๓. คําสรรพนามใชแทนผูที่ถูกกลาวถึง เชน เขา มัน ทาน พระองค
หนาที่ของคําสรรพนาม
คําสรรพนามทําหนาที่ในประโยคเหมือนกับคํานาม คือ
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
ฉันเลี้ยงปลากัด หนูไปตลาดกับแมนะคะ มันชอบเฝาบาน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
ดินสอของฉันหายใครเอามันไป พวกเรานิยมยกยองทาน
ผมคิดถึงคุณ
พอรักผม

คํากริยา

คํากริยา คือ คําที่บอกอาการกระทํา หรือบอกสภาพอยางใดอยางหนึ่งของ คน
สัตว สิ่งของ เชน วิ่ง ดีใจ วาย หัวเราะ ปลูก รับประทาน ดับ
ตัวอยางประโยค
สุนัขวิ่งเร็ว ฉันดีใจมาก ขิงวายน้ําเกง
พอหัวเราะเสียงดัง แมปลูกผักสวนครัว
คุณครูรับประทานอาหารกลางวันแลว
ไฟฟาในโรงเรียนดับหมดทุกดวงตั้งแตเชา
หนาที่ของคํากริยา
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
- กินมากทําใหอวน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
- ฉันชอบเตนแอโรบิกตอนเชา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๙๑

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิดชนิดของคําในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปความรูโดยเขียนแผนผังความคิด เรื่องชนิดของคําใน
ภาษาไทย

ชื่อ ......................................... สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๖๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยางเฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนผังความคิดชนิดของคําในภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปความรูโดยเขียนแผนผังความคิด เรื่องชนิดของคําใน
ภาษาไทย
แนวคําตอบ ใหครูผูสอนพิจารณา
ผม
สุนัข

เด็กชายอนุชา

ดินสอ

คําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ
สถานที่ สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต

ทาน

ฉัน
โรงเรียน

มัน

คําที่ใชแทนคํานามที่กลาวถึงมาแลว
เพื่อจะไดไมตองกลาวคํานามนั้นซ้ําอีก

คํานาม

คําสรรพนาม
ชนิดของคําใน
ภาษาไทย
คํากริยา

คําที่ใชบงบอกถึงการกระทํา
การปรากฏ หรือสถานะของสิ่งที่กลาวถึง
วิ่ง

รอง
กระโดด

เขา

ปด

ยิ้ม

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๙๓

๙.๒ แบบประเมินการทํากระถางดอกไมชนิดของคํา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
เขียนคํา คํานาม
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
๓ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคํา คํานาม
เขียนคํา คํานาม
คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
๒ คํา
๑ คํา
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคํา คํานาม
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไมถูกตอง
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

๖๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสร างความรูและความคิด เพื่อนําไปใช ตัดสิน ใจแกป ญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด ป ๓/๗ อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สัญลักษณ เปนสิ่งที่กําหนดนิยามกันขึ้นเพื่อใหใชหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน
ปายสัญลักษณ เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ เปนตน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายปายสัญลักษณได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนความหมายของปายสัญลักษณได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- ปายสัญลักษณ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๙๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๗ นาที
การอาน เขียนปาย
สัญลักษณ

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายปาย
สัญลักษณได

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
ครู : ขอนักเรียนอาสาสมัคร ๒ คน
ออกมาบอกการเดินทางจากบานของ
นักเรียนมาถึงโรงเรียน
ครู : ในระหวางการเดินทาง นักเรียน
สังเกตขางทางไหมเห็นอะไรบาง
ครู : นอกจากเห็นสิ่งตาง ๆ แลวเห็นวามี
ปายอะไรบางไหม เปนปายแสดงอะไรบาง
๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนแตละคนอานในใจเรื่อง
ความรูนอกหองเรียน และตั้งคําถามจาก
การอานเรื่อง ดังนี้
ครู : จากเรื่อง เหตุการณของเรื่องเกิดที่ใด
ครู : ปายในหางสรรพสินคามีอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนอาสาสมัคร ๒ คน ออกมา
หนาชั้นเรียน เลาการเดินทางจากบาน
ของนักเรียนมาถึงโรงเรียน
นักเรียน : เลาเกี่ยวกับการเดินทาง
จากบานมาโรงเรียนตามประสบการณ
ของแตละคน
นักเรียน : บอกสิ่งที่เห็น รวมทั้งปาย
ขางทาง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. นักเรียนแตละคนอานในใจเรื่อง
๑. PowerPoint ๓. การถาม
ความรูนอกหองเรียน และตอบตาม
เรื่องสรางสรรค ตอบ
ความเขาใจเรื่อง มีแนวคําตอบดังนี้
ชิ้นงาน
นักเรียน : (แนวคําตอบ :หางสรรพสินคา)
นักเรียน : (แนวคําตอบ : แสดงหองน้ํา
ชาย หญิง ทางหนีไฟ หามสูบบุหรี่ และ
ทางออก)

๖๙๖
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : ปายสัญลักษณ มีประโยชนอยางไร

๓.

๔.

๒. เขียน
ความหมายของ
ปายสัญลักษณได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๒. ครูอธิบายเรื่องสัญลักษณนารูและให
นักเรียนอานใบความรูที่ ๙ เรื่อง
สัญลักษณนารู
ขั้นปฏิบัติ ๑๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๙ เรื่องปาย
ในอาคาร และครูชี้แจงเพิ่มเติมชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๙
และตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง
ปายสัญลักษณนารู
ขั้นสรุป
๑๓ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู โดยใชเกม
การเรียนรู ดังนี้
- ครูชูแผนปายสัญลักษณ
- นักเรียนยกมือตอบ
- กลุมใดตอบถูกมากที่สุดเปนฝายชนะ
๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ
เรียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

นักเรียน : (แนวคําตอบ : ใชเปนจุด
สังเกต และปฏิบัติตนใหถูกตอง เพื่อ
ความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ในชีวิต)
๒. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๙ เรื่อง
สัญลักษณนารู
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๙ เรื่องปาย
ในอาคาร
๒. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๙
และตรวจสอบความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องปาย
สัญลักษณนารู
๑. นักเรียนสรุปความรู โดยใชเกม
การเรียนรู

๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

๒. ใบความรู
ที่ ๙ เรื่อง
สัญลักษณนารู
๓. ใบงานที่ ๙
เรื่องเขียนปาย
สัญลักษณ
ในอาคาร
๑. สื่อ
PowerPoint
เรื่องสรางสรรค
ชิ้นงาน
๒. แผนปาย
สัญลักษณ

๔. ประเมิน
ใบงานที่ ๙
เรื่องปาย
ในอาคาร

๕. การสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๙๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง การสรางสรรคชิ้นงาน
๓) ปายสัญลักษณ
๔) ใบความรูที่ ๙ เรื่อง เขียนปายสัญลักษณในอาคาร
๕) บทอานเรื่อง ความรูนอกหองเรียน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง ปายสัญลักษณในอาคาร
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายปาย
สัญลักษณ
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนความหมายของปาย
สัญลักษณ

วิธีการ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๘
เรื่องปายสัญลักษณ
ในอาคาร

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๘ เรื่องปาย
สัญลักษณในอาคาร

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๖๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายปาย
สัญลักษณ
๒. เขียนความหมาย
ของปายสัญลักษณ
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนความหมายของ เขียนความหมายของ เขียนความหมายของ
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ปายสัญลักษณไมได
เขียนความหมายของ
ปายสัญลักษณ
นอยกวา ๕ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะพูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๖๙๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

สัญลักษณในอาคารนารู
๑. ปายหองน้ํา ชาย-หญิง ปายเครื่องหมาย
หองน้ําชาย–หญิง จะมีสัญลักษณรูปผูชาย
แทนหองน้ําผูชายและมีสัญลักษณรูปผูหญิง
แทนหองน้ําหญิง
๒. ปายบอกทางออก หมายถึง ขวามือมีทางออก
ซึ่งจะมีคําหรือลูกศรบอกทิศทางในการออก
๓. ปายบอกทางออก หมายถึง ซายมือมีทางออก
ซึ่งจะมีคําหรือลูกศรบอกทิศทางในการออกจาก
บริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ
๔. หามสูบบุหรี่ หมายถึง ไมสูบบุหรี่ในบริเวณนี้
สถานที่หามสูบบุหรี่ เชน โรงพยาบาล บนรถ
โดยสาร สนามบิน สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด
หางสรรพสินคา
๕. ปายบอกทางหนีไฟ หมายถึง ขวามือมีทาง
หนีไฟซึ่งจะมีคําหรือลูกศรบอกทิศทางในการออก
จากบริเวณหรือสถานทีน่ ั้น ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๐๑

๖. ปายบอกทางเขา หมายถึง
ขางหนาเปนทางเขาซึ่งจะมีคํา
หรือลูกศรบอกทิศทางในการเขาไป
บริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ
๗. ปายบอกการขึ้นลงบันได
หมายถึง การขึ้น-ลงตึกหรืออาคาร
สถานที่นั้น ๆ ถาขึ้น-ลง ชั้นเดียว
ควรใชบันได เพื่อการประหยัด
พลังงานไฟฟา และอุปกรณ
๘. ปายบอกกรณีเกิดเพลิงไหม
หมายถึงสัญลักษณบอกกรณีเกิด
เพลิงไหม
๙. ปายหามใชลิฟต หมายถึง
สัญลักษณหามใชลิฟต

นอกจากนี้ ยั ง มี เ ครื่ อ งหมายอี ก มากมายในสถานที่ ห รื อ อาคารต า ง ๆ
ที่ มั ก จะแสดงไว ใ ห นั ก เรี ย นหรื อ คนทั่ ว ไปให ไ ด สั ง เกตพบเป น แนวทางใน
การปฏิบัติ เพื่ออํานวยความสะดวกหรือ เปน ขอควรระมัด ระวัง เปน เบื้ อ งต น
ซึ่งควรทําความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง

๗๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนปายสัญลักษณในอาคาร
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนความหมายของปายเครื่องหมายใหถูกตอง
๑.
...................................................................................

๒.

...................................................................

๓.
.............................................................................................

๔.
...............................................................................................

๕.

........................................................................

๖.

.........................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗.

..........................................

๘.

..........................................................

๙.

๑๐.

๗๐๓

......................................................................................

.............................................................

ชื่อ ......................................... สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๗๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนปายสัญลักษณในอาคาร
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนความหมายของปายเครื่องหมายใหถูกตอง
๑.

แนวคําตอบ ปายบอกทางออกดานขวา

๒.

แนวคําตอบ ปายบอกทางออกดานซาย

๓.

แนวคําตอบ ปายหองน้ําชาย

๔.

แนวคําตอบ ปายทางเขา

๕.

แนวคําตอบ ปายทางหนีไฟ

๖.

แนวคําตอบ ปายบอกการขึ้น-ลงบันได

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗.

แนวคําตอบ ปายหามใชลิฟต

๘.

แนวคําตอบ ปายหามสูบบุหรี่

๙.

แนวคําตอบ ปายหองน้ําหญิง

๑๐.

แนวคําตอบ ปายกรณีเกิดเพลิงไหม

๗๐๕

๗๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

บทอาน เรื่อง ความรูนอกหองเรียน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง ความรูนอกหองเรียน

วันนี้เปนวันหยุด มังกรและกวาง ไมตองไปโรงเรียนทั้งสองคนทําการบานเสร็จ
เรียบรอย คุณพอไผและคุณแมนกพามังกรและกวางไปซื้อของที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง
มังกรและกวางดีใจมาก เมื่อมาถึงที่หาง มังกรเกิดปวดทองอยากจะเขาหองน้ํา ทุกคน
มองหาวาหองน้ําอยูทางไหน คุณพอชี้ใหทุกคนดูทางขวามือ “โนนหองน้ําชาย หองน้ําหญิง
อยูทางโนนเห็นปายเครื่องหมายสัญลักษณไหม” ทุกคนมองตามพรอมเดินไปจุดนั้น
คุณแมพูดวา “แมเขาหองน้ําหญิงบาง กวางไปเขากับแมไหมลูก” เมื่อทุกคนเสร็จธุระ
จากหองน้ําแลวก็พากันไปซื้อของตามตองการจนครบ และพรอมที่จะกลับบาน กวางพูดวา
“คุณพอคะทางออกอยูทางซายมือคะ หนูเห็นปายบอกไว” ระหวางทางที่ทุกคนเดิน
ออกมามังกรมองไปเห็นปาย มังกรอานวา “ทางหนีไฟ” และพูดขึ้นวา “นี่ปายบอกทาง
หนี ไ ฟไปทางขวามื อ ครั บ ” ทุ ก คนมองตามที่ มั ง กรพูด พ อ พู ด ว า “อ า นเก ง มากลูก”
มังกรยิ้ม “พอ ๆ แมชอบหางนี้มากนะดูสิเขาติดปายหามสูบบุหรี่หลายจุดเลยแสดงวา
เขาหวงใยสุขภาพของคนที่ใชบริการที่นี่” แมพูดกับพอ
เมื่อถึงรถยนตทุกคนชวยกันเก็บของจากรถเข็นใสไวในรถ ทุกคนขึ้นรถพรอมที่จะ
กลั บ บ า น มั ง กรพู ด กั บ พ อ ว า “คุ ณ พ อ ครับ ป า ยบอกว า ทางออก และมี ลู ก ศรตรงไป
ขางหนาแสดงวาเราตองตรงไปกอนใชไหมครับ”
“ใชครับ เราวิ่งตามลูกศรทางออกไปก็จะเจอทางออกกลับบานเราลูก" พอพูด
เมื่อรถวิ่งออกจากหางสรรพสินคาสูถนนใหญเพื่อมุงหนากลับบาน นองกวาง
พูดกับพี่มังกรวา“พี่มังกรเมื่อวันพุธคุณครูกันตสอนเรื่องสัญญาณไฟจราจรวาเราตองดู
สัญ ญาณไฟใหเ ปนวา ไฟสีแดงใหรถหยุด ไฟสีเหลืองให รถเตรียมหยุดหรือเตรียมไป
ส วนไฟเขี ยวให ร ถไป แล ว เราต องปฏิ บัติอย างเครงครัดจะทํ าให เ ราขั บขี่ รถไดอยาง
ปลอดภัยนะพี่มังกร”
“อุย! คุณแมหนูเห็นทางมาลาย ที่ใหคนเดินขามถนนอยางที่คุณครูสอนมาเลยคะ”
กวางพูดกับแม แมยิ้มและพยักหนารับทราบ ทุกคนกลับถึงบานอยางปลอดภัยและมี
ความสุขในวันหยุดนี้มาก

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๐๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๘ เรื่องเขียนปายสัญลักษณในอาคาร
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนความหมายของ เขียนความหมายของ เขียนความหมายของ
ปายสัญลักษณ
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
ถูกตอง ๗-๘ คํา
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงามแต - ลายมือไมสม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแต
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
ไมสม่ําเสมอ อานยาก
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหางไม
เทากัน
สวยงาม
สม่ําเสมอ
สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนความหมายของ
ปายสัญลักษณได
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด

๗๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สัญลักษณนารู (ปายจราจรประเภทบังคับ และปายเตือน)
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสร างความรูและความคิด เพื่อนําไปใช ตัดสิน ใจแกป ญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด ป ๓/๗ อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สัญลักษณ เปนสิ่งที่กําหนดนิยามกันขึ้นเพื่อใหใชหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน
ปายสัญลักษณ เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ เปนตน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายปายสัญลักษณได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนปายสัญลักษณได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- ปายสัญลักษณ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๐๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สัญลักษณนารู (ปายจราจรประเภทบังคับ และปายเตือน)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

๓.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที
การอาน เขียนปาย
จราจรบังคับ และ
ปายเตือน

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายปาย
สัญลักษณได
๒. เขียนปาย
สัญลักษณได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
ครู : ขอนักเรียนอาสาสมัครบอกวา
ในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู พบเจอปาย
อะไรบาง ใหนักเรียนออกมาวาดรูปปาย
เหลานั้น
ครู : นักเรียนวาทราบความหมายของ
ปายตาง ๆ หรือไม
๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง ปายจราจรประเภท
บังคับ และปายเตือน และใหนักเรียน
อานใบความรูที่ ๑๐ เรื่องปายจราจร
ประเภทบังคับและปายเตือน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนอาสาสมัครออกมาบอกปาย
ที่พบในชุมชนของตนเอง พรอมวาดรูป
ตามที่จําได
นักเรียน : ออกมาบอกลักษณะปายและ
วาดรูปปายในชุมชนที่อาศัย ตามที่จําได
และจากประสบการณเดิม

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๑๐ เรื่อง ๑. PowerPoint
ปายจราจรประเภทบังคับ และปายเตือน เรื่องปายจราจร
ประเภทบังคับ
และปายเตือน

ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๑๐ เรื่องปาย
ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน จราจรประเภทบังคับและปายเตือน
และครูชี้แจงเพิ่มเติมชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ

๒. ใบความรู
ที่ ๑๐ เรื่องปาย
จราจรประเภท

๓. ประเมิน
ใบงานที่ ๑๐
เรื่องปาย
จราจร

๗๑๐
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
การอาน และ
การเขียน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๒. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงาน
ที่ ๑๐ และตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง
ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน

ขั้นสรุป

๑๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู โดยใชเกม
การเรียนรู ดังนี้
- ครูชูแผนปายสัญลักษณตาง ๆ
- นักเรียนยกมือตอบ
- กลุมใดตอบถูกมากที่สุดเปนฝายชนะ
๒. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ
เรียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ ๑๐
และตรวจสอบความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องปาย
จราจรประเภทบังคับและปายเตือน
๑. นักเรียนสรุปความรู โดยใชเกม
การเรียนรู ดังนี้
- ครูชูแผนปายสัญลักษณตาง ๆ
- นักเรียนยกมือตอบ
- กลุมใดตอบถูกมากที่สุดเปนฝายชนะ
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู
บังคับและปาย
เตือน
๓. ใบงานที่ ๑๐
เรื่องปายจราจร
ประเภทบังคับ
และปายเตือน
๔. แผนปาย
จราจรประเภท
บังคับและปาย
เตือน

การประเมิน
การเรียนรู
ประเภทบังคับ
และปายเตือน

๔. การสังเกต
พฤติกรรม
๕. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๑๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
๓) ปายสัญลักษณตาง ๆ
๔) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายปาย
สัญลักษณ
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนปายสัญลักษณ

วิธีการ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
๑. แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
การประเมิน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐
- การทําใบงานที่ ๑๐ - แบบประเมินการทํา
เรื่องปายจราจรประเภท ใบงานที่ ๑๐ เรื่องปาย
บังคับและปายเตือน
จราจรประเภทบังคับ
และปายเตือน

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๗๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายปาย
สัญลักษณ
๒. เขียนปาย
สัญลักษณ
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ปายสัญลักษณได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนปายสัญลักษณ เขียนปายสัญลักษณ เขียนปายสัญลักษณ
ไดถูกตอง ๙-๑๐ คํา ไดถูกตอง ๗-๘ คํา
ไดถูกตอง ๕-๖ คํา
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ปายสัญลักษณไมได
เขียนปายสัญลักษณ
นอยกวา ๕ คํา
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๑๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สัญลักษณนารู (ปายจราจรประเภทบังคับ และปายเตือน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ปายจราจรประเภทบังคับ
๑. หามกลับรถไปทางขวา ความหมาย หามมิใหกลับรถไป
ทางขวาไมวาดวยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๒. หามกลับรถไปทางซาย ความหมาย หามมิใหกลับรถไป
ทางซายไมวา ดวยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๓. หามแซง ความหมาย หามมิใหขับรถแซงขึ้นหนารถคันอื่น
ในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๔. หามรถจักรยานยนต ความหมาย หามรถจักรยานยนตผาน
เขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย
๕. หามคน ความหมาย หามคนผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้ง
ปาย

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๑๕

ปายจราจรประเภทเตือน
๑. ทางขามทางรถไฟไมมีเครือ่ งกั้นทาง ความหมาย
ทางขางหนามีทางรถไฟตัดผานและมีรั้วหรือมีเครื่อง
กีดขวางกั้นทาง
๒. ทางขามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ความหมาย
ทางขางหนามีทางรถไฟตัดผานและมีรั้วหรือมีเครื่อง
กีดขวางกั้นทาง กอนทีจ่ ะขับรถผานปายนี้ ใหขับรถ
ใหชาลงและพรอมที่จะหยุดรถไดเมือ่ มีเสียงสัญญาณ
ของเจาหนาที่ดังขึ้น
๓. ผิวทางขรุขระ ความหมาย ทางขางหนาขรุขระมาก
มีหลุมมีบอ หรือเปนสันติดตอกัน ใหขับรถใหชาลงและ
เพิ่มความระมัดระวัง
๔. สะพานแคบ ความหมาย ทางขางหนามีสะพานแคบ
รถเดินหลีกกันไมได ใหขับรถใหชาลงและระมัดระวัง
อันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝายหนึ่งของสะพาน
ถามีปายอื่นติดตั้งอยู ก็ใหปฏิบัติตามปายนั้น ๆ ดวย
๕. ทางลื่น ความหมาย ทางขางหนาลื่นเมือ่ ผิวทางเปยก
อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ใหขับรถใหชาลงใหมาก และ
ระมัดระวังการลื่นไถล อยาใชหามลอโดยแรงและทันที

๗๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง สัญลักษณนารู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนที่จากบานมาโรงเรียน โดยใชปายสัญลักษณตาง ๆ

ชื่อ ......................................... สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๑๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑๐ เรื่องปายจราจรประเภทบังคับและปายเตือน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนปายสัญลักษณได
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
วาดภาพสอดคลองกับ
เรื่อง ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม
เสร็จสมบูรณ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕-๘
๑-๔

๓ (ดี)
เขียนปายสัญลักษณได
ถูกตอง ๗-๘ คํา
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
วาดภาพสอดคลองกับ
เรื่อง ตกแตง ระบายสี
สวยงาม เสร็จสมบูรณ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนปายสัญลักษณได
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนปายสัญลักษณ
นอยกวา ๕ คํา
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
วาดภาพสอดคลองกับ
เรื่องบางสวน ตกแตง
ระบายสีบางสวนไม
สมบูรณ

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
วาดภาพไมสอดคลอง
กับเรื่อง ไมตกแตง
ไมระบายสี

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๗๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ศึกษาชนิดคําไทย
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. เขียนคําอักษรนําพยางคเดียว
๒. อานและเขียนคําอักษรนําสองพยางค
๓. เขียนคําอักษรกลางนําต่ําเดี่ยว
๔. เขียนคําอักษรนํา
๕. เขียนคํานาม
๖. เขียนคําสรรพนาม
๗. เขียนคํากริยา
๘. เขียนความหมายของปายสัญลักษณ
๙. เขียนปายสัญลักษณ

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๗
สื่อสารผานประโยค

๗๑๙

๗๒๐
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
หนวยการเรียนรูที่ ๗
สื่อสารผานประโยค
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๙ ชัว่ โมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด ความรู สึ ก
ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
ประโยค คื อ คํ า หรื อ กลุ ม คํ า ต า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย งแล ว ได ใ จความที่ ส มบู ร ณ ประโยคทุ ก ประโยค
ประกอบด ว ย ๒ ส ว น ได แก ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน คํานามหรือคํา
สรรพนาม ภาคแสดง คือสวนที่เปนกริยาและกรรม ซึ่งประโยคในภาษาไทย ๕ ชนิด ไดแก ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคขอรอง และประโยคคําสั่ง โดยการสรางสรรคชิ้นงานเรื่องประโยค
ตาง ๆ เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชในการสรางชิ้นงาน ที่ใชจินตนาการกับความรูดานหลักการ
ใชภาษา ทําใหนักเรียนใชภาษาไทยไดดีและถูกตอง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายของประโยค
๒) ชนิดของประโยค
๓) ความหมายของประโยค
๔) ความหมายของประโยคบอกเลา
๕) ความหมายของประโยคคําถาม
๖) ความหมายของประโยคปฏิเสธ
๗) ความหมายของประโยคขอรอง
๘) ความหมายของประโยคคําสั่ง
๙) คําที่แสดงประเภทของประโยคชนิดตาง ๆ
๑๐) วิธีการทําโมบายประโยค
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การจําแนกสวนประกอบของประโยค
๒) การแตงประโยค
๓) การแตงประโยคบอกเลา
๔) การแตงประโยคคําถาม
๕) การแตงประโยคปฏิเสธ
๖) การแตงประโยคขอรอง
๗) การแตงประโยคคําสั่ง
๘) การแตงประโยคตาง ๆ
๙) การสรางชิ้นงานโมบายประโยค
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
- มารยาทในการเขียน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา

๗๒๑

๗๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
๙) การสรางโมบายประโยค
๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. การจําแนก
จําแนกสวนประกอบ จําแนกสวนประกอบ จําแนกสวนประกอบ
สวนประกอบของ ของประโยคไดถูกตอง ของประโยคไดถูกตอง ของประโยคถูกตอง
ประโยคได
ทุกขอ
๘๐%
๖๐%
๒. การแตง
แตงประโยคบอกเลา แตงประโยคบอกเลา แตงประโยคบอกเลา
คําถาม ปฏิเสธ
คําถาม ปฏิเสธ
ประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธ
ขอรอง และคําสั่ง
ขอรอง และคําสั่ง
คําถาม ปฏิเสธ
ขอรอง และคําสั่ง
ไดถูกตอง ๖๐%
ไดถูกตอง ๘๐%
ขอรอง และคําสั่ง ไดถูกตองทุกขอ
ได
๓. การสราง
สรางชิ้นงานโมบาย
สรางชิ้นงานโมบาย
สรางชิ้นงานโมบาย
ชิ้นงานโมบาย
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคได
ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
ประเด็นประเมิน

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
จําแนกสวนประกอบ
ของประโยคถูกตอง
๔๐%
แตงประโยคบอกเลา
คําถาม ปฏิเสธ
ขอรอง และคําสั่ง
ไดถูกตอง ๔๐%
สรางชิ้นงานโมบาย
ประโยคไดถูกตอง
๔๐%

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๒๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยค คื อ คํ า หรื อ กลุ ม คํ า ต า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย งแล ว ได ใ จความที่ ส มบู ร ณ ประโยคทุ ก ประโยค
ประกอบด ว ย ๒ ส ว น ได แก ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน คํานามหรือคํา
สรรพนาม ภาคแสดง คือสวนที่เปนกริยาและกรรม ภาคกริยาเปนคําที่แสดงการกระทําและสภาพของคน สัตว
สิ่งของ ซึ่งเปนประธานของประโยค สวนกรรมคือผูถูกกระทํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายของประโยคได
๒) บอกชนิดของประโยคได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จําแนกสวนประกอบของประโยคได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยค
๔.๒ สวนประกอบของประโยค
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๗๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูเลานิทาน เรื่องนกอีแจวกับ
๑. นักเรียนฟงนิทาน เรื่องนกอีแจวกับ
๑. การอาน เขียน
นกกระยาง ใหนักเรียนฟง ๑ เที่ยว แลวใช นกกระยาง อาสาสมัครออกมาอาน
ประโยค
กิจกรรมกระตุนความคิดนักเรียน โดยครู ออกเสียง แลวสังเกตประโยคที่ครูแสดง
๒. สวนประกอบ
นําประโยค ๑ ประโยค จากนิทานเรื่อง
บนกระดานดํา
ของประโยค
นกอีแจวกับนกกระยางมาแสดงบน
กระดานดํา และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ขออาสาสมัครออกมาอานออกเสียง
ประโยคนี้
ครู : สังเกตประโยคนี้ เปนอยางไร
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : ประโยคเขียนไมถูกตอง
เขียนสลับตําแหนง)
ครู : ใหนักเรียนลองเรียงประโยคนี้ใหม
นักเรียน : เรียงประโยคที่ครูกําหนด
๒. ครูถามความรูเดิมนักเรียนเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ประโยค
คําตอบ ดังนี้
ครู : ประโยคที่เรียงไดนี้มีลักษณะเปน
นักเรียน : ตอบหลายคําตอบ เชน
อยางไร
ประโยคบอกเลา, ประโยคคําถาม ฯลฯ
หรืออาจจะตอบไดหรือไมได
๓.ครูแจงจุดประสงคการเรียนในชั่วโมงนี้
คือ สวนประกอบของประโยค

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
ประโยค
๑ ประโยค
จากนิทาน

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคได
๒. บอกชนิดของ
ประโยคได

๗๒๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบายเรื่อง สวนประกอบของ
ประโยค
๒. ครูใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“สวนประกอบ ฉันสําคัญไฉน”
โดยมีวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
- นักเรียนดูประโยคที่ครูกําหนดให
- นักเรียนแยกสวนประกอบของประโยค
๓. ครูซักถามความเขาใจและทบทวน
สวนประกอบของประโยค
ครู : ยกตัวอยางวลี คูละ ๒ วลี
ครู : แตงประโยคปากเปลาคูละ
๒ ประโยค โดยไมซ้ํากัน

๓.

๒. จําแนก
สวนประกอบของ
ประโยคได

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
สวนประกอบของประโยค พรอมชี้แจง
เพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียนและซักถามการทํางาน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง
สวนประกอบของประโยค
๒. นักเรียนจับคูทํากิจกรรม
“สวนประกอบฉันสําคัญไฉน”
โดยมีวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
- นักเรียนดูประโยคที่ครูกําหนดให
- นักเรียนแยกสวนประกอบของประโยค
๓. นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
รวมกันและตอบคําถาม
นักเรียน : พูดปากเปลา วลี เชน
บานใหญ กินจุมาก แมวดํา
นักเรียน : พูดประโยคปากเปลา เชน
- นักเรียนเคารพธงชาติ
- ปรีชาเรียนภาษาไทย
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
สวนประกอบของประโยค
๒. ตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียนและเลาวิธีทํางาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่อง
สวนประกอบ
ของประโยค
๒. ใบความรู
เรื่อง
สวนประกอบ
ของประโยค

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๓. ใบงานที่ ๑
เรื่อง
สวนประกอบ
ของประโยค

๕. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๑ เรื่อง
สวนประกอบ
ของประโยค
๖. การนําเสนอ

๗๒๖
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓ ๓. มีมารยาท
ขั้นสรุป
๕ นาที
ในการเขียน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนสรุปความรูและรวมอภิปราย
สวนประกอบของประโยค โดยอภิปราย เรื่องสวนประกอบของประโยค
รวมกัน
๒. ครูกลาวชื่นชม พรอมใหคําแนะนํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวและมารยาทการเขียนแก
นักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. PowerPoint ๗. การสังเกต
เรื่อง
พฤติกรรม
สวนประกอบ นักเรียน
ของประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๒๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง สวนประกอบของประโยค
๓) ใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
๔) นิทานเรื่อง นกอีแจวกับนกกระยาง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายของ
ประโยค
๒. บอกชนิดของประโยค
ทักษะและกระบวนการ
- จําแนกสวนประกอบของ
ประโยค
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
๒. การสังเกต
พฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๑
เรื่อง สวนประกอบ
ของประโยค

-แบบประเมินการทําใบ
งานที่ ๑ เรื่อง
สวนประกอบของ
ประโยค

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถใน
การคิด

- เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๗๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยค
๒. บอกชนิดของ
ประโยค
๓. จําแนก
สวนประกอบของ
ประโยค
๔. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
ของประโยคได
ของประโยคได
ของประโยคได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
บอกชนิดของประโยค บอกชนิดของ
บอกชนิดของ
ไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตอง
จําแนกสวนประกอบ จําแนกสวนประกอบ จําแนกสวนประกอบ
ของประโยคได
ของประโยค
ของประโยค
๙-๑๐ ขอ
๗-๘ ขอ
๕-๖ ขอ
เขียนตัวบรรจง
เขียนตัวบรรจง
เขียนตัวบรรจง
สวยงาม อานงาย
สวยงาม อานงาย
อานงาย มีรอยลบ
สะอาด เขียนถูกตอง สะอาด เขียนผิด
คําผิด เขียนผิด
ทุกคํา
๒-๓ คํา
๔-๕ คํา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายของ
ประโยคไมได
บอกชนิดของประโยค
ไดถูกตองนอยกวา
จําแนกสวนประกอบ
ของประโยค
นอยกวา ๔ ขอ
เขียนอานยาก
มีรอยลบคําผิด และ
เขียนผิดมากกวา ๖ คํา

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๒๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคและสวนประกอบของประโยค

วลี คือ กลุมคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไปเรียงกันอยางเปนระเบียบ แตไมได
ใจความสมบูรณ วลีอาจเปนเพียงภาคประธาน หรือ ภาคแสดง ก็ได เชน
เร็วเหมือนจรวด ใคร ๆ ก็ได แมวสีขาว
ประโยค คือ คําหรือกลุมคําตาง ๆ มาเรียบเรียงแลวไดใจความที่
สมบูรณ
สวนประกอบของประโยค ทุกประโยคประกอบดวย ๒ สวน
๑. ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน
คํานาม หรือคําสรรพนาม
๒. ภาคแสดง คือ สวนที่เปนกริยาและกรรม ภาคกริยาเปนคําที่
แสดงการกระทําและสภาพของคน สัตว สิ่งของ สวนกรรมเปนผูถูกกระทํา
ประโยค

ภาคประธาน

นักเรียนกระโดด
นักเรียนกระโดดเชือก
คุณแมเย็บผา
พี่ใสกางเกง

นักเรียน
นักเรียน
คุณแม
พี่

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
กระโดด
กระโดด
เชือก
เย็บ
ผา
ใส
กางเกง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๓๑

บทอาน เรื่อง นกอีแจวกับนกกระยาง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

นกอีแจวกับนกกระยาง
ณ บึง อันกวางใหญแห ง หนึ่ ง มี น กกระยางแม ลูกคู ห นึ่ ง ซึ่ ง หลง
ความงามปกของตนวาขาวสวยสะอาด แมนกกระยางตามใจลูกไมใหลูก
ทํางานหนัก เพราะกลัววาจะทําใหปกของลูกบอบซ้ําและเลอะเทอะดํา
สวนแมนกอีแจวจะสอนใหลูกของมันขยันขันแข็งอดทน มีความมานะ
พยายามและไมตามใจลูก เมื่อเวลาผานไปลูกนกอีแจวกลายเปนนกที่
เขมแข็ง สวนลูกนกกระยางเปนนกที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและออนแอ
วันหนึ่งเกิดพายุลมแรงมาก นกอีแจวแมลูกทั้งสองสามารถพากันบิน
กลับไปที่รังของมันได สวนลูกกระยางถูกลมพายุพัดจนปกเลอะเทอะดํา
และบาดเจ็บ แมนกกระยางคิ ดว าต อไปนี้ มัน จะต องสอนลู กของมัน
ใหพึ่งตนเองใหได

๗๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนจําแนกสวนประกอบของประโยคในชองวาง
ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง
กริยา

กรรม

๑. นกอีแจวบิน
๒. นกกระยางกินปลา
๓. กระตายหนีเสือ
๔. เขาอานหนังสือนิทาน
๕. ครูกันตรองเพลง
๖. แกวตานอนหลับ
๗. กานดาสวมเสื้อสีแดง
๘. แมปลูกผักบุง
๙. นักเรียนแขงกีฬา
๑๐. ปาแจวขายยํา
ชื่อ .......................................... สกุล .................................. ชั้น ........ เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๓๓

เฉลยใบงานที่ ๑ เรือ่ ง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑ เรือ่ ง สวนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนจําแนกสวนประกอบของประโยคในชองวาง
ประโยค

ภาคประธาน

๑. นกอีแจวบิน
๒. นกกระยางกินปลา
๓. กระตายหนีเสือ
๔. เขาอานหนังสือนิทาน
๕. ครูกันตรองเพลง
๖. แกวตานอนหลับ
๗. กานดาสวมเสื้อสีแดง
๘. แมปลูกผักบุง
๙. นักเรียนแขงกีฬา
๑๐. ปาแจวขายยํา

นกอีแจว
นกกระยาง
กระตาย
เขา
ครูกันต
แกวตา
กานดา
แม
นักเรียน
ปาแจว

ภาคแสดง

กริยา
บิน
กิน
หนี
อาน
รอง
นอนหลับ
สวม
ปลูก
แขง
ขาย

กรรม
ปลา
เสือ
หนังสือนิทาน
เพลง
เสื้อสีแดง
ผักบุง
กีฬา
ยํา

๗๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ

๒.ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
จําแนกสวนประกอบ
ของประโยคได
๙-๑๐ ขอ
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
จําแนกสวนประกอบ
ของประโยค
๗-๘ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
จําแนกสวนประกอบ
ของประโยค
๕-๖ ขอ
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
จําแนกสวนประกอบ
ของประโยค
นอยกวา ๔ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๓๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยค คื อ คํ า หรื อ กลุ ม คํ า ต า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย งแล ว ได ใ จความที่ ส มบู ร ณ ประโยคทุ ก ประโยค
ประกอบด ว ย ๒ ส ว น ได แก ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน คํานามหรือคํา
สรรพนาม ภาคแสดง คือสวนที่เปนกริยาและกรรม ภาคกริยาเปนคําที่แสดงการกระทําและสภาพของคน สัตว
สิ่งของ ซึ่งเปนประธานของประโยค สวนกรรมคือผูถูกกระทํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยค
๔.๒ สวนประกอบของประโยค
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๗๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๑. การอาน เขียน
ประโยค
๒. สวนประกอบ
ของประโยค

เวลา
ที่ใช
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูแสดงประโยคที่สลับภาคประธาน
และภาคกริยา แลวตั้งคําถามใหนักเรียน
ชวยครูเรียงประโยค ดังนี้
ครู : จากขอความตอไปนี้ ใหนักเรียน
เรียงใหมใหถูกตอง
ขอที่ ๑ กระรอก/ตนไม/ปน
ขอที่ ๒ วายุ/เสื้อ/ใส/สีขาว
ขอที่ ๓ เธอ/จะ/ไหม/ไป/เที่ยว/กับ/ฉัน
ครู : อานออกเสียงประโยคทั้ง ๓ ประโยค
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดวาประโยคใด เมื่อพูดแลว
ตองการคําตอบ
ครู : ประโยคตอไปนี้ตองการคําตอบ
หรือไม อยางไร
“กระรอกปนตนไม”
“ วายุใสเสื้อสีขาว”

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสังเกตประโยค เรียงประโยค ๑. PowerPoint ๑. การ
และอานออกเสียง ดังนี้
ประโยคที่เรียง สังเกต
สลับ ๓ ขอ
พฤติกรรม
นักเรียน
๒.การถาม
ขอที่ ๑ กระรอกปนตนไม
ตอบ
ขอที่ ๒ วายุใสเสื้อสีขาว
ขอที่ ๓ เธอจะไปเที่ยวกับฉันไหม
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
นักเรียน : เธอจะไปเที่ยวกับฉันไหม
เปนประโยคคําถาม
นักเรียน : ไมตองการคําตอบทั้ง ๒
ประโยค เพราะเปนการบอกเลา

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคได
๒. แตงประโยคได
๔.

๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

๗๓๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูทบทวนเรื่องสวนประกอบของ
ประโยค และอธิบายเรื่องการแตงประโยค
แลวใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๒
๒. ครูซักถามความเขาใจและทบทวน
การแตงประโยค
ครู : ครูมีบัตรคํา ๕ คํา ใหนักเรียนจับคู
แลวเลือกคํา ๒ คํา มาแตงประโยค
๒ ประโยค โดยไมใหประโยคซ้ํากัน
๒๕ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตง
ประโยค พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท
ในการเขียนอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง
ประโยค

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. PowerPoint ๑. การ
เรื่องแตง
สังเกต
ประโยค
พฤติกรรม
๒.นักเรียนจับคูแลวเลือกคํา ๒ คํา
นักเรียน
มาแตงประโยค ๒ ประโยค โดยประโยค
๒. การถาม
ไมซ้ํากัน
ตอบ
นักเรียน: พูดประโยคที่แตง ใหเพื่อน ๆ
ฟง
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง ฝกแตง
ประโยค
๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และตอบคําถาม
เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน ดังนี้
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน เชน
เขียนตัวบรรจง สวยงาม อานงาย สะอาด
ไมมีรอยลบขูดขีด เขียนถูกตอง)

๓. ใบงานที่ ๒
เรื่อง ฝกแตง
ประโยค

๓. แบบ
ประเมิน
การแตง
ประโยค
๔. การ
นําเสนอ
ผลงาน

๗๓๘
ลําดับที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่อง
การแตงประโยค โดยอภิปรายรวมกัน
สวนประกอบของประโยค โดย
การอภิปรายรวมกัน
๒. ครูกลาวชื่นชม พรอมใหคําแนะนํา
๒.นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวและมารยาทการเขียนแก
นักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔. PowerPoint ๕. การ
เรื่องแตง
สังเกต
ประโยค
พฤติกรรม
นักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๓๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint ประโยคที่เรียงสลับ ๓ ขอ
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง แตงประโยค
๓) ใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง ประโยค
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
ประโยค
ทักษะและกระบวณการ
- แตงประโยค
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๒
เรื่องฝกแตงประโยค

- แบบประเมินการทําใบ ผานเกณฑ
การประเมิน
งานที่ ๒ เรื่องฝกแตง
ประโยค
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๗๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยค

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของประโยคไดถูกตอง ของประโยคไดถูกตอง ของประโยคไดถูกตอง ของประโยคไมได
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย

๒. แตงประโยค

แตงประโยคไดถูกตอง แตงประโยคไดถูกตอง แตงประโยคไดถูกตอง แตงประโยคไดถูกตอง
๑๖-๒๐ ประโยค
๑๑-๑๕ ประโยค
๖-๑๐ ประโยค
นอยกวา ๖ ประโยค

๓. มารยาท
ในการเขียน

เขียนตัวบรรจง
สวยงาม อานงาย
สะอาด เขียนถูกตอง
ทุกคํา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

เขียนตัวบรรจง
สวยงาม อานงาย
สะอาด เขียนผิด
๒-๓ คํา
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนตัวบรรจง อาน
งาย มีรอยลบคําผิด
เขียนผิด ๔-๕ คํา

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เขียนอานยาก
มีรอยลบคําผิด
และเขียนผิดมากกวา
๖ คํา

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง ประโยค
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒ เรือ่ ง ฝกแตงประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยค
วลี คือ กลุมคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไปเรียงกันอยางเปนระเบียบ แตไมได
ใจความสมบูรณ วลีอาจเปนเพียงภาคประธาน หรือ ภาคแสดง ก็ได เชน
เร็วเหมือนจรวด ใคร ๆ ก็ได แมวสีขาว
ประโยค คือ คําหรือกลุมคําตาง ๆ มาเรียบเรียงแลวไดใจความที่
สมบูรณ
สวนประกอบของประโยค ทุกประโยคประกอบดวย ๒ สวน
๑. ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปน
คํานาม หรือคําสรรพนาม
๒. ภาคแสดง คือ สวนที่เปนกริยาและกรรม ภาคกริยาเปนคําที่
แสดงการกระทําและสภาพของคน สัตว สิ่งของ สวนกรรมเปนผูถูกกระทํา
ประโยค

ภาคประธาน

นักเรียนกระโดด
นักเรียนกระโดดเชือก
คุณแมเย็บผา
พี่ใสกางเกง

นักเรียน
นักเรียน
คุณแม
พี่

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
กระโดด
กระโดด
เชือก
เย็บ
ผา
ใส
กางเกง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๔๓

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง ฝกแตงประโยค
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒ เรือ่ ง ฝกแตงประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคจากคําที่ครูกําหนดให
๑. กระทง
...............................................................................................................
๒. กรุณา
...............................................................................................................
๓. เขยา
...............................................................................................................
๔. ชรา
...............................................................................................................
๕. เชื่อม
...............................................................................................................
๖. ตะกรอ
...............................................................................................................
๗. เตือน
...............................................................................................................
๘. ถัก
...............................................................................................................
๙. บะหมี่
...............................................................................................................
๑๐. รอด
...............................................................................................................

๗๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง ใหแตงประโยคจากคําที่กําหนดให
เมื่ออานประโยคแลวมีความสุข พรอมวาดภาพประกอบ
๑. อาสา
........................................................................................................
๒. ตีลังกา
........................................................................................................
๓. เพื่อนบาน
........................................................................................................
๔. เมืองไทย
.......................................................................................................

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ........... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๔๕

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกแตงประโยค
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
แตงประโยคไดถูกตอง
๑๖-๒๐ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๓ (ดี)
แตงประโยคไดถูกตอง
๑๑-๑๕ ประโยค
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง วาดภาพ
ระบายสีสวยงาม
สอดคลองกับประโยค
ทุกประโยค

ตกแตง วาดภาพ
ระบายสีสวยงาม
สอดคลองกับประโยค
๓ ประโยค

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
แตงประโยคไดถูกตอง
๖-๑๐ ประโยค
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง วาดภาพ
ระบายสีสวยงาม
สอดคลองกับประโยค
๒ ประโยค

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคไดถูกตอง
นอยกวา ๖ ประโยค
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี
วาดภาพไมสอดคลอง
กับประโยค

๗๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีเนื้อความบอกเรื่ องราว หรืออธิบายวา ประธาน(ใคร) ทําอะไร
เป น อย า งไร โดยไม ตอ งการคํ า ตอบ มารยาทในการเขี ย น เปน คุณลักษณะสํ า คั ญ ของผูใช ภ าษาได อ ย า ง
สรางสรรค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคบอกเลาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคบอกเลาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยคบอกเลา
๔.๒ มารยาทในการเขียน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๔๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที
๑. การอาน และ
เขียนประโยค
๒. ประโยคบอกเลา

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนอาสา ๒ คนออกมาเลา
เรื่องราวที่ไดพบเมื่อตอนเชา หนาชั้นเรียน
ครู : ขออาสาสมัคร ๒ คนออกมาเลาเรื่อง
ที่นักเรียนพบหรือเปนเหตุการณที่นาสนใจ
เมื่อเชานี้ เปนเรื่องราวดี ๆ และทําใหเรา
รูสึกดี
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
ดังนี้
ครู : จากเรื่องเลาทั้ง ๒ เรื่องที่เพื่อนเลาจบ
ไปแลว เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ครู : เรื่องที่เลาบอกเรื่องราวของใคร
๓. ครูสรุปการเลาเรื่องของนักเรียน ดังนี้
ครู : เรื่องที่เลามักเปนการบอกใหรูวา
“ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร”

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนอาสา ๒ คนออกมาเลา
เรื่องราวที่ไดพบเมื่อตอนเชา

๒. นักเรียน ตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน : ตอบตามเนื้อหาของเรื่องที่ฟง
นักเรียน : ตอบตามประสบการณเดิม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การ
สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๗๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคบอกเลาได

๓.

๒. แตงประโยค
บอกเลาได
๓. มีมารยาท
ใน
การเขียน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบายเรื่อง ประโยคบอกเลา และให
นักเรียนอานใบความรูที่ ๓ เรื่องประโยต
บอกเลา
๒. ครูใชบัตรภาพประกอบการตั้งคําถาม
กระตุนองคความรูนักเรียน ดังนี้
ครู : สังเกตภาพ แลวบอกวาภาพนั้นเปน
ภาพอะไร (ภาพ ๔ ภาพ)
ครู : คําจากภาพนี้ ใหนําไปแตงเปนประโยค
บอกเลา
๓. ครูและนักเรียนรวมกับอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคบอกเลาที่นักเรียนแตงขึ้นจากภาพ
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
แตงประโยคบอกเลา พรอมชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท
ในการเขียนอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง
ประโยคบอกเลา

สื่อการเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่องประโยค
บอกเลา
๒. นักเรียนสังเกตภาพที่ครูกําหนดใหแลว ๒. ภาพ
บอกชื่อภาพ และแตงประโยคบอกเลา
๓. ใบความรู
นักเรียน : บอกคําจากการดูภาพ
ที่ ๓ เรื่อง
ประโยคบอกเลา
๓. นักเรียนรวมกับอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคบอกเลาที่นักเรียนแตงขึ้นจากภาพ
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๓
แตงประโยคบอกเลา
เรื่อง
แตงประโยค
บอกเลา
๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และตอบคําถาม
เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน ดังนี้
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน เชน

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การ
สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๕. แบบ
ประเมิน
การแตง
ประโยค
บอกเลา

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

๗๔๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน
เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนรวมสรุปความรูเรื่องการแตง
การแตงประโยคบอกเลา โดยอภิปราย
ประโยคบอกเลา และบอกความรูสึกของ
รวมกัน ครูสุมใหนักเรียนบอกความรูสึกของ การเรียนในวันนี้ดวยประโยคบอกเลา
การเรียนในวันนี้ดวยประโยคบอกเลา
๑ ประโยค
๒. ครูกลาวชื่นชม พรอมใหคําแนะนํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวและมารยาทการเขียนแก
นักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. PowerPoint ๖. การ
เรื่องประโยค
สังเกต
บอกเลา
พฤติกรรม
นักเรียน

๗๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคบอกเลา
๓) ภาพ ๔ ภาพ
๔) ใบงานที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
ประโยคบอกเลา
ทักษะและกระบวณการ
- แตงประโยคบอกเลา
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๓
เรื่องประโยคบอกเลา

- แบบประเมินการทําใบ ผานเกณฑ
งานที่ ๓ เรื่องประโยค การประเมิน
บอกเลา
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๕๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคบอกเลา
๒. แตงประโยค
บอกเลา
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของประโยคบอกเลา ของประโยคบอกเลา ของประโยคบอกเลา
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
แตงประโยคบอกเลา แตงประโยคบอกเลา แตงประโยคบอกเลา
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๙-๑๐ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของประโยคบอกเลา
ไมได
แตงประโยคบอกเลา
ไดถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๗๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๕๓

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง ประโยคบอกเลา
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเล า คื อ ประโยคที่ มี ป ระธาน กริ ย าหรื อ มี ก รรม
อยูดวยกัน ประโยคบอกเลาจะบอกใหรูวา ประธานของประโยค(ใคร)
ทําอะไร เปนอยางไร
ตัวอยางประโยคบอกเลา (ประธาน + กริยา + กรรม)
๑. ลูกแกะกลัวหมาปา
๒. ลูกแกะเถียงหมาปา
๓. หมาปาตะครุบลูกแกะ
๔. ลูกแกะเดินทองน้ํามาแตไกล
๕. หมาปากําลังกินน้ําที่เต็มลําธาร
๖. น้ําในลําธารไหลไปยังปลายลําธาร
๗. น้ําในกาเดือดพลาน
๘. เด็กดีขยันเรียนหนังสือ

๗๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง แตงประโยคบอกเลา
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประโยคบอกเลา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคบอกเลา จํานวน ๑๐ ประโยค

ชื่อ ................................ สกุล ................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๕๕

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่องแตงประโยคบอกเลา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
แตงประโยคบอกเลา
ไดถูกตอง
๙-๑๐ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
แตงประโยคบอกเลา แตงประโยคบอกเลา
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคบอกเลา
ไดถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๗๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบ จะมีคําวา ใชหรือไม ใคร อะไร
ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคคําถามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคคําถามได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- ประโยคคําถาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
๑. การอาน เขียน
ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ประโยค
- เมื่อเชานักเรียนทานขาวกับอะไร
- คําตอบหลากหลาย (ใหครูพิจารณา)
๒. ประโยคคําถาม
- ทําไมนักเรียนชอบดื่มน้ําอัดลม
- คําตอบหลากหลาย อาจแทรกขอดี
และขอเสียของการดื่มน้ําอัดลมมาก
เกินไป (ใหครูพิจารณา)
- นักเรียนตองตั้งใจเรียนใชหรือไม
- คําตอบหลากหลาย (ใหครูพิจารณา)
- นักเรียนชอบไปเที่ยวที่ไหน
- คําตอบหลากหลาย (ใหครูพิจารณา)
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน
๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
- นักเรียนคิดวาประโยคที่ครูพูด ตองการ
- ตองการคําตอบ
คําตอบหรือไม
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูทบทวนประโยคบอกเลาและอธิบาย ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๔ เรื่อง
การเรียนรู
เรื่อง ประโยคคําถาม รวมทั้งการเขียน
ประโยคคําถาม
๑. อธิบาย
ประโยคคําถามจากประโยคบอกเลา และให
ความหมายของ
นักเรียนอานใบความรูที่ ๔ เรื่องประโยค
ประโยคคําถามได
คําถาม

๗๕๗

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. PowerPoint
เรื่องประโยค
คําถาม
๒. ใบความรู
ที่ ๔ เรื่อง
ประโยคคําถาม

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๗๕๘
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

๒. ครูใชคําถามทบทวนความเขาใจนักเรียน
ดังนี้
ครู : สังเกตภาพที่ครูกําหนดให แลวบอกวา
ภาพนั้นสามารถแตงเปนประโยคคําถามได
อยางไร

๓.

๒. แตงประโยค
คําถามได

๒. นักเรียนสังเกตภาพที่ครูกําหนดให
แลวตอบคําถาม
นักเรียน : แตงได เพราะ ประโยคที่มี
ใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบ
จะมีคําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน
ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคคําถามที่นักเรียนแตงขึ้นจากภาพ ประโยคคําถามที่แตงขึ้นจากภาพ
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๔ เรื่องแตง
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
ประโยคคําถาม พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและ
แตงประโยคคําถาม
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความถูกตอง และตอบ
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน คําถาม เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ดังนี้
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ในการเขียนอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ

สื่อการเรียนรู

๓. ใบงานที่ ๔
เรื่อง
แตงประโยค
คําถาม

๓. แบบ
ประเมิน
การแตง
ประโยค
คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

๗๕๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)
๑. ครูใหนักเรียนตั้งคําถาม ถามเพื่อนที่อยู ๑. นักเรียนตั้งคําถาม ถามเพื่อนที่อยู ๔. PowerPoint ๑. การสังเกต
ในหองคนใดก็ได ๑ ประโยค แลวใหเพื่อน ในหองคนใดก็ได ๑ ประโยค แลวให เรื่องประโยค
พฤติกรรม
คนนั้นตอบคําถาม
เพื่อนคนนั้นตอบคําถาม
คําถาม
นักเรียน
๒. นักเรียนคนที่ตอบคําถาม เลือกเพื่อนหนึ่ง ๒. นักเรียนคนที่ตอบคําถาม เลือก
คนใหตอบคําถามของตนเอง วนไปเรื่อย ๆ เพื่อนหนึ่งคนใหตอบคําถามของตนเอง
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
วนไปเรื่อย ๆ

๗๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคคําถาม
๓) ภาพ
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
ประโยคคําถาม
ทักษะและกระบวนการ
- แตงประโยคคําถาม
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๔
เรื่องประโยคคําถาม

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๔ เรื่อง
ประโยคคําถาม

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๖๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคคําถาม
๒. แตงประโยค
คําถาม
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของประโยคคําถาม ของประโยคคําถามได ของประโยคคําถามได
ไดถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
แตงประโยคคําถาม แตงประโยคคําถาม แตงประโยคคําถาม
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๙-๑๐ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย เปน บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
ระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของประโยคคําถาม
ไมได
แตงประโยคคําถาม
ไดถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๗๖๒
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๖๓

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคคําถาม
ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบ
จะมีคําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคคําถาม
บานของมดทําจากใบไมใชหรือไม
ใครสรางโรงเรียนวังไกลกังวล ฯ
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีไดอยางไรบาง
บานของนักเรียนอยูที่ไหน
ทําไมคนและสัตวตองมีบาน
ความเพียรพยายามชวยใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร
ตัวอยาง การเขียนประโยคคําถาม จากประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเลา
๑. แกวปนจักรยานไปตลาด
๒. สมชายคิดเลขเกง
๓. ฉันไมไปโรงเรียนเพราะเปนวันเสาร
๔. เมื่อคืนแมนําดอกมะลิไปบูชาพระ

ประโยคคําถาม
๑. แกวปนจักรยานไปไหน
๒. ใคร คิดเลขเกง
๓. ทําไมฉันไมไปโรงเรียน
๔. แมนําดอกมะลิไปบูชาพระเมื่อไร

๗๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง แตงประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใชคําตอไปนี้แตงประโยคคําถาม ใหเหมาะสม

๑. ใคร ..............................................................................................
๒. ที่ไหน............................................................................................
๓. ทําไม ............................................................................................
๔. อยางไร ........................................................................................
๕. อะไร ............................................................................................
คําชี้แจง แตงประโยคคําถามจากประโยคตอไปนี้
๑. มานีเดินไปโรงเรียนทุกเชา
...........................................................................................................
๒. แกวตา เขียนจดหมายลาครู
..........................................................................................................
๓. ครูขวัญใจสอนนักเรียนรําถวายพระพร
...........................................................................................................
๔. สุพรทํางานในตําแหนงผูจ ัดการที่ตลาดผลไม
...........................................................................................................
๕. เขาไมสบาย เพราะโดนฝน
..........................................................................................................
ชื่อ ......................................... สกุล .................................. ชั้น ............ เลขที่ .........

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง แตงประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ประโยคคําถาม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใชคําตอไปนี้แตงประโยคคําถาม ใหเหมาะสม

๑. ใคร
ใครชอบวาดรูป ?
๒. ที่ไหน บานของเธออยูที่ไหน ?
๓. ทําไม ทําไมถึงนอนตื่นสาย ?
๔. อยางไร คุณครูครับ ผมจะทําอยางไรใหเรียนเกง ?
๕. อะไร เย็นนี้เราจะกินอะไร ?
คําชี้แจง แตงประโยคคําถามจากประโยคตอไปนี้
๑. มานีเดินไปโรงเรียนทุกเชา
มานีเดินไปไหนทุกเชา
๒. แกวตา เขียนจดหมายลาครู
ใครเขียนจดหมายลาครู
๓. ครูขวัญใจสอนนักเรียนรําถวายพระพร
ครูขวัญใจสอนนักเรียนทําอะไร
๔. สุพรทํางานในตําแหนงผูจัดการที่ตลาดผลไม
สุพรทํางานในตําแหนงผูจัดการที่ไหน
๕. เขาไมสบาย เพราะโดนฝน
ทําไมเขาไมสบาย

๗๖๕

๗๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่องแตงประโยคคําถาม
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคคําถามได แตงประโยคคําถามได แตงประโยคคําถามได แตงประโยคคําถามได
ถูกตอง ๙-๑๐
ถูกตอง ๗-๘ ประโยค ถูกตอง ๕-๖ ประโยค ถูกตอง นอยกวา
ประโยค
๔ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ ไมมีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
มากกวา ๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๖๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมย อมรับ เปนประโยคที่มีเนื้อความตรงข ามกับประโยค
บอกเลา จะมีคําวา ไม มิได ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคปฏิเสธได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคปฏิเสธได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- ประโยคปฏิเสธ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๗๖๘
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที
๑. ครูใหนักเรียนรวมกันถามคําถามครู
๑. นักเรียนถามคําถามครู โดยมี
๑. การอาน เขียน
โดยครูเปนผูตอบคําถามโดยมีคําใน
ตัวอยางแนวการถาม ดังนี้
ประโยค
ประโยคปฏิเสธทุกคําถาม เชน
๒. ประโยคปฏิเสธ
- ครูไมไดทานขาวเชา
- วันนี้ครูทานเชามาไหม
- ครูไมไดซื้อดินสอมา
- ครูซื้อดินสอมา ๑๐๐ แทงจริงหรือไม
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง ประโยคปฏิเสธ และให ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง
การเรียนรู
นักเรียนอานใบความรูที่ ๕ เรื่องประโยค ประโยคปฏิเสธ
๑. อธิบาย
ปฏิเสธ
ความหมายของ
๒. ครูใชภาพใหนักเรียนดู แลวตั้งคําถาม ๒. นักเรียนสังเกตภาพที่ครูกําหนดให
ประโยคปฏิเสธได
กระตุนใหคิดแตงประโยคปฏิเสธ ดังนี้
แลวตอบคําถาม และแตงประโยค
ปฏิเสธ
ครู : สังเกตภาพที่ครูกําหนดใหแลวบอกวา นักเรียน : ภาพนั้นสามารถแตงเปน
ภาพนั้นสามารถแตงเปนประโยคคําถามได ประโยคคําถามได โดยการนึกถึงคําที่
อยางไร
เกี่ยวของในภาพ แลวนํามาแตง
ประโยคคําถามใชคําวา ไม ไมใช
ในประโยค
ครู : จากภาพใหแตงประโยคปฏิเสธ
ปากเปลา คนละ ๑ ประโยค

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒.การถามตอบ

๑. PowerPoint
เรื่องประโยค
ปฏิเสธ
๒. ใบความรู
ที่ ๕ เรื่อง
ประโยคปฏิเสธ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. แตงประโยค
ปฏิเสธได
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที

ขั้นสรุป

๕ นาที

๗๖๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓. ครูและนักเรียนรวมกับอภิปราย
เกีย่ วกับประโยคปฏิเสธที่นักเรียนแตงขึ้น
จากภาพ
๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
แตงประโยคปฏิเสธ พรอมชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท
ในการเขียนอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนรวมกับอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคปฏิเสธที่นักเรียนแตงขึ้น
จากภาพ
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
แตงประโยคปฏิเสธ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ใบงานที่ ๕ ๕. แบบประเมิน
เรื่อง แตง
การแตงประโยค
ประโยคปฏิเสธ ปฏิเสธ

๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และตอบ
คําถาม เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน
ดังนี้
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)
๑. ครูใหนักเรียนตั้งคําถาม ถามเพื่อนที่อยู ๑. นักเรียนตั้งคําถาม ถามเพื่อนที่อยู ๔. PowerPoint ๑. การสังเกต
ในหองคนใดก็ได ๑ ประโยค แลวใหเพื่อน ในหองคนใดก็ได ๑ ประโยค แลวให เรื่องประโยค
พฤติกรรม
คนนั้นตอบปฏิเสธ
เพื่อนคนนั้นตอบปฏิเสธ
ปฏิเสธ
นักเรียน

๗๗๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๒. นักเรียนคนที่ตอบคําถาม เลือกเพื่อน
หนึ่งคนใหตอบคําถามของตนเอง วนไป
เรื่อย ๆ
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนคนที่ตอบคําถาม เลือก
เพื่อนหนึ่งคนใหตอบคําถามของตนเอง
วนไปเรื่อย ๆ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๗๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
๓) ใบงานที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
ประโยคปฏิเสธ
ทักษะและกระบวณการ
- แตงประโยคปฏิเสธ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ
- แบบประเมินการถาม
ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๕ เรื่อง - แบบประเมินการทํา
ผานเกณฑ
ประโยคปฏิเสธ
ใบงานที่ ๕ เรื่องประโยค การประเมิน
ปฏิเสธ
รอยละ ๖๐
- การสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๗๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคปฏิเสธ
๒. แตงประโยค
ปฏิเสธ
๓. มารยาท
ใน
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของประโยคปฏิเสธ ของประโยคปฏิเสธ ของประโยคปฏิเสธ
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
แตงประโยคปฏิเสธ แตงประโยคปฏิเสธ แตงประโยคปฏิเสธ
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
๙-๑๐ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือที่
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
คอนขางอานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
และรับผิดชอบในสิ่งที่
ในสิ่งที่เขียน
เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของประโยคปฏิเสธ
ไมได
แตงประโยคปฏิเสธ
ไดถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๗๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมยอมรับ เปนประโยคที่มี
เนื้อความตรงขามกับประโยคบอกเลา
จะมีคําวา ไม มิได ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคปฏิเสธ
ลูกแกะไมรูจักพอของมัน
ขาพเจามิไดทําน้ําในลําธารขุน
นองขนมไมชอบอากาศรอน
ฉันมิใชคนนิสัยพาลอยางหมาปา
ลูกแกะอยูปลายลําธารไมใชอยูตนลําธาร

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๗๕

ใบงานที่ ๕ เรื่อง แตงประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคปฏิเสธ โดยใชคําตอไปนี้
๑. เดินทาง ..............................................................................................
๒. การบาน .............................................................................................
๓. ชื่อเสียง ..............................................................................................
๔. สนุกสนาน ..........................................................................................
๕. ทดลอง ...............................................................................................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคต อไปนี้ เ ป น ประโยคปฏิ เ สธ หรื อประโยค
บอกเลา
.......................................................๑. ฉันไปเที่ยวชายทะเลกับพอ-แม
.......................................................๒. วิชัยไมชอบกินผัก
.......................................................๓. แมไมไดไปตลาดเมื่อเชานี้
.......................................................๔. ครูรักและปรารถนาดีกับนักเรียนทุกคน
.......................................................๕. ดินสอแทงนี้ไมใชดินสอของฉัน

ชื่อ .................................................. สกุล .................................. ชั้น ............. เลขที่ .......

๗๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง แตงประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคปฏิเสธ โดยใชคําตอไปนี้
๑. เดินทาง ...................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๒. การบาน ..................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๓. ชื่อเสียง ...................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๔. สนุกสนาน .................. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๕. ทดลอง ....................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคต อไปนี้ เ ป น ประโยคปฏิ เ สธ หรื อประโยค
บอกเลา
.........ประโยคบอกเลา................. ๑. ฉันไปเที่ยวชายทะเลกับพอ-แม
.........ประโยคปฏิเสธ .................. ๒. วิชัยไมชอบกินผัก
.........ประโยคปฏิเสธ ................. ๓. แมไมไดไปตลาดเมื่อเชานี้
.........ประโยคบอกเลา.................. ๔. ครูรักและปรารถนาดีกับนักเรียน
.........ประโยคปฏิเสธ.................... ๕. ดินสอแทงนี้ไมใชดินสอของฉัน
ั ไ

ี่

ั 



หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๗๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่องแตงประโยคปฏิเสธ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือตัว
บรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคปฏิเสธได แตงประโยคปฏิเสธได แตงประโยคปฏิเสธได แตงประโยคปฏิเสธได
ถูกตอง ๙-๑๐
ถูกตอง ๗-๘ ประโยค ถูกตอง ๕-๖ ประโยค ถูกตอง นอยกวา
ประโยค
๔ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ ไมมีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
มากกวา ๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๗๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคขอรอง เปนประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือ เชิญชวนใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา
กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคขอรองได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคขอรองได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- ประโยคขอรอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูสุมใหนักเรียน ๒-๓ คนออกมาแสดง ๑. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตาม
๑. การอาน เขียน
บทบาทสมมุติตามประโยคที่ครูพูด ดังนี้
คําพูดของครู
ประโยค
- ชวยกันเก็บขยะในหองหนอย
๒. ประโยคขอรอง
- โปรดนั่งตัวตรง
- กรุณายกหนังสือไปที่โตะครู
๒. ครูตั้งคําถามนักเรียนเกี่ยวกับการแสดง ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
บทบาทสมมุติ และประโยคที่ครูพูด ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ครู : เมื่อครูพูดประโยคดังกลาวขางตน
นักเรียน : เพราะครูบอกใหทํา ครูพูด
ทําไมนักเรียนถึงทําตาม
ขอรอง
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูทบทวนประโยคปฏิเสธ แลวอธิบาย ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง
การเรียนรู
เรื่อง ประโยคขอรอง และใหนักเรียนอาน ประโยคขอรอง
๑. อธิบาย
ใบความรูที่ ๖ เรื่องประโยคขอรอง
ความหมายของ
๒. ครูใชภาพใหนักเรียนดู แลวตั้งคําถาม
๒. นักเรียนสังเกตภาพที่ครูกําหนดให
ประโยคขอรองได
กระตุนใหคิดแตงประโยคขอรอง ดังนี้
แลวตอบคําถาม และแตงประโยค
ขอรอง
ครู : สังเกตภาพที่ครูกําหนดใหแลวบอกวา นักเรียน : ภาพนั้นสามารถแตงเปน
ภาพนั้นสามารถแตงเปนประโยคขอรองได ประโยคขอรองได โดยการนึกถึงคําที่
อยางไร
เกี่ยวของในภาพ แลวนํามาแตง

๗๗๙

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. PowerPoint
เรื่องประโยค
ขอรอง
๒. ภาพ
๓.ใบความรูที่ ๖
เรื่องประโยค
ขอรอง

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๗๘๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : จากภาพใหแตงประโยคขอรอง
ปากเปลา คนละ ๑ ประโยค
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคขอรองที่นักเรียนแตงขึ้นจากภาพ

๓.

๒. แตงประโยค
ขอรองได
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
แตงประโยคขอรอง พรอมชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท
ในการเขียนอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
ประโยคขอรองใชคําวา กรุณา โปรด
ชวย ในประโยค
๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคขอรองที่นักเรียนแตงขึ้น
จากภาพ
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
แตงประโยคขอรอง
๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และตอบ
คําถาม เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน
ดังนี้
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)

สื่อการเรียนรู

๔. ใบงานที่ ๖
เรื่อง
แตงประโยค
ขอรอง

การประเมิน
การเรียนรู

๕. แบบประเมิน
การแตงประโยค
ขอรอง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่
๓

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๕ นาที

๗๘๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนขอรองเพื่อน ๑ ประโยค
แลวใหเพื่อนคนนั้นตัดสินใจวาจะทําตาม
หรือไมทําตามก็ได
๒. นักเรียนคนที่ถูกเลือก เลือกเพื่อนหนึ่งคน
ใหตอบคําถามของตนเอง วนไปเรื่อย ๆ
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนขอรองเพื่อน ๑ ประโยค ๑. PowerPoint ๖. การสังเกต
แลวใหเพื่อนคนนั้นตัดสินใจวาจะ
เรื่องประโยค
พฤติกรรม
ทําตามหรือไมทําตามก็ได
ขอรอง
นักเรียน
๒. นักเรียนคนที่ถูกเลือก เลือกเพื่อน
หนึ่งคนใหตอบคําถามของตนเอง วนไป
เรื่อย ๆ

๗๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคขอรอง
๓) ภาพ
๔) ใบงานที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
ประโยคขอรอง
ทักษะและกระบวนการ
- แตงประโยคขอรอง
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๖
เรื่องประโยคขอรอง

- แบบประเมินการทําใบ ผานเกณฑ
งานที่ ๖ เรื่องประโยค การประเมิน
ขอรอง
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๘๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคขอรอง
๒. แตงประโยค
ขอรอง
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของประโยคขอรอง ของประโยคขอรอง ของประโยคขอรอง
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
แตงประโยคขอรอง แตงประโยคขอรองได แตงประโยคขอรอง
ไดถูกตอง
ถูกตอง
ไดถูกตอง
๙-๑๐ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของประโยคขอรอง
ไมได
แตงประโยคขอรอง
ไดถูกตอง นอยกวา
๔ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๗๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๘๕

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคขอรอง
ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวน
ใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
ตัวอยาง ประโยคขอรอง
กรุณาเขาแถว
กรุณาอยาสงเสียงดัง
กรุณาใชน้ําอยางประหยัด
กรุณาหยิบหนังสือใหฉันหนอยครับ
โปรดรักษาความสะอาด
โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะ
ชวยปดไฟทุกครั้งหลังออกจากหอง

๗๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง แตงประโยคขอรอง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคขอรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคขอรอง โดยใชคําตอไปนี้
๑. ทําบุญ................................................................................................
๒. เลี้ยงปลา ..........................................................................................
๓. เลานิทาน ..........................................................................................
๔. อาหาร ..............................................................................................
๕. ทํางาน ..............................................................................................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนี้เปนขอรอง หรือประโยคปฏิเสธ
....................................................... ๑. ชวยแมวที่ตกในคลองดวย
....................................................... ๒. เธอไมเคยมาสนามเด็กเลนนี้
....................................................... ๓. โปรดใชน้ําอยางประหยัด
....................................................... ๔. แมงมุมไมไดเปนแมลง
....................................................... ๕. กรุณาถอดรองเทากอนเดินเขาบาน

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๘๗

เฉลยใบงานที่ ๖ เรือ่ ง แตงประโยคขอรอง
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๖ เรือ่ ง ประโยคขอรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคขอรอง โดยใชคําตอไปนี้
๑. ทําบุญ.................. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู).........................
๒. เลี้ยงปลา .............(การตรวจอยูในดุลพินิจของครู).........................
๓. เลานิทาน ............ (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู).........................
๔. อาหาร ................ (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู).........................
๕. ทํางาน ................ (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู).........................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนี้เปนขอรอง หรือประโยคปฏิเสธ
........ประโยคขอรอง.......................... ๑. ชวยแมวที่ตกในคลองดวย
........ประโยคปฏิเสธ.......................... ๒. เธอไมเคยมาสนามเด็กเลนนี้
........ประโยคขอรอง.......................... ๓. โปรดใชน้ําอยางประหยัด
........ประโยคปฏิเสธ.......................... ๔. แมงมุมไมไดเปนแมลง
........ประโยคขอรอง.......................... ๕. กรุณาถอดรองเทากอนเดินเขาบาน

๗๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่องแตงประโยคขอรอง
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคขอรองได แตงประโยคขอรองได แตงประโยคขอรองได แตงประโยคขอรองได
ถูกตอง ๙-๑๐
ถูกตอง ๗-๘ ประโยค ถูกตอง ๕-๖ ประโยค ถูกตอง นอยกวา
ประโยค
๔ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ ไมมีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
มากกวา ๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๘๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคคําสั่ง เปนประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือระบุสิ่งที่ใหทํา จะมีคําวา จง อยา หาม ตอง ฯลฯ
อยูในประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของประโยคคําสั่งได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคคําสั่งได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- ประโยคคําสั่ง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๗๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิ
จ
กรรมครู
กิ
จ
กรรมนั
ก
เรี
ย
น
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูสุมใหนักเรียน ๒-๓ คนออกมาแสดง ๑. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามคําพูด
๑. การอาน เขียน
บทบาทสมมุติตามประโยคที่ครูพูด ดังนี้ ของครู
ประโยค
- อยาวิ่งเลนในหองเรียน
๒. ประโยคคําสั่ง
- จงแปรงฟนกอนนอน
- จงลางมือกอนรับประทานอาหาร
- หามทิ้งขยะบริเวณนี้
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ครู : เมื่อครูพูดประโยคดังกลาวขางตน
นักเรียน : เพราะครูบอกใหทํา
ทําไมนักเรียนถึงทําตาม
ครู : นักเรียนคิดวาถาเพื่อน ๆ ไมทําตามที่ นักเรียน : ครูพูดคําสั่งและเปนกฎระเบียบ
ครูพูด จะเปนอยางไร
และขอปฏิบัติที่ทําแลวเกิดประโยชนตอ
ตนเอง และรักษาความสะอาด
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูทบทวนเรื่องประโยคขอรองและ
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๗ เรื่อง
๑. PowerPoint
การเรียนรู
อธิบายเรื่อง ประโยคคําสั่ง แลวใหนักเรียน ประโยคคําสั่ง
เรื่องประโยค
๑. อธิบาย
อานใบความรูที่ ๗ เรื่องประโยคคําสั่ง
คําสั่ง
ความหมายของ
๒. ครูใชภาพใหนักเรียนดู แลวตั้งคําถาม ๒. นักเรียนสังเกตภาพที่ครูกําหนดใหแลว
ประโยคคําสั่งได
กระตุนใหคิดแตงประโยคคําสั่ง ดังนี้
ตอบคําถาม และแตงประโยคคําสั่ง

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. แตงประโยค
คําสั่งได
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๗๙๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

ครู : สังเกตภาพที่ครูกําหนดใหแลวบอกวา
ภาพนั้นสามารถแตงเปนประโยคคําสั่งได
อยางไร
ครู : จากภาพใหแตงประโยคคําสั่ง
ปากเปลา คนละ ๑ ประโยค
๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกีย่ วกับประโยคคําสั่งที่นักเรียนแตงขึ้น
จากภาพ
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
แตงประโยคคําสั่ง พรอมชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท
ในการเขียนอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : ภาพนั้นสามารถแตงเปน
ประโยคคําสั่งได โดยการนึกถึงคําที่
เกี่ยวของในภาพ แลวนํามาแตงประโยค
ขอรองใชคําวา จง อยา หาม ในประโยค

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. ใบความรู
ที่ ๗ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง
๓. ภาพ

๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยคคําสั่งที่นักเรียนแตงขึ้นจากภาพ
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
แตงประโยคคําสั่ง
๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และตอบคําถาม
เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน ดังนี้
นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน เชน
เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)

๔. ใบงานที่ ๗
เรื่อง
แตงประโยค
คําสั่ง

๕. แบบ
ประเมิน
การแตง
ประโยคขอรอง

๗๙๒
ลําดับที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนใชคําสั่งกับเพื่อน
๑ ประโยค แลวใหเพื่อนคนนั้นทําตาม
คําสั่ง
๒. นักเรียนคนที่ถูกเลือก เลือกเพื่อนหนึ่ง
แลวใชคําสั่ง วนไปเรื่อย ๆ
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนใชคําสั่งกับเพื่อน ๑ ประโยค
แลวใหเพื่อนคนนั้นทําตามคําสั่ง
๒. นักเรียนคนที่ถูกเลือก เลือกเพื่อนหนึ่ง
แลวใชคําสั่ง วนไปเรื่อย ๆ
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องประโยค
พฤติกรรม
คําสั่ง
นักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๙๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคคําสั่ง
๓) ภาพ
๔) ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ
ประโยคคําสั่ง
ทักษะและกระบวนการ
- แตงประโยคคําสั่ง
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.ใฝเรียนรู
๒.มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๗
เรื่องประโยคคําสั่ง

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๗ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๗๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ประโยคคําสั่ง
๒. แตงประโยค
คําสั่ง
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของประโยคคําสั่ง
ของประโยคคําสั่ง
ของประโยคคําสั่ง
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
แตงประโยคคําสั่ง
แตงประโยคคําสั่งได แตงประโยคคําสั่ง
ไดถูกตอง
ถูกตอง
ไดถูกตอง
๙-๑๐ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของประโยคคําสั่ง
ไมได
แตงประโยคคําสั่ง
ไดถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๙๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคคําสัง่
ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือระบุสิ่งที่ใหทํา
จะมีคําวา จง อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคคําสั่ง
อยาเลนไฟ
อยาวิ่งเลนในหองเรียน
อยาวิ่งเลนบนอาคารเรียน
จงแปรงฟนกอนนอน
จงลางมือกอนรับประทานอาหาร
หามเดินลัดสนาม
หามทิ้งขยะบริเวณนี้
หามจับสัตวน้ําบริเวณนี้
หามสงเสียงดังในหองสมุด
ตองชวยกันรักษาความสะอาดหองสุขา

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๙๗

ใบงานที่ ๗ เรื่อง แตงประโยคคําสั่ง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคคําสั่ง โดยใชคําตอไปนี้
๑. ทําลาย...............................................................................................
๒. ตะโกน...............................................................................................
๓. เสื้อผา................................................................................................
๔. สนามหญา.........................................................................................
๕. เดิน....................................................................................................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนี้เปนประโยคคําสั่ง หรือประโยคขอรอง
......................................................... ๑. นักเรียนตองมาเรียนใหตรงเวลา
......................................................... ๒. โปรดนั่งตามหมายเลขที่กําหนด
......................................................... ๓. กอนออกจากหองใหปดไฟทุกดวง
......................................................... ๔. จงเดินขามถนนที่ทางมาลาย
......................................................... ๕. ชวยเก็บผลไมมาใหคุณยายดวย

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๗๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง แตงประโยคคําสั่ง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ประโยคคําสั่ง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง แตงประโยคคําสั่ง โดยใชคําตอไปนี้
๑. ทําลาย..................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๒. ตะโกน..................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๓. เสื้อผา...................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๔. สนามหญา............... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
๕. เดิน.......................... (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................
คําชี้แจง จงบอกวาประโยคตอไปนี้เปนประโยคคําสั่ง หรือประโยคขอรอง
.................ประโยคคําสั่ง................... ๑. นักเรียนตองมาเรียนใหตรงเวลา
.................ประโยคขอรอง................ ๒. โปรดนั่งตามหมายเลขที่กําหนด
.................ประโยคคําสั่ง................... ๓. กอนออกจากหองใหปดไฟทุกดวง
.................ประโยคคําสั่ง................... ๔. จงเดินขามถนนที่ทางมาลาย
.................ประโยคขอรอง................. ๕. ชวยเก็บผลไมมาใหคุณยายดวย

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๗๙๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่องแตงประโยคคําสั่ง
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคคําสั่งได แตงประโยคคําสั่งได แตงประโยคคําสั่งได แตงประโยคคําสั่งได
ถูกตอง ๙-๑๐
ถูกตอง ๗-๘ ประโยค ถูกตอง ๕-๖ ประโยค ถูกตอง นอยกวา
ประโยค
๔ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ ไมมีหัว
มีหัว เวนระยะหาง สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
มากกวา ๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๘๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกเรียงประโยค (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคบอกเลา เปนประโยคที่มีใจความบอกใหรูวาใคร ทําอะไร อยางไร
ประโยคคําถาม เปนประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบจะมีคําวา ใชหรือไม ใคร อะไร
ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
ประโยคปฏิเสธ เปนประโยคที่มีใจความไมย อมรับ จะมีคําวา ไม มิได ไมได มิใช ไมใช อยูใน
ประโยค
ประโยคขอรอง เปนประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวนใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา
กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
ประโยคคําสั่ง เปนประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ใหทําจะมีคําวา จง อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูใน
ประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกคําที่แสดงประเภทของประโยคชนิดตาง ๆ ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- แตงประโยคตาง ๆ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยคบอกเลา
๔.๒ ประโยคคําถาม
๔.๓ ประโยคปฏิเสธ
๔.๔ ประโยคขอรอง
๔.๕ ประโยคคําสั่ง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงประโยค (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑. ครูทบทวนความเขาใจเรื่องประโยค
๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
๑. การอาน และ
ชนิดตาง ๆ โดยการพูดประโยคแลวให
คําตอบ ดังนี้
การเขียนประโยค
นักเรียนวิเคราะห วาเปนประโยคอะไร
๒. การแตงประโยค
ดังนี้
ครู : ใหนักเรียนฟงประโยคและบอก
ความรูสึกเมื่อไดยิน หรือพูดโตตอบ (ครูพูด
ทีละประโยค)
- เมื่อเชานักเรียนมาชวยครูถือของ
นักเรียน : ไมจริง /จริง (ตอบตามความ
เปนจริง)
- นักเรียนหองนี้นิสัยไมดีใชไหม
นักเรียน : ไมใชครับ/คะ
- นักเรียนปฏิเสธทุกคนเลย แสดงวา
นักเรียน : ใชครับ/คะ
นักเรียนหองนี้นิสัยดี
- นักเรียนกรุณานั่งใหเรียบรอยหนอยครับ นักเรียน : ขอรองนักเรียน
ครูพูดแบบนี้แสดงวาครูกําลังขอรอง
หรือสั่งนักเรียน
- การพูดขอรองใหนั่งใหเรียบรอยในเวลา นักเรียน : ควรปฏิบัติ เพราะจะชวย
เรียน ควรปฏิบัติหรือไมเพราะอะไร
ใหมีสมาธิในการเรียน และเปนกติกา
ในหองเรียนที่ควรปฏิบัติ

๘๐๑

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๘๐๒
ลําดับที่

๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. บอกคําที่แสดง
ประเภทของ
ประโยคชนิดตาง ๆ
ได

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

- นักเรียนจงลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ แสดงวาครู
ขอรองหรือสั่งนักเรียน
ครู : ประโยคที่ครูพูดดังกลาวขางตน
มีประโยคชนิดใดบาง
๒. ครูแจงจุดประสงคการเรียนแกนักเรียน
๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูแลวคิดตอบคําถาม
ของครู เรื่องประโยคชนิดตาง ๆ ที่เรียนมา
ดังนี้
ครู : จากขอความตอไปนี้ ใหเรียงให
ถูกตอง (ครูแสดงประโยคบนกระดานดํา)
๑) จง นม ทุกวัน ดื่ม
๒) ฉัน ไป ทุกเชา โรงเรียน เดิน
๓) เธอ ผัก ไม รับประทาน
ครู : ประโยคที่เรียงใหมเปนประโยค
อะไรบาง
ครู : ถาเราตองการพูดขอรองใหเพื่อน
เขียนหนังสือใหสวยงามอานงาย จะพูดวา
อยางไร
๒.ครูอธิบายหลักสําคัญและวิธีการเขียน
ประโยคชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
เพิ่มเติม และใหนักเรียนอานทบทวน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

นักเรียน : ครูสั่งนักเรียน ตองปฏิบัติ
ตาม
นักเรียน : ประโยคบอกเลา ประโยค
คําถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคขอรอง
ประโยคคําสั่ง
๑. นักเรียนจับคูตอบคําถาม ทบทวน ๑. PowerPoint
เรื่อง ประโยคตาง ๆ ในภาษาไทย
ประโยคที่แสดง
ภาคประธาน
นักเรียน : เรียงประโยคใหม ดังนี้
กริยาสลับที่ ๓
ประโยค
๑) จงดื่มนมทุกวัน
๒) ฉันเดินไปโรงเรียนทุกเชา
๓) เธอไมรับประทานผัก
นักเรียน : ประโยคคําสั่ง บอกเลาและ
ปฏิเสธ
นักเรียน : โปรดกรุณาเขียนดวยลายมือ
ที่สวยงามและอานงาย
๒. นักเรียนอานใบความรูที่ ๘ เรื่อง
ประโยคในชีวิตประจําวัน และตอบ
คําถาม ดังนี้

๒. PowerPoint
เรื่องประโยคใน
ชีวิตประจําวัน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ
๕. แบบประเมิน
การเรียงประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๘๐๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ในใบความรูที่ ๘ เรื่องประโยคในชีวิต
ประจําวัน และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : บอกคําใดที่แสดงประเภทของ
ประโยคนั้น (ในขณะที่นักเรียนตอบคําถาม
ครูแสดงคําตาง ๆ ที่เขียนในประโยค
บนกระดานดํา หรือในสื่อ PowerPoint)

กิจกรรมนักเรียน

นักเรียน : คําที่แสดงประเภทของ
ประโยค มีดังนี้
๑) ประโยคบอกเลา เปนประโยคที่
บอกวา “ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อยางไร”
๒) ประโยคคําถาม เปนประโยค
ตองการคําตอบ จะมีคําวา ใชหรือไม
ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร
อยูในประโยค
๓) ประโยคปฏิเสธ เปนประโยคที่มี
ใจความไมยอมรับ ตรงขามกับประโยค
บอกเลา จะมีคําวา ไม มิได ไมได
มิใช ไมใช อยูในประโยค
๔) ประโยคขอรอง เปนประโยคที่ขอ
ความชวยเหลือ เชิญชวนใหทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย
วาน อยูหนาประโยค

สื่อการเรียนรู
๓. ใบความรู
ที่ ๘ เรื่อง
ประโยคใน
ชีวิตประจําวัน

การประเมิน
การเรียนรู

๘๐๔
ลําดับที่

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. แตงประโยคได
๓.มีมารยาทใน
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๕) ประโยคคําสั่ง เปนประโยคบังคับ
หรือระบุสิ่งที่ใหทํา จะมีคําวา จง อยา
หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๘
แตงประโยคในชีวิตประจําวัน พรอมชี้แจง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
เรื่อง แตง
เพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียนเปน
ประโยคใน
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ
ชีวิตประจําวัน
๒.ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน ๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความถูกตอง และตอบ
ในการแตงประโยค และซักถามการทํางาน คําถาม เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน
รวมทั้งเรื่องมารยาทในการเขียน
ดังนี้
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ในการเขียนอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)

การประเมิน
การเรียนรู

๖. แบบประเมิน
ใบงานที่ ๘
๗. การนําเสนอ
ผลงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๕ นาที

๘๐๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางประโยค
ในภาษาไทย คนละ ๑ ประโยค ที่นักเรียน
ใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด พรอมบอก
เหตุผลที่ใชมากเพราะอะไร
๒. ครูและนักเรียนรวมสรุปการนําความรู
เรื่องประโยคไปใชในชีวิตจริง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนยกตัวอยางประโยค
๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
ในภาษาไทย คนละ ๑ ประโยคที่
เรื่องประโยคใน พฤติกรรม
นักเรียนใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด ชีวิตประจําวัน นักเรียน
พรอมบอกเหตุผลที่ใชมากเพราะอะไร
๒. นักเรียนรวมสรุปการนําความรูเรื่อง
ประโยคไปใชในชีวติ จริง

๘๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint ประโยคที่แสดงภาคประธาน กริยาสลับที่ ๓ ประโยค
๒) ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง ประโยคในชีวิตประจําวัน
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคในชีวิตประจําวัน
๔) ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- บอกคําที่แสดงประเภทของ - การถามตอบ
ประโยคชนิดตาง ๆ
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- แตงประโยค
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การเรียงประโยคของ
ประโยค

- แบบประเมินการเรียง ผานเกณฑ
ประโยคของประโยค
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๐๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. บอกคําที่แสดง บอกคําที่แสดง
บอกคําที่แสดง
บอกคําที่แสดง
ประเภทของ
ประเภทของประโยค ประเภทของประโยค ประเภทของประโยค
ประโยคชนิดตาง ๆ ชนิดตาง ๆ ไดถูกตอง ชนิดตาง ๆ ไดถูกตอง ชนิดตาง ๆ ไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
๒. แตงประโยค
แตงประโยค ได
แตงประโยค ได
แตงประโยค ได
ถูกตอง ๑๐ ประโยค ถูกตอง ๗-๙ ประโยค ถูกตอง ๕-๖ ประโยค
๓. มารยาท
ในการเขียน

๑ (ปรับปรุง)
บอกคําที่แสดง
ประเภทของประโยค
ชนิดตาง ๆ ไมได

แตงประโยค ได
ถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่ - เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
อานยาก
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีรอยขูดขีดลบ
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
คําผิด
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ - ใชคําไมเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง - เขียนเรื่องที่ไมเปน
และรับผิดชอบในสิ่งที่ ความจริง และไม
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๘๐๘
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๐๙

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคในชีวิตประจําวัน (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ฝกแตงประโยค (บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง คําสั่ง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคในชีวิตประจําวัน
๑. ประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีใจความบอกใหรูวา ใคร ทําอะไร อยางไร
ตัวอยาง ประโยคบอกเลา
ลูกแกะเถียงหมาปา
หมาปาตะครุบลูกแกะ
ลูกแกะเดินทองน้ํามาแตไกล
หมาปากําลังกินน้ําที่เต็มลําธาร
น้ําเต็มลําธารไหลไปยังปลายลําธาร
๒. ประโยคคําถาม
ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบจะมี
คําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
ตัวอยาง ประโยคคําถาม
บานของมดทําจากใบไมใชหรือไม
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีไดอยางไรบาง
บานของนักเรียนอยูท ี่ไหน
ทําไมคนและสัตวตองมีบาน
๓. ประโยคปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมยอมรับ
จะมีคําวา ไม มิได ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค

๘๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยาง ประโยคปฏิเสธ
ลูกแกะไมรูจักพอของมัน
ขาพเจามิไดทําน้ําในลําธารขุน
นองขนมไมชอบอากาศรอน
ฉันมิใชคนนิสัยพาลอยางหมาปา
ลูกแกะอยูปลายลําธารไมใชอยูตนลําธาร
๔. ประโยคขอรอง
ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวนใหทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
ตัวอยาง ประโยคขอรอง
กรุณาเขาแถว
กรุณาอยาสงเสียงดัง
กรุณาใชน้ําอยางประหยัด
กรุณาหยิบหนังสือใหฉันหนอยครับ
โปรดรักษาความสะอาด
โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะ
ชวยปดไฟทุกครั้งหลังออกจากหอง
๕. ประโยคคําสั่ง
ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ใหทําจะมีคําวา จง
อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค
ตัวอยางเชน
อยาเลนไฟ
อยาวิ่งเลนในหองเรียน
อยาวิ่งเลนบนอาคารเรียน
จงแปรงฟนกอนนอน
จงลางมือกอนรับประทานอาหาร
หามเดินลัดสนาม
หามทิ้งขยะบริเวณนี้

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๑๑

ใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง จงเปลี่ยนประโยคบอกเลาที่กําหนดให เปนประโยคคําถามและ
ประโยคปฏิเสธ
ตัวอยาง ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม
ประโยคปฏิเสธ

กัลยาเคยบอกวาอยากเลี้ยงอูฐ
ใครอยากเลีย้ งอูฐ
กัลยาไมเคยบอกวาอยากเลีย้ งอูฐ

๑. ประโยคบอกเลา ออมคุยกับแกว
ประโยคคําถาม .....................................................................................
ประโยคปฏิเสธ .....................................................................................
๒. ประโยคบอกเลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ อยากฟงเรื่อง
สัตวประหลาด
ประโยคคําถาม .....................................................................................
ประโยคปฏิเสธ .....................................................................................
๓. ประโยคบอกเลา พอพาลูก ๆ ไปดูหนัง
ประโยคคําถาม .....................................................................................
ประโยคปฏิเสธ .....................................................................................

๘๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง จงเปลี่ยนประโยคบอกเลาที่กําหนดให เปนประโยคขอรองและ
ประโยคคําสั่ง
๔. ประโยคบอกเลา ฉันเดินทางไกลแตเชา
ประโยคขอรอง
......................................................................................
ประโยคคําสั่ง
......................................................................................
๕. ประโยคบอกเลา นักเรียนอาสาทําความสะอาดรอบตลาดสด
ประโยคขอรอง
......................................................................................
ประโยคคําสั่ง
......................................................................................
ชื่อ ............................................... สกุล .................................. ชั้น ........... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง แตงประโยคในชีวิตประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง จงเปลี่ยนประโยคบอกเลาที่กําหนดให เปนประโยคคําถามและ
ประโยคปฏิเสธ
๑. ประโยคบอกเลา ออมคุยกับแกว
ประโยคคําถาม ใครคุยกับออม ใครคุยกับแกว
ประโยคปฏิเสธ ออมไมเคยคุยกับแกว
๒. ประโยคบอกเลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ อยากฟงเรื่อง
สัตวประหลาด
ประโยคคําถาม ใครอยากฟงเรื่องสัตวประหลาด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ อยากฟงเรือ่ งอะไร
ประโยคปฏิเสธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ไมอยากฟงเรื่อง
สัตวประหลาด
๓. ประโยคบอกเลา พอพาลูก ๆ ไปดูหนัง
ประโยคคําถาม พอพาลูก ๆ ไปไหน ใครพาลูก ๆ ไปดูหนัง
ประโยคปฏิเสธ พอไมพาลูก ๆ ไปดูหนัง
คําชี้แจง จงเปลี่ยนประโยคบอกเลาที่กําหนดให เปนประโยคขอรองและ
ประโยคคําสั่ง
๔. ประโยคบอกเลา ฉันเดินทางไกลแตเชา
ประโยคขอรอง โปรดตื่นแตเชาเพื่อเดินทางไกล
ประโยคคําสั่ง
จงตื่นแตเชาเพื่อเดินทางไกล
๕. ประโยคบอกเลา นักเรียนอาสาทําความสะอาดรอบตลาดสด
ประโยคขอรอง ชวยกันทําความสะอาดรอบตลาดสด
ประโยคคําสั่ง
จงไปทําความสะอาดรอบตลาดสด

๘๑๓

๘๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินการแตงประโยคชนิดตาง ๆ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
แตงประโยคตาง ๆ ได แตงประโยคตาง ๆ ได แตงประโยคตาง ๆ ได แตงประโยคตาง ๆ ได
ถูกตอง ๑๐ ประโยค ถูกตอง ๗-๙ ประโยค ถูกตอง ๕-๖ ประโยค ถูกตองนอยกวา
๔ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ ไมมีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
มากกวา ๔ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๑๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (ประโยค)
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การสรางสรรคชิ้นงานเรื่องประโยคตาง ๆ เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชในการสราง
ชิ้นงาน ที่ใชจินตนาการกับความรูดานหลักการใชภาษา ทําใหนักเรียนใชภาษาไทยไดดีและถูกตอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกวิธีการทําโมบายประโยคได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สรางชิ้นงานโมบายประโยคได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยคบอกเลา
๔.๒ ประโยคคําถาม
๔.๓ ประโยคปฏิเสธ
๔.๔. ประโยคขอรอง
๔.๕ ประโยคคําสั่ง
๔.๖ การสรางโมบาย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๘๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (ประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางประโยคชนิด ๑. นักเรียนยกตัวอยางประโยคชนิด
๑. การอาน เขียน
ตาง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้
ตาง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้
ประโยค
- ประโยคบอกเลา
- ประโยคบอกเลา
๒. การสรางชิ้นงาน
- ประโยคคําถาม
- ประโยคคําถาม
เรื่องประโยค
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคขอรอง
- ประโยคขอรอง
- ประโยคคําสั่ง
- ประโยคคําสั่ง
๒. ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็น
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการยกตัวอยางประโยค
การยกตัวอยางประโยค
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนทบทวนเรื่อง ประโยค
๑. นักเรียนทบทวนเรื่อง ประโยคตาง ๆ
การเรียนรู
ตาง ๆ ในภาษาไทย และใหนักเรียนอาน ในภาษาไทย และอานใบความรูที่ ๘
๑. บอกวิธีการทํา
ใบความรูที่ ๘ เรื่องประโยคในชีวิต
เรื่องประโยคในชีวิตประจําวัน
โมบายประโยคได
ประจําวัน เพื่อทบทวนความรู
๒. ครูใหนักเรียนแตละคนแตงประโยค
๒. นักเรียนแตละคนแตงประโยค
ทั้ง ๕ ชนิด แลวเขียนในสมุดของตนเอง ทั้ง ๕ ชนิด แลวเขียนในสมุดของตนเอง
๓. ครูสาธิตการทําโมบายประโยค
๓. นักเรียนดูการสาธิตการทําโมบาย
และอธิบายเพิ่มเติมในการใชวัสดุอุปกรณ และวิธีการใชวัสดุอุปกรณ
ในการสรางโมบาย

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องประโยค
พฤติกรรม
ชนิดตาง ๆ
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. PowerPoint ๓. การสังเกต
เรื่องการสราง พฤติกรรม
โมบายประโยค นักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๒. สรางชิ้นงาน
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําโมบายประโยค
๑.. นักเรียนทํากิจกรรม “โมบาย
โมบายประโยคได
พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน ประโยค” โดยมีวิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
๓. มีมารยาท
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
- นักเรียนแตงประโยคทั้ง ๕ ชนิด
ในการเขียน
- สรางสรรคโดยการเขียนประโยค ลงบน
โมบาย และตกแตงใหสวยงาม
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน ๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบผลงานโมบาย ตรวจสอบผลงานโมบายประโยค
และซักถามการทํางาน การเก็บรักษาความ และตอบคําถาม เกี่ยวกับการรักษา
สะอาด และ มารยาทในการเขียน
ความสะอาด และมารยาทในการเขียน
ดังนี้
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ในการเขียนอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)
๔.
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงานโมบาย
๑. นักเรียนนําเสนอผลงานโมบาย
ประโยคหนาชั้นเรียน
ประโยคหนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๒. นักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง
ประโยคในชิ้นงานของนักเรียน
ประโยคในชิ้นงานของนักเรียน
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน

๘๑๗
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. วัสดุและ
๔. แบบประเมิน
อุปกรณการทํา โมบายประโยค
โมบายประโยค
๔. ใบความรู
ที่ ๙ เรื่อง
การสรางโมบาย

๕. PowerPoint ๕. การสังเกต
เรื่องการสราง พฤติกรรม
โมบายประโยค นักเรียน

๘๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง ประโยคในชีวิตประจําวัน
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคชนิดตาง ๆ
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง การสรางโมบายประโยค
๔) ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การสรางโมบาย
๕) วัสดุอุปกรณ ในการทําโมบาย (กระดาษสี กาว สี กรรไกร)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกวิธีการทําโมบาย
ประโยค

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

ทักษะและกระบวนการ
- สรางชิ้นงานโมบายประโยค - การสรางชิ้นงาน
โมบายประโยค
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐
- แบบประเมินสราง
ชิน้ งานโมบายประโยค

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๑๙

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกวิธีการทํา
โมบายประโยค
๒. สรางชิ้นงาน
โมบายประโยค
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกวิธีการทําโมบาย บอกวิธีการทําโมบาย บอกวิธีการทําโมบาย
ประโยค ไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตองเปน ประโยคไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
สรางชิ้นงานโมบาย สรางชิ้นงานโมบาย สรางชิ้นงานโมบาย
ประโยคไดถูกตอง
ประโยค
ประโยค
๕ ประโยค
๔ ประโยค
๓ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกวิธีการทําโมบาย
ประโยคไมได
สรางชิ้นงานโมบาย
ประโยคนอยกวา
๓ ประโยค
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๘๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๒๑

ใบความรูท ี่ ๙ เรื่อง การสรางโมบาย
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง สรางสรรคชิ้นงาน (ประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

โมบายเมฆฝนเรื่องสระ

อุปกรณ :
๑. กระดาษสีดํา ๑ แผน
๒. กระดาษสีพื้นหลากสี สีละ ๑ แผน
๓. สายเอ็นตกปลาชนิดใส ขนาด ๐.๔๕ มม. ๑ มวน
๔. กาวลาเท็กซ
๕. กรรไกร ๖. ดินสอ ๗. ไมบรรทัด ๘. เหรียญ ๕ บาท

วิธีการทํา

๑. วาดรูปกอนเมฆบนกระดาษสีดํา แลวตัดออกมาในขนาดเดียวกัน ๒ ชิ้น
ตัดกระดาษสีหลากสีเปนรูปสามเหลี่ยม และวงกลม (ใชเหรียญ ๕ เปนตนแบบ)
โดยทุกชิ้นจะตองตัดใหเปนจํานวนคู
๒. เขียนคําที่ประสมดวยสระตาง ๆ ในภาษาไทยลงบนกอนเมฆหรือรูปทรง
ที่ตองการ
๓. นํ า กระดาษรู ป ก อ นเมฆทั้ ง ๒ ชิ้ น มาทํ า การประกบติ ด กั น ด ว ยกาว
โดยตัดสายเอ็น ๑ เสน สอดไวระหวางกระดาษรูปกอนเมฆทั้ง ๒ ชิ้น (เพื่อใช
แขวน) และตัดสายเอ็น ๕ เสน สอดไวระหวางกระดาษทางดานลางของกอนเมฆ
(เพื่อใชทําสายฝน)
๔. นํากระดาษรูปสามเหลี่ยมและวงกลมที่ตัดเตรียมไวเปนคู มาทําทากาว
ประกบติดกับสายเอ็นทั้ง ๕ เสน โดยเวนระยะใหสวยงาม
ขอขอบคุณ วิธีทําโมบายกระดาษโดย ideadeedee

๘๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินการสรางชิ้นงานโมบายประโยค
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
สรางชิ้นงานโมบาย
ประโยคไดถูกตอง
๕ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม
ไมซ้ําใคร ผลงาน
สําเร็จ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
สรางชิ้นงานโมบาย สรางชิ้นงานโมบาย
ประโยค
ประโยค
๔ ประโยค
๓ ประโยค
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
ตกแตง ระบายสี
สวยงาม
บางสวน
ผลงานสําเร็จ
ผลงานสําเร็จ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
สรางชิ้นงานโมบาย
ประโยคนอยกวา
๓ ประโยค
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี
ผลงานไมสําเร็จ

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๒๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สื่อสารผานประโยค
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. จําแนกสวนประกอบของประโยค
๒. แตงประโยค
๓. สรางชิ้นงานโมบายประโยค

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๘๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๘
ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๘
ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

๘๒๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๙ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดู อยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
วิสรรชนีย เปนรูปสระ –ะ เปนรูปที่ใชเขียนแทนสระ /ะ/ และใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดง
ความเป น สระเสีย งสั้น เช น เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัว ะ การออกเสีย งคําที่ป ระสมสระ /ะ/ คําที่ป ระวิสรรชนีย
หมายถึง คําที่อานออกเสียง อะ และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู คําที่ไมประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่
อานออกเสียง อะ แตไมมีรูปวิสรรชนีย (- ะ) ใหออกเสียง อะ ครึ่งเสียง แบงเปน ๒ ชนิด คือออกเสียง อะ
ที่พยางคหนาในคํา ออกเสียง อะ ที่พยางคกลางในคํา
คํ า ที่ ใช “บั น ” เขี ย นนํ า หน า พยางค มี ๕ คํา คือ บัน ดาล บัน ได บัน ทึก บัน เทิง และบัน ลือ คําที่
ออกเสียง “บัน” อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บรร บัญ บัณ บัล รร อานวา รอ-หัน เปนพยัญชนะตัว ร
สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทําหนาที่เปนสระอะ สวน ร ตัวหลังทําหนาที่เปนตัวสะกดในมาตรา แมกน

๘๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายของคําที่ประวิสรรชนีย
๒) ความหมายคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๓) ความหมายคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๔) ความหมายคําที่ไมประวิสรรชนีย
๕) ความหมายคําที่อานออกเสียงบัน
๖) ความหมายของ รร
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
๒) การเขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๓) การเขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๔) การเขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๕) การเขียนคําที่อานออกเสียง “บัน”
๖) การจําแนกคําที่อานออกเสียงบัน
๗) การเขียนคําที่เปน รร
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
- มารยาทในการเขียน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคํา รร (ร หัน)
๙) ใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร (ร หัน)

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๒๗

๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นประเมิน
๑. การเขียนคําที่
ประวิสรรชนียไ ด
๒. การเขียนคําที่
ไมประวิสรรชนีย
ได
๓. การเขียนคําที่
อานออกเสียงบัน
ได
๔. การเขียนคําที่
เปน รร ได

๔ (ดีมาก)
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียได
ถูกตองทุกขอ
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
ถูกตองทุกขอ
เขียนคําที่อานออก
เสียงบันไดถูกตอง
ตามหลักทุกประการ
เขียนคําที่เปน รร
ไดถูกตองตามหลัก
ทุกประการ

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําที่
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
เขียนคําที่ไม
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
เขียนคําที่อานออก
เขียนคําที่อานออก
เสียงบันไดถูกตอง
เสียงบันไดถูกตอง
๘๐%
๖๐%
เขียนคําที่เปน รร
เขียนคําที่เปน รร
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียไ ด
ถูกตอง ๔๐%
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๔๐%
เขียนคําที่อานออก
เสียงบันไดถูกตอง
๔๐%
เขียนคําที่เปน รร
ไดถูกตอง ๔๐%

๘๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
วิสรรชนีย เปนรูปสระ –ะ เปนรูปที่ใชเขียนแทนสระ /ะ/ และใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดง
ความเปนสระเสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัวะ การออกเสียงคําที่ประสมสระ /ะ/
คําที่ประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อานออกเสียง อะ และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ความหมายของคําที่ประวิสรรชนียได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่ประวิสรรชนียได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําที่ประวิสรรชนีย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๒๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน และเขียน
คําที่ประวิสรรชนีย

๒.

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของคําที่
ประวิสรรชนีย

๕ นาที

๑. ครูทบทวนเรื่อง สระอะ (- ะ) โดยตั้ง
คําถามนักเรียน ดังนี้
ครู : ใหสังเกตคําตอไปนี้ วาประสมดวย
สระใด (ครูแสดงคําบนกระดานดําทีละชุดคํา)
- กะทิ กะป กะลา
- กระทะ กระบะ กระตาย
- ตะเกียง ตะกรา ตะโกน
- มะมวง มะนาว มะละกอ
ครู : เสียงสระ มีชื่อรูป (-ะ) วาอะไร
๒. ครูแจงจุดประสงคการเรียนวันนี้คือ
คําที่ประวิสรรชนีย
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและตั้ง
คําถามนักเรียน ดังนี้
ครู : คําที่ประวิสรรชนียจะเปนคําที่มี
ลักษณะอยางไร

๑. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมี
แนวคําตอบ ดังนี้
นักเรียน : ทุกคําประสมดวย สระอะ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
ชุดคําที่ประสม พฤติกรรม
สระอะ
นักเรียน
๒. การถามตอบ

นักเรียน : (-ะ) วิสรรชนีย
๑. นักเรียนซักถามและตอบคําถาม
ดังนี้
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
(แนวคําตอบ : คําที่อานออกเสียง อะ
และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู)

๒. PowerPoint
เรื่อง คําที่
ประวิสรรชนีย
๓. ใบความรู
ที่ ๑ เรื่องคําที่
ประวิสรรชนีย

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถามตอบ

๘๓๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

๒. ครูสุมนักเรียน ๓ คน ใหอานชุดคํา ๓ ขอ
แลวบอกวาคําใดเปนคําประวิสรรชนีย
(ครูแสดงทีละชุดคําบนกระดานดํา)
๑) พะโล ขนาด
๒) ชนิด ชะนี
๓) บะหมี่ ตลาด
๓. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๑
เรื่องคําที่ประวิสรรชนีย และชวยกันเขียน
คําที่ประวิสรรชนีย คูละ ๕ คํา ลงในสมุด

๓.

๒. เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําและบอก
คําที่เปนคําประวิสรรชนีย ดังนี้
แนวคําตอบ
๑) พะโล
๒) ชะนี
๓) บะหมี่
๓. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๑
เรื่องคําที่ประวิสรรชนีย และชวยกัน
เขียนคําที่ประวิสรรชนีย คูละ ๕ คํา
ลงในสมุด
๔. ครูสุมใหนักเรียนอานคําประวิสรรชนีย ๔. ตัวแทนนักเรียนออกมาอานคํา
หนาชั้น
หนาชั้น
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและ ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
เขียนคําประวิสรรชนีย พรอมชี้แจงเพิ่มเติม อานและเขียนคําประวิสรรชนีย
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความถูกตอง และตอบ
การอานและเขียนคําประวิสรรชนีย และ
คําถามเกี่ยวกับมารยาทในการเขียน
ซักถามการทํางานรวมทั้งเรื่องมารยาท
ดังนี้
ในการเขียน

สื่อการเรียนรู

๔. ใบงานที่ ๑
เรื่อง อานและ
เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย

๕. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๑ เรื่องอาน
และเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๘๓๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท
ในการเขียนอยางไรบาง

๔.

ขั้นสรุป

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องคําที่
ประวิสรรชนีย โดยการแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
๒. ครูกลาวชื่นชม พรอมใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวและมารยาทการเขียนแก
นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ๕. PowerPoint ๖. การสังเกต
ความรู เรื่องคําทีป่ ระวิสรรชนีย
เรื่องคําที่
พฤติกรรม
โดยการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
ประวิสรรชนีย นักเรียน
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

๘๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint ชุดคําที่ประสม สระอะ
๒) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
๔) ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําทีป่ ระวิสรรชนีย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของคํา
ประวิสรรชนีย
ทักษะและกระบวนการ
- อานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- แบบประเมินการทํา
- การทําใบงานที่ ๑
เรื่องอานและเขียนคําที่ ใบงานที่ ๑ เรื่องอาน
ประวิสรรชนีย
และเขียนคําทีป่ ระ
วิสรรชนีย

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๓๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย
ความหมายของคํา ของคําที่
ที่ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง
๒. อานและเขียน อานและเขียนคําที่
คําที่ประวิสรรชนีย ประวิสรรชนีย
ไดถูกตอง ๑๓-๑๗ คํา
๓. มารยาท
- เขียนดวยลายมือ
ในการเขียน
บรรจง อานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําที่
ของคําที่
ประวิสรรชนียไ ด
ประวิสรรชนียไ ด
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
อานและเขียนคําที่
อานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนีย
ไดถูกตอง ๙-๑๒ คํา ไดถูกตอง ๕-๘ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
ในสิ่งที่เขียน
เขียน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําที่
ประวิสรรชนียไ มได
อานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
นอยกวา ๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๘๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๓๕

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่มีประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย
วิสรรชนีย คือรูปสระวิสรรชนีย (–ะ) เปนรูปที่ใชเขียนแทน
สระ อะ และ ใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดงความเปนสระ
เสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัวะ
คําที่ประวิสรรชนีย คือ คําที่รูปสระ – ะ ประสมอยู และ
อานออกเสียง อะ
คําที่ประวิสรรชนีย มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห น า เช น กะทิ กระทะ
คะนา ตะกรา ทะเล ประปา มะมวง ระบํา สะพาน
๒. คําประวิสรรชนียที่พยางคหลัง เชน ธุระ ซากุระ ซาบะ
จังหวะ ระยะ หิมะ
คํ า ที่ ป ระวิ ส รรชนี ย มั ก เป น คํ า ไทยแท เช น มะระ มะลิ
ชะงัก และ คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน บะหมี่ แปะซะ
ซากุระ

๘๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานออกเสียงและเขียนจัดกลุมคําที่ประวิสรรชนียตามประเภท
ที่กําหนดให

ระฆัง
มะกรูด
ระกํา
กระบุง
ผัก

คะนา
มะไฟ
มะมวง
สะระแหน

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

มะกอก
กะเพรา
ตะไคร
กะละมัง
ผลไม

กระทะ
มะพราว
มะขาม
กระถิน

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

ตะกรา
มะเขือ
ตะเกียบ
กระถาง
ของใช

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

ชื่อ .......................................... สกุล .................................. ชั้น ........... เลขที่ .........

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๓๗

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานออกเสียงและเขียนจัดกลุมคําที่ประวิสรรชนียตามประเภท
ที่กําหนดให
แนวคําตอบ
๑. ผัก
คะนา
มะกรูด ตะไคร
มะเขือ กะเพรา
สะระแหน กระถิน
๒. ผลไม
มะกอก มะไฟ
มะพราว ระกํา
มะมวง มะขาม
๓. ของใช
ระฆัง
ตะกรา กระทะ ตะเกียบ กระบุง กะละมัง
กระถาง

๘๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่องอานและเขียนคําที่ประวิสรรชนีย

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
อานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๑๓-๑๗ คํา
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อานและเขียนคําที่
อานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๙-๑๒ คํา
ถูกตอง ๕-๘ คํา
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
นอยกวา ๕ คํา
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๓๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหนา)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
วิสรรชนีย เปนรูปสระ –ะ เปนรูปที่ใชเขียนแทนสระ /ะ/ และใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดง
ความเปนสระเสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัวะ การออกเสียงคําที่ประสมสระ /ะ/
คําที่ประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อานออกเสียง อะ และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู มี ๒ ลักษณะ
คือ คําประวิสรรชนียที่พยางคหนา และ คําประวิสรรชนียที่พยางคหลัง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําที่ประวิสรรชนีย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๘๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหนา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหนา
๒.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่
ประวิสรรชนีย
อยูพยางคหนา

ขั้นสอน

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยให
คูบอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
๒. ครูใหนักเรียนอานคําที่ประวิสรรชนีย
ที่นักเรียนเขียน
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย
อยูพยางคหนา และใหนักเรียนอาน
ใบความรูที่ ๒ เรื่องคําที่ประวิสรรชนีย
อยูพยางคหนา และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : พยางค คืออะไร

ครู : ยกตัวอยางคํา ๑ พยางค และ
๒ พยางคขึ้นไป
ครู : บอกหลักการอานออกเสียงคําที่
ประวิสรรชนียอ ยูพยางคหนา

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยใหคู
บอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
๒. นักเรียนอานคําที่ประวิสรรชนีย
ที่เขียน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง
๑. PowerPoint
คําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
เรื่องที่
และตอบคําถาม
ประวิสรรชนีย
๒. ใบความรู
นักเรียน : ตอบตามความรูเดิม
เรื่องคําที่
(แนวคําตอบ : พยางค คือ การประสม ประวิสรรชนีย
เสียงในภาษา ประกอบดวยเสียง
อยูพยางคหนา
พยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต
พยางคใดมีความหมายก็จะเรียกวา คํา)
นักเรียน : บอกคํา ๑ พยางค และ
๒ พยางค
นักเรียน: ตอบตามความรูเดิม
(แนวคําตอบ : การอานออกเสียงคําที่

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
อยูพยางคหนา
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๘๔๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา จะออก
เสียงอะ ครึ่งเสียง)
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคํา ๓. ใบงานที่ ๒
เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
ที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
เรื่อง เขียนคําที่
พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน
ประวิสรรชนีย
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
พยางคหนา
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน ๒. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
หนาชั้นเรียน แลวตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความถูกตอง และตอบคําถาม
การอานและเขียนคําประวิสรรชนีย และ เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน ดังนี้
ซักถามการทํางานรวมทั้งเรื่องมารยาท
ในการเขียน
ครู : ในการเขียนทุกครั้งเราตองมีมารยาท นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ในการเขียนอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : มารยาทในการเขียน
เชน เขียนดวยลายมือบรรจง อานงาย
เปนระเบียบ ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ
เขียนสิ่งที่เปนความจริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน)
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องคําที่
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ๔. PowerPoint
ประวิสรรชนียพยางคหนา โดยการแสดง ความรูเรื่องคําที่ประวิสรรชนียพยางค
เรื่องคําที่
ความคิดเห็นรวมกัน
หนา โดยการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ประวิสรรชนีย

การประเมิน
การเรียนรู

๓. แบบ
ประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๒ เรื่อง
การเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๘๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๓) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายคําที่
ประวิสรรชนียพยางคหนา
ทักษะและกระบวณการ
- เขียนคําที่ประวิสรรชนีย
พยางคหนา

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๒
เรื่องการเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนา

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๒ เรื่อง
การเขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนา

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๔๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของคํา
ที่ประวิสรรชนีย
พยางคหนา
๒. เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนา
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําที่
ของคําที่
ของคําที่
ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนีย
พยางคหนาไดถูกตอง พยางคหนาไดถูกตอง พยางคหนาไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนคําที่
เขียนคําที่
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
พยางคหนาถูกตอง
พยางคหนาถูกตอง
พยางคหนาถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนาไมได
เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนานอยกวา
๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๘๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๔๕

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง คําที่มีประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย คือ คําที่รูปสระ – ะ ประสมอยู และอาน
ออกเสียง อะ
คําที่ประวิสรรชนีย มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห น า เช น กะทิ กระทะ คะน า
ตะกรา ทะเล ประปา มะมวง ระบํา สะพาน
๒. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห ลั ง เช น ธุ ร ะ ซากุ ร ะ ซาบะ
จังหวะ ระยะ หิมะ
คําที่ประวิสรรชนีย มักเปนคําไทยแท เชน มะระ มะลิ ชะงัก
และ คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน บะหมี่ แปะซะ ซากุระ

คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หลักการอานคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา ใหอานออกเสียง อะ
ครึ่งเสียง
เชน กะทิ
กะป
กะพง
กระซิบ
กระดาษ
กระดูก
คะนา
คะนอง
คะมํา
ประกอบ
ประกาศ
ประปา
ตะกาย
ตะเกียง
ตะโกน
ทะนุ นะคะ บะหมี่ ปะทะ พะโล มะนาว
ยะลา ระกา ละลาย สะทาน สะพาน อะตอม

๘๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

๑................................. ๒................................. ๓.................................

๔................................. ๕................................. ๖................................

๗................................. ๘................................. ๙.................................

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๔๗

แตงประโยค
๑....................................
..............................................................................................................
๒.....................................
..............................................................................................................
๓.....................................
..............................................................................................................
๔.....................................
..............................................................................................................
๕....................................
..............................................................................................................
๖.....................................
..............................................................................................................
๗ ....................................
..............................................................................................................
๘ ....................................
..............................................................................................................
๙ ....................................
..............................................................................................................
ชื่อ ......................................... สกุล .................................. ชั้น ............. เลขที่ ........

๘๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหนา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

แนวคําตอบ
๑. คะนา
๒. ตะเกียบ
๓. มะละกอ
๔. สะพาน
๕. กระตาย
๖. ตะกรา
๗. มะมวง
๘. มะลิ
๙. กระทง

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๔๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. แตงประโยค
๓. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําที่
เขียนคําที่
เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนีย
พยางคหนาไดถูกตอง พยางคหนาไดถูกตอง พยางคหนาไดถูกตอง
๙ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
แตงประโยคที่มีคํา
แตงประโยคที่มีคํา
แตงประโยคที่มีคํา
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียไ ด
๙-๑๐ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
พยางคหนานอยกวา
๕ คํา
แตงประโยคที่มีคํา
ประวิสรรชนียไ ด
นอยกวา ๕ ประโยค
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๘๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
วิสรรชนีย เปนรูปสระ –ะ เปนรูปที่ใชเขียนแทนสระ /ะ/ และใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดง
ความเปนสระเสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัวะ การออกเสียงคําที่ประสมสระ /ะ/
คําที่ประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อานออกเสียง อะ และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู มี ๒ ลักษณะ
คือ คําประวิสรรชนียที่พยางคหนา และ คําประวิสรรชนียที่พยางคหลัง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลังได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลังได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําที่ประวิสรรชนีย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๕๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
๒.

๓.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
๒. เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยใหคู
บอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อนนักเรียน
ออกมาเขียนคํานั้น
๒. ครูใหนักเรียนอานคําที่ประวิสรรชนีย
ที่นักเรียนเขียน
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง คําที่ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลังและใหนักเรียนอานใบความรู
ที่ ๓ เรื่องคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : บอกหลักการอานออกเสียงคําที่
ประวิสรรชนียอ ยูพยางคหนา
๒. ครูใหนักเรียนหาคําที่ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคํา
ที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง พรอมชี้แจง
เพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ

๑. นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยใหคู
บอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
๒. นักเรียนอานคําที่ประวิสรรชนีย
ที่เขียน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง
คําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลังและ
ตอบคําถาม
นักเรียน : ตอบตามความรูเดิม
(แนวคําตอบ :
๒. นักเรียนหาคําที่ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
เขียนคําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ
๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําที่
พฤติกรรม
ประวิสรรชนีย นักเรียน
อยูพยางคหลัง ๒. การถาม
๒. ใบความรู
ตอบ
ที่ ๓ เรื่องคําที่
ประวิสรรชนีย
อยูพยางคหลัง
๓. ใบงานที่ ๓ ๓. แบบ
เรื่องเขียนคําที่ ประเมินการทํา
ประวิสรรชนีย ใบงานที่ ๓
พยางคหลัง
เรื่องเขียนคําที่

๘๕๒
ลําดับที่

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน
ตรวจสอบความถูกตอง และทบทวนเรื่อง
มารยาทในการเขียน
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องคําที่
ประวิสรรชนียพยางคหลัง โดยการแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน ตรวจสอบความถูกตอง และ
ทบทวนเรื่องมารยาทในการเขียน
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู เรื่องคําที่ประวิสรรชนียพยางค
หลัง โดยการแสดงความคิดเห็นรวมกัน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
ประวิสรรชนีย
พยางคหลัง

๔. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําที่
พฤติกรรม
ประวิสรรชนีย นักเรียน
พยางคหลัง

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๕๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพ ยางคหลัง
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายคําที่
ประวิสรรชนียอยูพ ยางคหลัง
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๓
- แบบประเมินการทํา
เรื่องคําที่ประวิสรรชนีย ใบงานที่ ๓ เรื่องคําที่
อยูพ ยางคหลัง
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๘๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของคํา
ที่ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
๒. เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลัง
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําที่
ของคําที่
ของคําที่
ประวิสรรชนียอยู
ประวิสรรชนียอยู
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลังไดถูกตอง พยางคหลังไดถูกตอง พยางคหลังไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนคําที่
เขียนคําที่
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
ประวิสรรชนียอยู
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลังถูกตอง
พยางคหลังถูกตอง
พยางคหลังถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําที่ประ
วิสรรชนีย
อยูพ ยางคหลังไมได
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลังนอยกวา
๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๕๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย คือ คําที่รูปสระ – ะ ประสมอยู และอาน
ออกเสียง อะ
คําที่ประวิสรรชนีย มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห น า เช น กะทิ กระทะ คะน า
ตะกรา ทะเล ประปา มะมวง ระบํา สะพาน
๒. คํ า ประวิ ส รรชนี ย ที่ พ ยางค ห ลั ง เช น ธุ ร ะ ซากุ ร ะ ซาบะ
จังหวะ ระยะ หิมะ
คําที่ประวิสรรชนีย มักเปนคําไทยแท เชน มะระ มะลิ ชะงัก
และ คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน บะหมี่ แปะซะ ซากุระ

คําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา

หลักการอานคําที่ประวิสรรชนียพยางคหนา ใหอานออกเสียง อะ
ครึ่งเสียง เชน กะทิ กะป กะพง กระซิบ กระดาษ กระดูก คะนา
คะนอง คะมํา

คําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง

หลักการอานคําที่ประวิสรรชนียพยางคหลังใหอานออกเสียง อะ
เต็มเสียง เชน จังหวะ ซาบะ ธุระ มานะ ระยะ ลักษณะ ศิลปะ
หิมะ อิสระ กระบะ เกะกะ ขณะ ขรุขระ ขยะ คณะ คารวะ เงอะงะ
ตะกละ โทสะ ธรรมะ ธุระ นะคะ ปะทะ ปสสาวะ ผงะ พาหนะ
เฟอะฟะ ภาชนะ ภารตะ ภาวะ มะระ โมหะ โยคะ ระเกะระกะ
โลหะ ศีรษะ สระ สาธารณะ สุริยะ สวะ หายนะ อัจฉริยะ อุจจาระ
อุระ เอะอะ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๕๗

ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

๑................................

๒............................. ๓...............................

๔................................

๕............................. ๖...............................

๗................................. ๘................................... ๙...............................

๘๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แตงประโยค
๑....................................
..............................................................................................................
๒.....................................
..............................................................................................................
๓.....................................
..............................................................................................................
๔.....................................
..............................................................................................................
๕....................................
..............................................................................................................
๖.....................................
..............................................................................................................
๗ ....................................
..............................................................................................................
๘ ....................................
..............................................................................................................
๙ ....................................
..............................................................................................................
ชื่อ ......................................... สกุล .................................. ชั้น ............. เลขที่ ........

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียพยางคหลัง
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนีย (อยูพยางคหลัง)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

แนวคําตอบ
๑. กระบะ
๒. ชัยชนะ
๓. โยคะ
๔. ขยะ
๕. ศรีษะ
๖. มะระ
๗. ธรรมะ
๘. สุริยะ
๙. ภาชนะ

๘๕๙

๘๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่องเขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. แตงประโยค
๓. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําที่
เขียนคําที่
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
ประวิสรรชนียอยู
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลังไดถูกตอง พยางคหลังไดถูกตอง พยางคหลังไดถูกตอง
๙ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
แตงประโยคที่มีคํา
แตงประโยคที่มีคํา
แตงประโยคที่มีคํา
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียไ ด
ประวิสรรชนียไ ด
๙ ประโยค
๗-๘ ประโยค
๕-๖ ประโยค
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียอยู
พยางคหลังนอยกวา
๕ คํา
แตงประโยคที่มีคํา
ประวิสรรชนียไ ด
นอยกวา ๕ ประโยค
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๖๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําที่ไมประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อานออกเสียง อะ แตไมมีรูปวิสรรชนีย (- ะ) ใหออกเสียง อะ
ครึ่งเสียง แบงเปน ๒ ชนิด คือออกเสียง อะ ที่พยางคหนาในคํา ออกเสียง อะ ที่พยางคกลางในคํา
คําที่ไมประวิสรรชนีย ไดแก คําอักษรนํา (ยกเวน อ นํา และ ห นํา)
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายคําที่ไมประวิสรรชนียได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่ไมประวิสรรชนียได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําที่ไมประวิสรรชนีย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๘๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
ไมประวิสรรชนีย

๒.

จุกประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่ไม
ประวิสรรชนีย

ขั้นสอน

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยให
คูบอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
๒. ครูใหนักเรียนอานคําที่ประวิสรรชนีย
ที่นักเรียนเขียน

๑. นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยใหคู
บอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
๒. นักเรียนอานคําที่ประวิสรรชนีย
ที่เขียน

๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
และใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๔ เรื่อง
คําที่ไมประวิสรรชนีย และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : คําตอไปนี้ คําใดเปนคําไม
ประวิสรรชนีย (ครูเขียนคําบนกระดาน)
- ทะเลาะ สงบ ผวา พะโล
ครู : รูอยางไรวาเปนคําที่ไมประวิสรรชนีย

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง
คําที่ไมประวิสรรชนีย และตอบคําถาม
ดังนี้
นักเรียน : สงบ ผวา
นักเรียน :ตอบทบทวน (แนวคําตอบ :
เปนคําที่ไมมีรูปสระ (-ะ) ประสม
แตออกเสียง อะ กึ่งเสียง)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. PowerPoint
เรื่องคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
๒. ใบความรู
ที่ ๔ เรื่องคําที่
ไมประวิสรรชนีย

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๘๖๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ครู: คําที่ไมประวิสรรชนีย มีคําประเภทใด นักเรียน :ตอบทบทวน (แนวคําตอบ :
ไดแก ๑. คําพวกอักษรนํา (ยกเวน
อ นํา และ ห นํา) ๒. คําที่พยางคหนา
ออกเสียง ออ เอ โอ ๓. คําที่ออกเสียง
อะ ที่ตัว สะกด ๔. คําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ)
๒. ครูใหนักเรียนหาคําที่ไมประวิสรรชนีย ๒. นักเรียนหาคําที่ไมประวิสรรชนีย
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียน ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่องเขียนคํา
คําที่ไมประวิสรรชนีย พรอมชี้แจงเพิ่มเติม ที่ไมประวิสรรชนีย
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางปฏิบัติ
๒. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอ
๒. นักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
หนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน ตรวจสอบความถูกตอง และ
ใบงาน ตรวจสอบความถูกตองและ
ทบทวนเรื่องมารยาทในการเขียน
ทบทวนเรื่องมารยาทในการเขียน
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
คําที่ไมประวิสรรชนีย
เกี่ยวกับความรู เรื่องคําที่ไม
ประวิสรรชนีย โดยการแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน

สื่อการเรียนรู

๓. ใบงานที่ ๔
เรื่องเขียนคํา
ที่ไม
ประวิสรรชนีย

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบประเมิน
การทําใบงานที่
๔ เรื่องที่ไม
ประวิสรรชนีย

๔. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําที่ไม
พฤติกรรม
ประวิสรรชนีย นักเรียน

๘๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง คําไมที่ประวิสรรชนีย
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
๓) ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- แบบประเมินการถาม
- การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๔
เรื่องคําที่ไม
ประวิสรรชนีย

- แบบประเมินการทําใบ
งานที่ ๔ เรื่องคําที่ไม
ประวิสรรชนีย

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๖๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
๒. เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
พยางคหลัง
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ที่ไมประวิสรรชนีย
ที่ไมประวิสรรชนียได ที่ไมประวิสรรชนียได
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนคําที่ไม
เขียนคําที่ไม
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๙-๑๐ คํา
ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ที่ไมประวิสรรชนีย
ไมได
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
นอยกวา ๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๘๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๖๗

ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ไมประวิสรรชนีย

คําที่ไมประวิสรรชนีย คือ คําที่ไมมีรูปสระ (-ะ) ประสม แตออกเสียง อะ
กึ่งเสียง

คําที่ไมประวิสรรชนีย ไดแก

๑. คําพวกอักษรนํา (ยกเวน อ นํา และ ห นํา) เชน
ฉลอง อานวา ฉะ – หลอง

ถลอก อานวา ถะ – หลอก

ทรชน อานวา ทอ – ระ – ชน
โทรศัพท อานวา โท – ระ – สับ

เทวดา อานวา เท – วะ – ดา

สกปรก อานวา สก – กะ – ปรก
จักจั่น อานวา จัก – กะ – จั่น

กิจการ อานวา กิด – จะ – กาน

สกี อานวา สะ – กี

แสตมป อานวา สะ – แตม

ขนม ( ขะ – หนม )
ตลอด ( ตะ – หลอด )
ทหาร ( ทะ – หาน )
อนามัย ( อะ – นา – มัย )

ถนน ( ถะ – หนน )
ทลาย ( ทะ – ลาย )
อธิบาย ( อะ – ทิ – บาย )
อรอย ( อะ – หรอย )

คุณภาพ ( คุน – นะ – พาบ )
ธนบัตร ( ทะ – นะ – บัด )
วรรณยุกต ( วัน – นะ – ยุก )

จักรยาน ( จัก – กระ – ยาน )
ผลิตภัณฑ ( ผะ – หลิด – ตะ – พัน )
สุขภาพ ( สุก – ขะ – พาบ )

๒. คําที่พยางคหนาออกเสียง ออ เอ โอ เชน
๓. คําที่ออกเสียง อะ ที่ตัวสะกด เชน

๔. คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน

หลักการอานออกเสียงคําที่ไมประวิสรรชนีย
ชุดที่ ๑ ออกเสียง อะ ที่พยางคหนาในคํา เชน

ชุดที่ ๒ ออกเสียง อะ ที่พยางคกลางในคํา เชน

๘๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

๑................................ ๒................................ ๓...............................

๔................................ ๕................................ ๖................................

๗................................ ๘.................................. ๙.................................

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๖๙

แตงประโยค
๑....................................
..............................................................................................................
๒.....................................
..............................................................................................................
๓.....................................
..............................................................................................................
๔.....................................
..............................................................................................................
๕....................................
..............................................................................................................
๖.....................................
..............................................................................................................
๗ ....................................
..............................................................................................................
๘ ....................................
..............................................................................................................
๙ ....................................
..............................................................................................................
ชื่อ ......................................... สกุล .................................. ชั้น ............. เลขที่ ........

๘๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง คําที่ไมประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพที่กําหนดให แลวนํามาแตงประโยค

แนวคําตอบ

๑. ขนุน
๒. จรวด
๓. ขนม
๔. ขโมย
๕. ฉลาม
๖. ถนน
๗. เมล็ด
๘. ทหาร
๙. ไอศกรีม

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๗๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๙ คํา
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว
เวนระยะหาง
ไมมีรอยลบคําผิด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําที่ไม
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนียได
ประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๗-๘ คํา
ถูกตอง ๕-๖ คํา
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
นอยกวา ๕ คํา
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๘๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
วิสรรชนีย เปนรูปสระ –ะ เปนรูปที่ใชเขียนแทนสระ /ะ/ และใชสระประสมกับรูปสระอื่น เพื่อแสดง
ความเปนสระเสียงสั้น เชน เ-ะ แ-ะ เ-าะ อัวะ การออกเสียงคําที่ประสมสระ /ะ/
คําที่ประวิสรรชนีย หมายถึง คําที่อานออกเสียง อะ และมีรูปวิสรรชนีย ( - ะ ) ประสมอยู มี ๒ ลักษณะ
คือ คําประวิสรรชนียที่พยางคหนา และ คําประวิสรรชนียที่พยางคหลัง
คําที่ไมประวิสรรชนีย ไดแก คําอักษรนํา (ยกเวน อ นํา และ ห นํา)
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายคําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนียไ ด
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- อานและเขียนคําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนียได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ คําที่ประวิสรรชนีย
๔.๒ คําที่ไมประวิสรรชนีย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยให ๑. นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิด โดยใหคู
การอาน เขียนคําที่
คูบอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
บอกคําที่ประวิสรรชนียแลวใหเพื่อน
ประวิสรรชนียแ ละ
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
นักเรียนออกมาเขียนคํานั้น
ไมประวิสรรชนีย
๒. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําที่
ประวิสรรชนียท ี่นักเรียนเขียน
ประวิสรรชนียที่เขียน
๓. ครูแจงจุดประสงคการเรียนแกนักเรียน
๒

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่
ประวิสรรชนียแ ละ
ไมประวิสรรชนีย

ขั้นสอน

๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องคําที่ประวิสรรชนียและ ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง
ไมประวิสรรชนีย แลวใหนักเรียนอาน
คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
ใบความรูที่ ๔ เรื่องคําที่ไมประวิสรรชนีย และตอบคําถามตามกติกาที่กําหนด
และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : คําตอไปนี้ คําใดเปนคําที่
ประวิสรรชนีย ใหยกมือ คําที่ไม
ประวิสรรชนียใหนั่งตัวตรง (ครูใชบัตรคํา
ไดแก มะปราง
สบาย ตุกตา ทะเลาะ ซากุระ สกปรก)

๘๗๓

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. PowerPoint
เรื่องคําที่
ประวิสรรชนีย
และไม
ประวิสรรชนีย
๒. ใบความรู
ที่ ๕ เรื่อง คําที่
ประวิสรรชนีย
และคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
๓. บัตรคํา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๘๗๔
ลําดับที่

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. อานและเขียน
คําประวิสรรชนีย
และคําไม
ประวิสรรชนีย
๓. มีมารยาท
ในการอานและ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูใหนักเรียนจับคูอานขอความสั้น ๆ
แลวหาคําที่ประวิสรรชนีย และคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
ขอความ : นายพรานพาฉันเดินปา เราเดิน
ขามสะพาน ผานสนาม ฉันรีบเดินจน
หกลมหัวเขาถลอก พอพนชายปาฉันเห็น
กระตายและกระรอก ฉันเผลอตะโกนวา
“เทวดาจาฉันสนุกมาก”
ครู : ใหนักเรียนทุกคูอานขอความแลว
หาคําที่ประวิสรรชนีย และคําที่ไม
ประวิสรรชนีย จดคําในสมุดของแตละคน
๓. ครูและนักเรียนรวมเฉลยคําบนกระดาน
ดํา
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูทํางาน และชี้แจง
การทําใบงานที่ ๕ เรื่องอานและเขียนคําที่
ประวิสรรชนียแ ละไมประวิสรรชนีย
พรอมชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนจับคูอานขอความสั้น ๆ แลว ๔. PowerPoint
หาคําที่ประวิสรรชนีย และคําที่ไม
ขอความสั้น ๆ
ประวิสรรชนีย โดยเขียนในสมุดของแต
ละคน

๓. นักเรียนตรวจความถูกตองของการหา
คําที่ประวิสรรชนีย และคําที่ไม
ประวิสรรชนีย
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๕ เรื่องอาน ๕. ใบงานที่ ๕
และเขียนคําที่ประวิสรรชนียและไมประ เรื่องอานและ
วิสรรชนีย
เขียนคําที่
ประวิสรรชนีย
และคําที่ไม
๒. นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ประวิสรรชนีย

๑. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๕
๒. การนําเสนอ
งาน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

๘๗๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูเรื่องคําที่
ประวิสรรชนียแ ละไมประวิสรรชนีย และ
การนําไปใชในชีวิตจริง

๓. นักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและ
ไมประวิสรรชนีย โดยการแสดงความ
คิดเห็นรวมกันในการนําไปใชในชีวิตจริง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําที่
พฤติกรรม
ประวิสรรชนีย นักเรียน
และไม
ประวิสรรชนีย

๘๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
๓) ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนคําทีป่ ระวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายคําที่
ประวิสรรชนียแ ละไม
ประวิสรรชนีย
ทักษะและกระบวนการ
- อานและเขียนคํา
ประวิสรรชนีย และคําไม
ประวิสรรชนีย
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- แบบประเมินการถาม
- การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๕
เรื่องอานและเขียนคํา
ประวิสรรชนียแ ละไม
ประวิสรรชนีย

- แบบประเมินการทําใบ
งานที่ ๕ เรื่องอานและ
เขียนคําประวิสรรชนีย
และไมประวิสรรชนีย

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๗๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําประวิสรรชนีย ของคําประวิสรรชนีย ของคําประวิสรรชนีย
และไมประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
๒. เขียนอธิบาย
เขียนคํา
เขียนคํา
เขียนคํา
ความหมายของคํา ประวิสรรชนีย และไม ประวิสรรชนียแ ละ
ประวิสรรชนียแ ละ
ที่ประวิสรรชนีย
ประวิสรรชนียได
ไมประวิสรรชนียได ไมประวิสรรชนียได
และไม
ถูกตอง ๑๔-๑๗ คํา ถูกตอง ๑๐-๑๓ คํา ถูกตอง ๖-๙ คํา
ประวิสรรชนีย
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
๓. มารยาทใน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
การเขียน
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของคํา
ประวิสรรชนียแ ละ
ไมประวิสรรชนีย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําประวิสรรชนีย
และไมประวิสรรชนีย
ไมได
เขียนคํา
ประวิสรรชนียแ ละไม
ประวิสรรชนียถูกตอง
นอยกวา ๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๘๗๘
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๗๙

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ชวนคิดทบทวน (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่ประวิสรรชนีย
๑. คําไทยแท เชน มะระ มะลิ ชะงัก
๒. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต พยางคออกเสียง กระ ตระ ประ
พระ เชน ตระกูล ประเสริฐ พระพุทธ กระษาปณ
๓. คํ า ที่ ม าจากภาษาต า งประเทศ เช น บะหมี่ แป ะ ซะ ซากุ ร ะ
มะงุมมะงาหรา
๔. คํ า ควบกล้ํ า ที่ พ ยางค ห น า ออกเสี ย ง อะ เช น ประวั ติ กระถาง
ประกาศ ฯลฯ
คําที่ไมประวิสรรชนีย
คือ คําที่ไมมีรูปสระ (-ะ) ประสมแตออกเสียง อะ ครึ่งเสียง มีดังนี้
๑. คําพวกอักษรนํา (ยกเวน อ นํา และ ห นํา) เชน ฉลอง ถลอก
๒. คําที่พยางคหนาออกเสียง ออ เอ โอ เชน ทรชน โทรศัพท เทวดา
๓. คําที่ออกเสียง อะ ที่ตัวสะกด เชน สกปรก จักจั่น
๔. คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน สกี แสตมป
การอานออกเสียงคําไมประวิสรรชนีย
ชุ ด ที่ ๑ ออกเสี ย ง อะ ที่ พ ยางค ห น าในคํ า เช น ขนม ขยะ ถนน
ตลอด ทลาย ทหาร อธิบาย อนามัย อรอย
ชุดที่ ๒ ออกเสียง อะ ที่พยางคกลางในคํา เชน คุณภาพ จักรยาน
ธนบัตร ผลิตภัณฑ วรรณยุกต สุขภาพ

๘๘๐
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บทอาน เรื่อง น้ําใจกระจิบ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ชวนคิดทบทวน (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เรื่อง น้ําใจกระจิบ
เชาตรูของวันใหม
ฝูงสัตวตางเบิกบาน
ตะวันพนขอบฟา
เรืองรองผองอําไพ
กระจิบนกขยัน
ยามเชาโผไปมา
หอมกลิ่นดอกไมปา
งามเดนนาชืน่ ชม
บินลงเกาะกิ่งไม
จับนิ่งกิ่งตนแจง
เผลอตัวรองเพลงหวาน
ครานี้ ขอเชื้อเชิญ
อุษาฟาเริ่มสาง
ทักทายดวยวาจา
ไออุนจากลําแสง
ปาพื้นโลกตื่นพลัน
ฉับพลันตองรองหยุด
ชวยดวยชวยดวยซี
กระจิบหันไปมอง
กิ่งไมใหญถัดมา

ณ ปาใหญกวางไพศาล
รองเรียกขานกันทั่วไป
สาดแสงมางามจับใจ
สองประกายระยับตา
ตัวหนึ่งนั้นแสนหรรษา
บินเริงราถลาลม
มวลผกาชางสวยสม
นกโผบินกินแมลง
แตกใบใหมเปนแขนง
บรรยากาศดีเหลือเกิน
จิ๊บขันขานอยางเพลิดเพลิน
สุริยันผายผันมา
สองสวางกลางนภา
สวัสดีดวงตะวัน
ทั่วทุกแหงลวนสุขสันต
เริ่มวันใหมสดใสดี
แววเสียงกองดังถี่ถี่
ชวยฉันดวยชวยเมตตา
ทางเสียงรองแลวพบวา
มีเจาหนอนซอนบังตัว

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ยามเชาชางโชคดี
อาหารอยูใกลตัว
ลําตัวของหนอนนั้น
เหนียวแนนเนื้อแนบเนน
เคลื่อนขยับก็ไมไหว
หมดทางแกปญหา
กระจิบมองหนอนนอย
จะกินหรือปรานี
อยาเพิ่งขยับนะ
ขออยาตื่นตกใจ
หลุดออกทีละเสน
เถาวัลยที่มัดตรึง
เถาไมขาดทั้งหมด
ผลจากความเอื้อเฟอ
สวนเอวของหนอนนอย
เจาหนอนรับจับไว
พยายามยึดกิ่งไม
ใจเตนอกระรัว
กระจิบเก็บใบไม
รองขาซึ่งกวัดแกวง
กินใบไมจนอิ่ม
สักพักอีกไมนาน
หนอนนอยนอนพักผอน
กระจิบคิดเร็วไว
มาออกกําลังกาย
ขาขวาไปขวาซี
ยกขาขึ้นขางบน
ยืดขาแลวหดสั้น

หนอนตัวพีมันยวนยัว่
บินเขาไปจึงไดเห็น
ถูกเถาวัลยรัดหลายเสน
ตั้งแตเอวจนปลายขา
เจ็บปวดไปทั่วกายา
สงสายตาวอนชวยที
แลวคอยคอยคิดถวนถี่
ฝายคิดดีตดั สินใจ
มาฉันจะชวยปลดให
ฉันจะใชปากจิกดึง
ไมละเวนกระเด็นผึง
คลายออกไดไมหลงเหลือ
เกิดปรากฏไมนาเชื่อ
กระจิบมองอยางของใจ
ตกหอยยอยลงแกวงไกว
ใชมือเกาะพยุงตัว
จับเกาะไดแคสวนหัว
ขาของฉันพลันหมดแรง
ใชใบใหญสดและแหง
เลือกใบสดเปนอาหาร
คอยคอยลิ้มรสความหวาน
คงคืบคลานไปไดไกล
ขายังออนเดินไมไหว
ดวยน้ําใจเอื้ออารี
ยกขาซายไปซายที
ยกซายขวาสลับกัน
แลวกลับวนลงลางพลัน
จนขานั้นมีกําลัง

๘๘๑
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หนอนนอยเริ่มเคลื่อนไหว
แตกลับนิ่งหยุดยั้ง
มัวแตพนใยขาว
กระจิบงงเต็มที
ตอมาเปลือกใยขาว
หนอนนอยหายตัวไป
กระพือปกมาหา
ขอบคุณทุกโมงยาม
กระจิบเผยยิ้มกวาง
ลิ่วลูสูอัมพร

ไตไดไกลอยางใจหวัง
ทั้งไมกินไมยินดี
หุมตัวราวกอนสําลี
จิ๊บจิ๊บนี่เปนอะไร
ปริแตกราวเห็นขางใน
กลับกลายเปนผีเสื้องาม
กระจิบจาอยามัวถาม
ที่เพื่อนรักเอื้ออาทร
กางปกหางโฉบบินรอน
พรอมคูมิตรสนิทใจ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๘๓

ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานเรื่องน้ําใจกระจิบ แลวหาคําที่ประวิสรรชนีย และคําไม
ประวิสรรชนีย แลวเขียนคําลงในตาราง

คําที่ประวิสรรชนีย

คําที่ไมประวิสรรชนีย

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ชื่อ ............................................. สกุล .................................. ชั้น ............. เลขที่ ............

๘๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานเรื่องน้ําใจกระจิบ แลวหาคําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย
แลวเขียนคําลงในตาราง

แนวคําตอบ

คําที่ประวิสรรชนีย
กระจิบ
ระยับ
กระเด็น
ตะวัน

ประกาย
อะไร
อะไร
กระพือ

ขยัน
ถลา
พยุง
ขยับ
สนิท

นภา
ผกา
พยายาม
สลับ

คําที่ไมประวิสรรชนีย

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๘๕

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่องคําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียและ
ไมประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๑๔-๑๗ คํา
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําที่
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียแ ละ
ประวิสรรชนียแ ละ
ไมประวิสรรชนียได ไมประวิสรรชนียได
ถูกตอง ๑๐-๑๓ คํา ถูกตอง ๖-๙ คํา
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําที่
ประวิสรรชนียแ ละ
ไมประวิสรรชนีย
ถูกตองนอยกวา ๖ คํา
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๘๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียงบัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําที่ใช “บัน” เขียนนําหนาพยางค มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง และบันลือ
คําที่ออกเสียง “บัน” อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บรร บัญ บัณ บัล
คําที่ใช “บรร”เขียนนําหนาพยางค มีหลายคํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายคําที่อานออกเสียง “บัน”ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่อานออกเสียง “บัน”ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําที่อานออกเสียง “บัน”
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๘๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียงบัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
อานออกเสียง บัน

๒.

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่อาน
ออกเสียง บัน ได

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนสังเกตรูปภาพทีละภาพ
แลวตอบวาจากภาพ คือ คําอะไร
- รูปบันได
- รูปคนนอน (บรรทม)
- รูปคนรับปริญญา (บัณฑิต)
๒. ครูใหนักเรียนวิเคราะหคําที่ครูกําหนด
แลวใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้
ครู : คําวา บันได บรรจุ บัณฑิต มีสิ่งที่
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
๓. ครูแจงจุดประสงคการเรียนแกนักเรียน
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องคําที่อานออกเสียง “บัน”
และใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๖ ครูตั้ง
คําถามตรวจสอบความเขาใจ ดังนี้
ครู : คําที่ออกเสียง บัน เขียนไดกี่แบบ
อะไรบาง
ครู : คําตอไปนี้ คําใดเขียนถูกและคําที่
เขียนผิดใหแกไขใหถูก (ครูอานคําใหนักเรียน
ฟงทีละคํา)

๑. นักเรียนสังเกตรูปภาพแลวตอบ
คําถามครู โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
- บันได
- บรรจุ
- บัณฑิต
๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
คําตอบดังนี้
นักเรียน : อานออกเสียง บัน
เหมือนกัน แตเขียนตางกัน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
ภาพ ๓ ภาพ
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๖ เรื่อง ๒. PowerPoint
คําที่อานออกเสียง บัน แลวตอบคําถาม เรื่องคําที่อาน
ออกเสียง บัน
๓. ใบความรู
ที่ ๖ เรื่องคําที่
อานออกเสียง
บัน

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๘๘๘
ลําดับที่

๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. เขียนคําที่อาน
ออกเสียง บัน ได
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

- บันเทิง
- บรรลูน (บัลลูน)
- บัญชา
- บรรยาย
- บันลัย (บรรลัย)
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๒. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่องเขียนคํา ๒. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
ที่อานออกเสียง บัน
เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
๓. นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
๓. นักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน ๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูโดยใชแผนผัง ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูโดยใช
ความคิด เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน
แผนผังความคิด เรื่องคําที่อาน
ออกเสียง บัน
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอแผนผัง
๒. นักเรียนออกมานําเสนอแผนผัง
ความคิด เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน
ความคิด เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน
๓. ครูกลาวชื่นชม

สื่อการเรียนรู

๔. ใบงานที่ ๖
เรื่องเขียนคําที่
อานออกเสียง
บัน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. แบบ
ประเมินการทํา
ใบงานที่ ๖
เรื่องคําที่อาน
ออกเสียง บัน

๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําที่อาน พฤติกรรม
ออกเสียง บัน นักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๘๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
๒) สื่อ PowerPoint ภาพ
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
๔) ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายคําที่อาน - การถามตอบ
ออกเสียง บัน
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําที่อานออกเสียง บัน - การทําใบงานที่ ๖
เรื่องเขียนคําที่อานออก
เสียง บัน
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- การสังเกตพฤติกรรม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐
- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียน
คําที่อานออกเสียง บัน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
- เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๘๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่
อานออกเสียง บัน
๒. เขียนคําที่อาน
ออกเสียง บัน
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ที่อานออกเสียง บัน ที่อานออกเสียง บัน ที่อานออกเสียง บัน
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
เขียนคําที่อานออก
เขียนคําที่อานออก
เขียนคําที่อานออก
เสียง บัน ไดถูกตอง เสียง บัน ไดถูกตอง เสียง บัน ไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ที่อานออกเสียง บัน
ไมได
เขียนคําที่อานออก
เสียง บัน ถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
-เ ขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๙๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่อานออกเสียง บัน
คําที่ออกเสียง บัน อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บัญ บัณ บัล บรร

๑. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัน” มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ
บันดาลลงบันได บันทึกไวดูใหดี
รื่นเริงบันเทิงมี
เสียงบันลือสนั่นดัง (กําชัย ทองหลอ)
๒. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัญ” ตัวอยาง เชน
บัญชร ความหมาย หนาตาง
บัญชา ความหมาย คําสั่งของผูม ีอํานาจ
บัญชี ความหมาย สมุดหรือกระดาษสําหรับจดรายการตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน
๓. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัณ” ตัวอยางเชน
บัณฑิต อานวา บัน-ดิด หมายถึง ผูท รงความรู ผูมีปญญา นักปราชญ
บัณฑูร อานวา บัน-ทูน หมายถึง คําสั่ง คําสั่งกรมพระราชวังบวร
บัณเฑาะว อานวา บัน-เดาะ หมายถึง กลองสองหนาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
๔. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัล” ตัวอยางเชน
บัลลังก อานวา บัน-ลัง หมายถึง พระแทนที่ประทับของพระมหากษัตริย
บัลลูน อานวา บัน-ลูน หมายถึง ลูกกลมขนาดใหญบรรจุแกสที่เบากวาอากาศ
ทําใหลอยได
บัลเลต อานวา บัน-เล หมายถึง ระบําปลายเทา
๕. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บรร”
บรรจุกับบรรเจิด
คัดเรื่องเลิศบรรณาธิการ
บรรณารักษบรรหาร
บรรยากาศอาจบรรเทา
บรรดาแทนบรรทม
บรรทัดชมบรรทุกเรา
บรรลัยบรรลุเพลา
เฝาบรรยายคลายบรรเลง
ร หันเปนบรรษัท
ภาษาจัดใจครื้นเครง
แตกตางอยางบทเพลง
บรร บัน บัญ ตางกันเอย

อําไพพรรณ นอยหนูจัตุรัส

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๙๓

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนําคํามาเขียนในชองวาง ใหตรงความหมายของแตละขอ
บรรจุ
บัญชร

บันได
บัลเลต

บรรทม บัญชา
บันเทิง บันดาล

บันทึก
บัณเฑาะว

๑. ................................ สิ่งที่ทําเปนขั้น ๆ ตามแนวนอน วางทอดลงมา
สําหรับกาวขึ้นลง
๒. ................................ ข อ ความที่ เ ขี ย นไว เ พื่ อ ช ว ยจํ า หรื อ เพื่ อ ไว เ ป น
หลักฐาน
๓. ................................ หนาตาง
๔. ................................ เบิกบาน รื่นเริง สนุกสนาน
๕. ................................ ใหเกิดมีขึ้นเปนขึ้นดวยฤทธิ์หรือแรงอํานาจของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๖. ................................ คําสั่งของผูมีอํานาจ
๗. ................................ กลองสองหนาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
๘. ................................ ระบําปลายเทา
๙. ................................ นอน
๑๐. ............................. ใสลงในภาชนะหรือสถานที่ปกปดมิดชิด
ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๘๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนําคํามาเขียนในชองวาง ใหตรงความหมายของแตละขอ
แนวคําตอบ
๑. บันได
๒. บันทึก
๓. บัญชร
๔. บันเทิง
๕. บันดาล
๖. บัญชา
๗. บัณเฑาะว
๘. บัลเลต
๙. บรรทม
๑๐. บรรจุ

สิ่งที่ทําเปนขั้น ๆ ตามแนวนอน วางทอดลงมาสําหรับกาวขึ้นลง
ขอความที่เขียนไวเพื่อชวยจําหรือเพือ่ ไวเปนหลักฐาน
หนาตาง
เบิกบาน, รื่นเริง, สนุกสนาน
ใหเกิดมีขึ้นเปนขึ้นดวยฤทธิ์หรือแรงอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คําสั่งของผูม ีอํานาจ
กลองสองหนาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
ระบําปลายเทา
นอน
ใสลงในภาชนะหรือสถานที่ปกปดมิดชิด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๙๕

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนคําที่อานออกเสียง บัน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําอานออกเสียง เขียนคําอานออกเสียง เขียนคําอานออกเสียง
บัน ไดถูกตอง
บัน ไดถูกตอง ๗-๘ บัน ไดถูกตอง
๙-๑๐ ขอ
ขอ
๕-๖ ขอ
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําอานออกเสียง
บัน ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๘๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียงบัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําที่ใช “บัน” เขียนนําหนาพยางค มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง และบันลือ
คําที่ออกเสียง “บัน” อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บรร บัญ บัณ บัล
คําที่ใช “บรร” เขียนนําหนาพยางค มีหลายคํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายคําที่อานออกเสียง บัน ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําที่อานออกเสียง บัน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๘๙๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียงบัน)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
อานออกเสียง บัน

๒.

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่อาน
ออกเสียง บัน ได

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนเลนปริศนาคําทาย กระตุน
ความคิดนักเรียน ดังนี้
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย “อะไร
เอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิดคําตอบ
ไดกอนใหยกมือ(ครูเริ่มทายอะไรเอย)
- บัน อะไรเอยแปลวา นอน
- บัน อะไรเอยแปลวา หนาตาง
- บัน อะไรเอยแปลวา ลูกกลมขนาดใหญ
บรรจุแกสที่เบากวาอากาศทําใหลอยได
๒. ครูกลาวชื่นชมในการคิดตอบปริศนาของ
นักเรียน และแจงจุดประสงคการเรียนของ
วันนี้คือการอานและเขียนคําที่อานออกเสียง
“บัน”
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน
แลวใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๗ เรื่องคําที่
อานออกเสียง “บัน” และตั้งคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ ดังนี้

๑. นักเรียนที่คิดคําตอบปริศนา
คําทายไดยกมือตอบ ดังนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
ปริศนาคําทาย พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

- บรรทม
- บัญชร
- บัลลูน

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๗ เรื่อง ๒. PowerPoint ๓. การสังเกต
คําที่อานออกเสียง บัน และตอบ
เรื่องคําที่อาน พฤติกรรม
คําถาม ดังนี้
ออกเสียง บัน นักเรียน
๔. การถามตอบ

๘๙๘
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : คําที่ทั้งอานและเขียน “บัน” มีกี่คํา
อะไรบาง
ครู : คําที่ออกเสียง “บัน” เขียนนําหนา
พยางคไดอยางไรบาง
ครู : คิดคําที่ออกเสียง บัน เขียนนําหนา
พยางคดวย “บัญ”
บัณ บัล บรร”

๓.

กิจกรรมนักเรียน

นักเรียน : มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได
บันทึก บันเทิง และ บันลือ
นักเรียน : เขียนนําหนาพยางค
ไดดวย “บัญ บัณ บัล และบรร”
นักเรียน : คําที่เขียนนําหนาดวย
“บัญ” เชน บัญชา บัญชี บัญญํติ
นักเรียน : คําที่เขียนนําหนาดวย บัณ
เชน บัณฑิต บัณเฑาะก
นักเรียน : คําที่เขียนนําหนาดวย บัล
เชน บัลลพ (หนอตนไม)
นักเรียน : คําที่เขียนนําหนาดวย บรร
เชน บรรจุ บรรยาย บรรทุก
ครู : ถาเราไมรูความหมายของคํา เราจะหา นักเรียน : หาความหมายจาก
ความหมายไดจากที่ใดบาง
พจนานุกรม
๒. ครูใหนักเรียนจําแนกคําที่อานออกเสียง ๒. นักเรียนจําแนกคําที่อานออกเสียง
บัน
บัน
๒. จําแนกคําที่อาน ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนก ๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
ออกเสียง บัน ได
คําที่อานออกเสียง บัน และชี้แจงเพิ่มเติม จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
๓. มีมารยาท
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ในการเขียน
ระหวางปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ใบความรู
ที่ ๗ เรื่อง คําที่
อานออกเสียง
บัน

๔. ใบงานที่ ๗
เรื่อง จําแนกคํา
ที่อานออกเสียง
บัน

๕. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๗ เรื่อง
จําแนกคําที่อาน
ออกเสียง บัน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๘๙๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒. นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

๔.

ขั้นสรุป

๕ นาที

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน ๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรูโดยการแสดง ๑. นักเรียนสรุปความรูโดยการแสดง ๕. PowerPoint ๖. การสังเกต
ความคิดเห็น เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน
ความคิดเห็น เรื่องคําที่อานออกเสียง เรื่องคําที่อาน พฤติกรรม
บัน
ออกเสียง บัน นักเรียน
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน
เรื่องคําที่อานออกเสียง บัน

๙๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint ปริศนาคําทายคํา “บัน”
๒) ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
๔) ใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายคําที่อาน - การถามตอบ
ออกเสียง บัน
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- จําแนกคําที่อานออกเสียง
บัน
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๗
เรื่อง จําแนกคําที่อาน
ออกเสียง บัน

- แบบประเมินการทําใบ ผานเกณฑ
งานที่ ๗ เรื่อง จําแนก การประเมิน
คําที่อานออกเสียง บัน รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๐๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําที่
อานออกเสียง บัน
๒. จําแนกคําที่
อานออกเสียง บัน
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ที่อานออกเสียง บัน ที่อานออกเสียง บัน ที่อานออกเสียง บัน
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
จําแนกคําที่อานออก จําแนกคําที่อานออก จําแนกคําที่อานออก
เสียง บัน ไดถูกตอง เสียง บัน ไดถูกตอง เสียง บัน ไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ที่อานออกเสียง บัน
ไมได
จําแนกคําที่อานออก
เสียง บัน ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๙๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๐๓

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียง บัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่อานออกเสียง บัน
คําที่ออกเสียง บัน อาจเขียนไดหลายอยาง ไดแก บัน บัญ บัณ บัล บรร
๑. คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บัน” มี ๕ คํา คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ
บันดาลลงบันได บันทึกไวดูใหดี
รื่นเริงบันเทิงมี
เสียงบันลือสนั่นดัง (กําชัย ทองหลอ)
๒. คําที่ออกเสียง “บัน” เขียนนําหนาพยางคไดหลายอยาง ไดแก บัญ บัณ บัล บรร
คําที่ออกเสียง “บัน”
๑. บัญ
บัญชี
บัญญัติ
๒. บัณ
บัณฑิต (บัน – ดิด)
บัณรส (บัน – นะ –รด)
บัณเฑาะก (บัน –เดาะ)
๓. บัล
บัลลพ (บัน – ลบ)

ความหมาย
สมุดหรือกระดาษจดรายการตาง ๆ เปนหลักฐาน
ขอความที่กําหนดไวเปนขอบังคับ เปนหลักเกณฑ
หรือกฎหมาย
ผูทรงความรู ผูม ีปญญา ผูสาํ เร็จการศึกษาขั้นปริญญา
สิบหา ที่ สิบหา
กะเทย
หนอตนไม กระโดงไมที่แตกออกมาใหม

๓. คํ า ที่ ใ ช “บรร”เขี ย นนํ า หน า พยางค มี ห ลายคํ า เช น บรรจง บรรจบ บรรจุ
บรรเจิด บรรณานุกรม บรรทัด บรรเทา บรรพชา บรรพชิต บรรพต บรรยากาศ
บรรลัย บรรลุ

๙๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียง บัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานคําแลวเขียนเครื่ องหมาย X ทั บ คํ าที่ เ ขี ย นผิ ด แล วคั ด
ลายมือคําที่ถูกตองตัวบรรจงเต็มบรรทัด
บรรทุก บรรหาร บันดาล บันทึก บันทม บรรไดบัน
บรรยากาศ บันเทิง บรรณานุกรม บรรเจิด บันจุ
บรรณารักษ บันยาย บรรเทิง บัณเฑาะว บันเฑาะก
บรรฑิต บรรลุ บัลเลต บัลลูน บัลญัติ บันลังก
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ชื่อ ............................................ สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .......

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๐๕

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง จําแนกคําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําที่อานออกเสียง บัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานคําแลวเขียนเครื่องหมาย X ทับคําที่เขียนผิด แลวคัด
ลายมือคําที่ถูกตองตัวบรรจงเต็มบรรทัด

แนวคําตอบ คําที่เขียนผิด
บรรทม
บรรยาย
บัญญัติ

บันได
บันเทิง
บัลลังก

บรรยากาศ
บัณเฑาะก

บรรจุ
บัณฑิต

๙๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่องจําแนกคําที่อานออกเสียง บัน

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
จําแนกคําที่อานออก จําแนกคําที่อานออก จําแนกคําที่อานออก
เสียง บัน ไดถูกตอง เสียง บัน ไดถูกตอง เสียง บัน ไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
จําแนกคําที่อานออก
เสียง บัน ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๐๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
รร อานวา รอ-หัน เปนพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทําหนาที่เปนสระอะ สวน ร
ตัวหลังทําหนาที่เปนตัวสะกดในมาตรา แมกน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของ รร ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่เปน รร ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- รร (ร หัน)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๙๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
เปน รร

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทรอยกรอง
คําที่อานออกเสียง บัน แลวครูใชคําถาม
กระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้
ครู : จากบทอานที่นักเรียนอานไปแลว มีคํา
ที่เปน รร กี่คํา อะไรบาง
ครู : การออกเสียงของคําที่มี รร มีลักษณะ
อยางไร

๒.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของ
รร (ร หัน) ได

ขั้นสอน

๒. ครูแจงจุดประสงคการเรียนของวันนี้คือ
คําที่ใช รร (ร หัน) และหลักการอานคํา รร
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง รร (ร หัน) แลวให
นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๘ เรื่อง รร
(ร หัน) และตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ ดังนี้
ครู :จําแนกคําที่มี รร ตามที่กําหนด
- คําที่ รร อยูหลังพยัญชนะ ไมมีตัวสะกด
- คําที่ รร อยูหลังพยัญชนะ มีตัวสะกด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนอานบทรอยกรองคําที่อาน ๑. PowerPoint
ออกเสียง บัน แลวตอบคําถาม ดังนี้
บทรอยกรองคํา
ที่อานออกเสียง
นักเรียน : ตอบจากการสังเกตคําใน
บัน
บทอาน (แนวคําตอบ : มี ๑๖ คํา
ไดแก บรรจุ, บรรเจิด ฯลฯ)
นักเรียน : ตอบจากความรูเดิม
(แนวคําตอบ : อานออกเสียง อะ และ
เหมือนมีตัวสะกดเปนมาตราแม กน)

๑. การ
สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. นักเรียนจับคูศึกษาใบความรูเรื่อง
รร (ร หัน) และจับคูคิดตอบคําถาม
ดังนี้

๓. การ
สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

นักเรียน จําแนกคําที่มี รร ตามที่ครู
กําหนด

๑. PowerPoint
เรื่อง รร (รหัน)
๒. ใบความรู
ที่ ๘ เรื่อง รร
(ร หัน)

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. เขียนคําที่เปน
รร (ร หัน) ได
๓. มีมารยาทใน
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙๐๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

- คําที่ รร อยูหลังพยัญชนะ มีตัวสะกด
และมีตัวการันต
๒. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงคํา รร (ร หัน)
จากชุดคําที่ครูแสดงบนกระดานดํา
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงาน ๘ เรื่อง เขียนคํา
รร (ร หัน) โดยใหนักเรียนจับคูทําใบงาน
รวมกัน และชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นสรุป

๕ นาที

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูโดย
การแสดงความคิดเห็น เรื่อง คํา รร (ร หัน)
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การนําความรูเรื่องคํา รร (ร หัน) ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนอานออกเสียงคํา รร (ร หัน)
๑.นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
เขียนคํา รร (ร หัน)

๓. ใบงานที่ ๘
เขียนคํา รร
(ร หัน)

๒. นักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
๑. นักเรียนรวมสรุปความรูโดยการ
๑. PowerPoint
แสดงความคิดเห็น เรื่องการอานและ เรื่อง คํา รร
การเขียนคํา รร (ร หัน)
(ร หัน)
๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การนําความรูเรื่องคํา รร (ร หัน) ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

๕. แบบ
ประเมิน
ใบงานที่ ๘
เขียนคํา รร
(ร หัน)

๑. การ
สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

๙๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint บทรอยกรองคําที่อานออกเสียง บัน
๒) ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง รร (ร หัน)
๔) ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคํา รร (ร หัน)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคํา รร (ร หัน)
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของ รร
(ร หัน)
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคําที่เปน รร (ร หัน)
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๘
เขียนคํา รร (ร หัน)

- แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๘ เขียนคํา รร การประเมิน
(ร หัน)
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๑๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย
ความหมายของ รร ของ รร (ร หัน) ได
(ร หัน)
ถูกตอง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของ รร (ร หัน) ได
ของ รร (ร หัน) ได
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย

๒. เขียนคําที่เปน
รร (ร หัน)

เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ไดถูกตอง
๗-๘ คํา
- เขียนดวยลายมือ
บรรจง อานงาย
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน

๓. มารยาท
ในการเขียน

เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
- เขียนดวยลายมือ
บรรจง อานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ถูกตอง
๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
คอนขางอานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ใชคําเหมาะสม
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของ รร (ร หัน) ไมได
เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๙๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๑๓

บทอานรอยกรอง เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําที่อานออกเสียง บัน
บันดาลลงบันได
รื่นเริงบันเทิงมี
บันโดยบันโหนไห
บันทึกถึงความหลัง
บันกวดเอาลวดรัด
คํา “บัน” นั้นฉงน

บันทึกใหดูจงดี
เสียงบันลือสนั่นดัง
บันเหินไปจากรวงรัง
บันเดินนั่งนอนบันดล
บันจวบจัดตกแตงตน
ระวังปนกับ “ร หัน”

คําที่ออกเสียง บัน เขียน “บรร”
บรรจุกับบรรเจิด
บรรณารักษบรรหาร
บรรดาแทนบรรทม
บรรลัยบรรลุเพลา
ร หันเปนบรรษัท
แตกตางอยางบทเพลง

คัดเรื่องเลิศบรรณาธิการ
บรรยากาศอาจบรรเทา
บรรทัดชมบรรทุกเรา
เฝาบรรยายคลายบรรเลง
ภาษาจัดใจครื้นเครง
บรร บัน บัญ ตางกันเอย
อําไพพรรณ นอยหนูจัตุรัส

๙๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

รร (ร หัน)
รร อานวา รอ-หัน เปนพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร
ตั ว แรก ทํ า หน า ที่ เ ป น สระอะ ส ว น ร ตั ว หลั ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว สะกด
ในมาตรา กน
การอานคําที่ใช รร มีหลักการ ดังนี้
๑. รร อยูหลังพยัญชนะ และไมมีตัวสะกด
ใหอานออกเสียงเปน อัน
เชน พรรษา อานวา พัน-สา
กรรไกร อานวา กัน-ไกร
บรรทัด อานวา บัน-ทัด
๒. รร อยูหลังพยัญชนะ และมีตัวสะกด
ใหอานออกเสียงเปน ไมหันอากาศ + ตัวสะกดนั้น ๆ
เชน อรรถ
อานวา อัด
วรรค
อานวา วัก
สรรพ
อานวา สับ
๓. รร อยู ห ลั ง พยั ญ ชนะ มี ตั ว สะกด และมี ก ารั น ต กํ า กั บ อยู ที่
ตัวสะกด ใหออกเสียงเปน อัน เชน
ครรภ
อานวา คัน
สวรรค อานวา สะ-หวัน
อัศจรรย อานวา อัด-สะ-จัน

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๑๕

ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่ใช รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานคําที่ใช รร (ร หัน) ที่กําหนดให แลวเขียนแยกประเภทคําใหถูกตอง

กรรไกร
สวรรค
พระขรรค

กรรมกร
สุพรรณบุรี
วรรณคดี

ตั้งครรภ
ธรรมชาติ
อัศจรรย

คุณธรรม
บรรทัด
บรรจง

คําที่มี รร อยางเดียว

คําที่มี รร และมีตัวสะกด

ตัวอยาง กรรไกร............................................
..........................................................................

ตัวอยาง กรรมกร
.................................
.................................
................................
................................
................................

คําที่มี รร มีตัวสะกดและตัวการันต
ตัวอยาง สวรรค .............................................
..........................................................................

คําชี้แจง เลือกคําที่ใช รร (ร หัน) ๕ คํา มาแตงประโยค
๑. .................................................................................................................
๒. .................................................................................................................
๓. .................................................................................................................
๔. .................................................................................................................
๕. .................................................................................................................
ชื่อ ..................................................... สกุล .................................. ชั้น ......... เลขที่ ........

๙๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่ใช รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานคําที่ใช รร (ร หัน) ที่กําหนดให แลวเขียนแยกประเภทคําใหถูกตอง
๑. คําที่มี รร อยางเดียว กรรไกร บรรจง บรรทัด
๒. คําที่มี รร และมีตัวสะกด กรรมกร คุณธรรม สุพรรณบุรี ธรรมชาติ
วรรณคดี
๓. คําที่มี รร มีตัวสะกดและตัวการันต สวรรค อัศจรรย ตั้งครรภ พระขรรค
คําชี้แจง เลือกคําที่ใช รร (ร หัน) ๕ คํา มาแตงประโยค
๑. ............. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู) ............................................
๒. ............. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู) ............................................
๓. ............. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู) ............................................
๔. ............. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู) ............................................
๕. ............. (การตรวจอยูในดุลพินิจของครู) ............................................

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๑๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคํา รร (ร หัน)
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ไดถูกตอง
๑๐-๑๒ คํา
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว
เวนระยะหาง
ไมมีรอยลบคําผิด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคําที่เปน รร
เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ไดถูกตอง
(ร หัน) ไดถูกตอง
๘-๙ คํา
๖ -๗ คํา
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําที่เปน รร
(ร หัน) ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๙๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (รร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
รร อานวา รอ-หัน เปนพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทําหนาที่เปนสระอะ สวน ร
ตัวหลังทําหนาที่เปนตัวสะกดในมาตราแม กน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายของ รร ได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําที่เปน รร ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการพูด และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- รร ( ร หัน)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๑๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคําที่
ใช รร (ร หัน)

๒.

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายของคําที่
ใช รร ได

๕ นาที

๑. ครูใหนักเรียนรวมกันสังเกตและ
แกไขคําที่อานออกเสียง บัน ผิด โดยให
นักเรียนพิจารณาคําตอนี้
- บันชา
- บัญลุ
- บรรได
- บันทม
- บัณเลต
- บัญฑิต
๒. ครูแจงจุดประสงคการเรียนของวันนี้
คือ การทบทวนคําที่ใช รร (ร หัน) และ
หลักการอานคํา รร
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง รร (ร หัน)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. นักเรียนพิจารณาคําที่ครูกําหนดให ๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
แลวตอบคําถาม โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้ เรื่อง รร (ร หัน) พฤติกรรม
นักเรียน
- บัญชา
๒. การถามตอบ
- บรรลุ
- บันได
- บรรทม
- บัลเลต
- บัณฑิต

๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๙ เรื่อง
ทบทวนคํา รร (ร หัน)
๒. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดทํา ๒. นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดทํากิจกรรม
กิจกรรม “ตอคําที่ใช รร (ร หัน) โดยมี “ตอคําที่ใช รร (ร หัน) โดยจับคูคําที่ใช
วิธีการทํากิจกรรม ดังนี้
รร และอานออกเสียงใหถูกตอง

๒. ใบความรู
ที่ ๙ เรื่อง
ทบทวน คํา รร
(ร หัน)

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๙๒๐
ลําดับที่

๓.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. สรางไอศกรีม
คําที่ใช รร ได
๓. มีมารยาท
ในการพูด และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

- นักเรียนรวมกันจับคูคําที่ใช รร และ
อานออกเสียงใหถูกตอง
- นักเรียนคูใด จับคูและอานไดถูกตอง
มากที่สุด เปนฝายชนะ
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๙ เรื่อง
ไอศกรีม รร (ร หัน) โดยนักเรียน
แตละคน ตองคิดสรางสรรคผลงาน
ไอศกรีม เรื่อง รร (ร หัน) ดังนี้
- เขียนคําที่ใช รร (ร หัน) จํานวน
๑๐ คําลงในภาพไอศกรีม
- ตกแตงภาพใหสวยงาม
- คิดวิธีการนําเสนอชิ้นงาน
๒. ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๓. ครูสุมนักเรียนนําเสนอผลงาน ๒ คน
แลวใหเพื่อน ๆ ตรวจสอบความถูกตอง
การเขียนคําที่มี รร (ร หัน) และซักถาม
การทํางานรวมทั้งเรื่องมารยาทใน
การเขียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนแตละคนสรางสรรคผลงาน ๓. ใบงานที่ ๙
ไอศกรีม เรื่อง รร (ร หัน) โดยเขียนคําที่ เรื่อง ไอศกรีม
ใช รร จํานวน ๑๐ คําลงภาพไอศกรีม
รร (ร หัน)
แลวคิดวิธีการนําเสนอชิ้นงาน
ใหนาสนใจ

๒. นักเรียนทํางานและชวยเหลือเพื่อน
ใหทุกคนทําผลงานเสร็จอยางสรางสรรค
๓. นักเรียนเสนอผลงาน แลวรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และตอบคําถาม
เกี่ยวกับมารยาทในการอานและการเขียน
ดังนี้

การประเมิน
การเรียนรู

๓. แบบประเมิน
ผลงาน ไอศกรีม
ร หัน
๔. การสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙๒๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

ครู : ในการพูดนําเสนอผลงานและ
ในขณะเขียน เราตองมีมารยาท
ในการอานและการเขียนอยางไรบาง

๔.

ขั้นสรุป

๕ นาที

นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : ๑) มารยาทในการพูด
เชน แนะนําตัว ใชภาษาสุภาพ สบตา
ผูฟง พูดตรงเรื่อง ตั้งใจฟงไมพูดแซง
ในขณะเพื่อนเสนอผลงาน ๒) มารยาท
ในการเขียน เชน เขียนดวยลายมือ
บรรจง อานงาย เปนระเบียบ ไมขูดขีด
ทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่เปนความจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู ๑. นักเรียนสรุปความรูเรื่องคํา รร
เรื่อง คํา รร (ร หัน) โดยการทําแผนผัง (ร หัน) โดยการทําแผนผังความคิด
ความคิด
๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนนําผลงาน ๒. นักเรียนจัดกลุมนํานําผลงานไปจัด
ไปจัดนิทรรศการเปนกลุมที่
นิทรรศการ เปนกลุมที่หนาชั้นเรียน
หนาชั้นเรียนในวันรุงขึ้น
ในวันรุงขึ้น
๓. ครูกลาวชื่นชมการปฏิบัติตัวในขณะ ๓. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
เรียนของนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่อง รร (ร หัน) พฤติกรรม
นักเรียน

๙๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๙ เรื่อง ทบทวนคํา รร (ร หัน)
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําที่อานออกเสียง บัน
๓) ใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร (ร หัน)
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร (ร หัน)
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายของคําที่ - การถามตอบ
ใช รร (ร หัน)
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- สรางไอศกรีม รร (ร หัน)
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการอานและ
การเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การสรางไอศกรีมคําที่ - แบบประเมินการสราง ผานเกณฑ
การประเมิน
ไอศกรีมคําที่ใช รร
ใช รร
รอยละ ๖๐
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๒๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายของคํา
ที่ใช รร
๒. สรางไอศกรีม
คําที่ใช รร
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
ของคําที่ใช รร ได
ของคําที่ใช รร ได
ของคําที่ใช รร ได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนมาก ถูกตองเปนสวนนอย
สรางไอศกรีมคําที่ใช สรางไอศกรีมคําที่ใช สรางไอศกรีมคําที่ใช
รร ไดถูกตอง
รร ไดถูกตอง
รร ไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
๗-๘ คํา
๕-๖ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
ของคําที่ใช รร ไมได
สรางไอศกรีมคําที่ใช
รร ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๙๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๒๕

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนคําที่ใช รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

รร (ร หัน)
รร อานวา รอ-หัน เปนการเขียน ร สองตัวติดกัน โดย ร ตัวแรก
ทําหนาที่เปนสระอะ สวน ร ตัวหลังทําหนาที่เปนตัวสะกดในมาตรา กน
การอานคําที่ใช รร มี ๓ ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะคําที่มี รร
วิธีการอาน
๑. คําที่มี รร อยูหลังพยัญชนะ ออกเสียง อัน
และไมมีตัวสะกด

พรรษา
กรรไกร
บรรทัด
อรรถ
๒. คําที่มี รร อยูหลังพยัญชนะ ออกเสียงเปน
ไมหันอากาศ + วรรค
และมีตัวสะกด
ตัวสะกดนั้น ๆ
สรรพ
๓. คําที่มี รร อยูหลังพยัญชนะ ออกเสียงเปน อัน ครรภ
สวรรค
มีตัวสะกด และมีตัวการันต
อัศจรรย

ตัวอยางคํา
อานวา พัน-สา
อานวา กัน-ไกร
อานวา บัน-ทัด
อานวา อัด
อานวา วัก
อานวา สับ
อานวา คัน
อานวา สะ-หวัน
อานวา อัด-สะ-จัน

๙๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร (ร หัน)
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด รร (ร หัน)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคําที่ใช รร (ร หัน) จํานวน ๑๐ คํา ลงในภาพไอศกรีมซึ่งนักเรียน
คิดวาดเองตามจินตนาการ และตกแตงภาพใหสวยงาม

ชื่อ......................................................................................ชั้น..................เลขที่.................

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๒๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๙ เรื่อง ไอศกรีม รร ( ร หัน )
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๔ (ดีมาก)
สรางไอศกรีมคําที่ใช
รร ไดถูกตอง
๙-๑๐ คํา
เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓ (ดี)
สรางไอศกรีมคําที่ใช
รร ไดถูกตอง
๗-๘ คํา
เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปนสวนใหญ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

๔. ความสวยงาม

ตกแตง ระบายสี
ตกแตง ระบายสี
สวยงาม แปลกใหม
สวยงาม
ไมซ้ําใคร ผลงานสําเร็จ ผลงานสําเร็จ

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
สรางไอศกรีมคําที่ใช
รร ไดถูกตอง
๕-๖ คํา
เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
ตกแตง ระบายสี
บางสวน
ผลงานสําเร็จ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
สรางไอศกรีมคําที่ใช
รร ไดถูกตอง
นอยกวา ๕ คํา
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด
ไมตกแตง ไมระบายสี
ผลงานไมสําเร็จ

๙๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ภาษาไทยถูกใจไดหลักการ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

๑. เขียนคําที่ประวิสรรชนีย
๒. เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหนา
๓. เขียนคําที่ประวิสรรชนียอยูพยางคหลัง
๔. เขียนคําที่ไมประวิสรรชนีย
๕. เขียนคําที่อานออกเสียงบัน
๖. จําแนกคําที่อานออกเสียงบัน
๗. เขียนคําที่เปน รร (ร หัน)

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๙
เขียนสนุกแสนสุขสันต

๙๒๙

๙๓๐
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
หนวยการเรียนรูที่ ๙
เขียนสนุกแสนสุขสันต
รายวิชา ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๙ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๓ เขียนบันทึกประจําวัน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดู อยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
บันทึกประจําวัน เปนการเขียนเรื่องราวสวนตัวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เพื่อเตือน
ความจํา หรือบรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดพบ
การบันทึกความรู เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวจากการอานหนังสือ หรือจากการดูหรือฟงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เปนความรูที่ควรจํา เพื่อเปนการเตือนความจํา หรือใชอางอิงในวันขางหนา
การเขียนประโยคสั้น ๆ การเขียนบรรยายภาพ การเขียนคําคลองจอง และเรียบเรียงประโยคเปน
เรื่องราว เปนทักษะการเขียนเบื้องตนที่จะชวยในการสื่อสารอยางถูกตองและสรางสรรค

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายการเขียนบันทึกประจําวัน
๒) ความหมายการเขียนบันทึกความรู
๓) ความหมายคําในมาตรา ก กา
๔) การเขียนประโยคสั้น ๆ และการเรียงประโยคเปนเรื่องราว
๕) ความหมายคําในมาตรา กง
๖) ความรู ความเขาใจการเขียนบรรยายภาพ
๗) ความหมายคําในมาตรา กม
๘) ความรู ความเขาในในการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๙) ความหมายคําในมาตรา เกย
๑๐) ลักษณะคําคลองจอง
๑๑) ความหมายคําในมาตรา เกอว
๑๒) ความรู ความเขาใจการเขียนเรื่องจากภาพ
๑๓) ความหมายคําในมาตรา กก และ กบ
๑๔) ความรู ความเขาใจการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
๑๕) ความหมายคําในมาตรา กน และ กด
๑๖) ความรู ความเขาใจการเขียนบรรยายคน
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนบันทึกประจําวัน
๒) การเขียนบันทึกความรู
๓) การวิเคราะหคําในมาตรา ก กา
๔) การเขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๕) การวิเคราะหคําในมาตรา กง
๖) การเขียนบรรยายภาพ
๗) การวิเคราะหคําในมาตรา กม
๘) การเขียนเลาเรื่อง
๙) การวิเคราะหคําในมาตรา เกย
๑๐) การเขียนคําคลองจองในมาตรา เกย
๑๑) การวิเคราะหคําในมาตรา เกอว
๑๒) การเขียนเรื่องจากภาพ
๑๓) การวิเคราะหคําในมาตรา กก และ กบ
๑๔) การเขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
๑๕) การวิเคราะหคําในมาตรา กน และ กด
๑๖) การเขียนบรรยายคน

๙๓๑

๙๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
๑) มารยาทในการเขียน
๒) มารยาทในการฟง การพูด
๓) มารยาทในการอาน

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบันทึกความรู
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําในมาตรา ก กา การเขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
๙) ใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๓๓

๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นประเมิน
๑. การเขียน
บันทึกประจําวัน
ได
๒. การเขียน
บันทึกความรูได
๓. การเขียน
ประโยคสั้น ๆ
และเรียบเรียง
เปนเรื่องราวได
๔. การเขียน
บรรยายภาพได

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน
ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
ไดถูกตอง ๔๐%

เขียนบันทึกความรูได
ถูกตองทุกขอ
เขียนประโยคสั้น ๆ
และเรียบเรียงเปน
เรื่องราวไดถูกตอง
ตามหลักทุกประการ
เขียนบรรยายภาพ
ไดถูกตองตามหลัก
ทุกประการ
๕. การเขียนเรื่อง เขียนเรื่องจากภาพได
จากภาพได
ถูกตองตามหลัก
ทุกประการ
๖. การเขียน
เขียนบันทึกจาก
บันทึกจากการฟง การฟงและการอาน
และการอานได ไดถูกตองตามหลัก
ทุกประการ
๗. การเขียน
เขียนบรรยายคน
บรรยายคนได
ไดถูกตองตามหลัก
ทุกประการ
เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

เขียนบันทึกความรูได
ถูกตอง ๘๐%
เขียนประโยคสั้น ๆ
และเรียบเรียงเปน
เรื่องราวไดถูกตอง
๘๐%
เขียนบรรยายภาพได
ถูกตอง ๘๐%

เขียนบันทึกความรูได
ถูกตอง ๖๐%
เขียนประโยคสั้น ๆ
และเรียบเรียงเปน
เรื่องราวไดถูกตอง
๖๐%
เขียนบรรยายภาพ
ไดถูกตอง ๖๐%

เขียนบันทึกความรูได
ถูกตอง ๔๐%
เขียนประโยคสัน้ ๆ
และเรียบเรียงเปน
เรื่องราวไดถูกตอง
๔๐%
เขียนบรรยายภาพ
ไดถูกตอง ๔๐%

เขียนเรื่องจากภาพได เขียนเรื่องจากภาพได เขียนเรื่องจากภาพได
ถูกตอง ๘๐%
ถูกตอง ๖๐%
ถูกตอง ๔๐%
เขียนบันทึกจาก
การฟงและการอาน
ไดถูกตอง ๘๐%

เขียนบันทึกจาก
การฟงและการอาน
ไดถูกตอง ๖๐%

เขียนบันทึกจาก
การฟงและการอาน
ไดถูกตอง ๔๐%

เขียนบรรยายคน
ไดถูกตอง ๘๐%

เขียนบรรยายคน
ไดถูกตอง ๖๐%

เขียนบรรยายคน
ไดถูกตอง ๔๐%

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๙๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๓ เขียนบันทึกประจําวัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บันทึกประจําวัน เปนการเขียนเรื่องราวสวนตัวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เพื่อเตือน
ความจํา หรือบรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดพบ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายการเขียนบันทึกประจําวันได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนบันทึกประจําวันได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- บันทึกประจําวัน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๓๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน การเขียน
บันทึกประจําวัน

๘ นาที

๑. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
โดยครูใชคําถาม ดังนี้
ครู : ถานักเรียนเห็นเหตุการณตื่นเตน
นักเรียนจะมีวิธีการเลาเรื่องอยางไร
ใหเพื่อน ๆ ฟง
ครู : ในสัปดาหที่ผานมาใครมีเรื่องราวที่นา
จดจําและเปนสิ่งที่ดีงามอะไรบาง
ครู : เมื่อวานนี้ครูอานขาวเรื่องแมหมาให
นมลูกแมวและคอยดูแลลูกแมวเหมือนลูก
ซึ่งไมเหมือนทั่วไป นักเรียนรูสึกอยางไรกับ
ขาวนี้
๒. ครูนําเสนอบันทึกประจําวันใน
PowerPoint
ครู : จากขาวดังกลาว ครูนํามาเขียนใน
บันทึกประจําวันของครู
ครู : ขออาสาสมัครนักเรียนออกมาอาน
บันทึกประจําวันของครู ๑ คน

๑. นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : เชน เรียกเพื่อนมานั่งฟง
ออกมาเลาขาวหนาชั้น)
นักเรียน : ตอบจากเหตุการณจริง
นักเรียน : ตอบจากความรูสึก
(แนวคําตอบ: เชน แปลกใจ นารัก ชอบ)
๒. นักเรียนอาสาสมัครออกมาอานบันทึก
ประวันของครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
ตัวอยางบันทึก
ประจําวันเรื่อง
ขาวแมหมา
เลี้ยงลูกแมว

๑. สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒.การถาม
ตอบ

๙๓๖
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๑๕ นาที
การเรียนรู
อธิบายความหมาย
การเขียนบันทึก
ประจําวันได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบายเรื่อง การเขียนบันทึก
ประจําวัน และใหนักเรียนอานตัวอยาง
การเขียนบันทึกประจําวัน ในใบงานที่ ๑
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ทําไมเราตองมีการเขียนบันทึก
ประจําวัน
ครู : หลักสําคัญในการเขียนบันทึก
ประจําวันมีอะไรบาง

ครู : ตัวอยางการเขียนบันทึกประจําวัน
ทั้ง ๒ ในใบงาน มีความเหมือนและ
แตกตางในการเขียนอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนอานใบความรูที่ ๑ เรื่อง
การเขียนบันทึกประจําวัน และตอบ
คําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ: เพื่อเตือน
ความจํา หรือบรรยายความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดพบ)
นักเรียน: (แนวคําตอบ: ๑. เขียนวัน
เดือน ป ที่เขียนบันทึก ๒. ใชคําและ
ประโยคกระชับ ๓. ใชสรรพนามบุรุษ
ที่หนึ่ง “ฉัน ตัวฉัน ของฉัน” ๔. บันทึก
ตามลําดับเหตุการณ ๕.บันทึกวา “ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร”๖. เขียน
ความรูสึกและแสดงความคิดเห็นตอ
เหตุการณ ๗. สรุปจบบันทึกดวย
การทิ้งทายความคิด)
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เปนบันทึก
ประจําวันเหมือนกัน ตางกันที่การเรียง
ลําดับเวลา ตัวอยางที่ ๑ เรียงตาม
เหตุการณ ตัวอยางที่ ๒ เรียงตามเวลา)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. ใบความรู ๓. การถาม
ที่ ๑ เรื่อง
ตอบ
การเขียนบันทึก
ประจําวัน
๓. PowerPoint
แผนผังความคิด
เรื่องการเขียน
บันทึก
ประจําวัน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. เขียนบันทึก
ประจําวันได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๒ นาที

๙๓๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการเขียน
บันทึกประจําวันดวยแผนผังความคิด
๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
การเขียนบันทึกประจําวัน และชี้แจง
เพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนรวมกันสรุปและเขียนแผนผัง
ความคิดในสมุดของแตละคน
๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๑
การเขียนบันทึกประจําวัน
เรื่องการเขียน
บันทึก
ประจําวัน
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อน นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
พูดหรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม
เปนตน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่อง
๕. PowerPoint
การเขียนบันทึกประจําวัน ดวยแผนผัง
การเขียนบันทึกประจําวัน โดยทบทวน แผนผังความคิด
ความคิด
ดวยแผนผังความคิด
เรื่องการเขียน
๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนเขียน ๒. นักเรียนเตรียมสมุดบันทึกประจําวัน บันทึก
บันทึกประจําวัน และสงใหครูตรวจทุกวัน และเริ่มตนบันทึก
ประจําวัน
ศุกร

การประเมิน
การเรียนรู

๔.แบบ
ประเมิน
ใบงานที่ ๑
๕. การนํา
เสนองาน

๙๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint ตัวอยางบันทึกประจําวันเรื่อง ขาวแมหมาเลี้ยงลูกแมว
๒) ใบความรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
๓) PowerPoint เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน และแผนผังความคิดเรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
๔) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายการเขียน
บันทึกประจําวัน
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนบันทึกประจําวัน
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๑ เรื่อง - แบบประเมินการทํา
เขียนบันทึกประจําวัน
ใบงานที่ ๑ เรื่อง
เขียนบันทึกประจําวัน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๓๙

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมาย
การเขียนบันทึก
ประจําวัน
๒. เขียนบันทึก
ประจําวัน
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมาย
บอกความหมาย
บอกความหมาย
การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึก
ประจําวันไดถูกตอง ประจําวันไดถูกตอง ประจําวันไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน
ถูกตองตรงตามคําสั่ง ถูกตองตรงตามคําสั่ง ถูกตองตรงตามคําสั่ง
ทุกหัวขอ
๓ หัวขอ
๒ หัวขอ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
การเขียนบันทึก
ประจําวันไมได
เขียนบันทึกประจําวัน
ถูกตองตรงตามคําสั่ง
๑ หัวขอ
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๙๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๔๑

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบันทึกประจําวัน

การเขี ย นบั น ทึ ก ประจํ า วั น เป น การเขี ย นเล า เรื่ อ งราวหรื อ เหตุก ารณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองในแตละวัน ซึ่งอาจจะเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ
แล ว นํ า มาเขี ย นบั น ทึ ก เพื่ อ เตื อ นความจํ า หรื อ เก็ บ ไว เ ป น ความทรงจํ า หรื อ
บรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดพบ
หลักการเขียนบันทึกประจําวัน มีดังนี้
๑. เขียนวัน เดือน ป ที่เขียนบันทึกไวสวนบนขวาของกระดาษ
๒. บันทึกดวยภาษาของตนเอง โดยใชถอยคําและประโยคที่อานง า ย
กระชับรัดกุม
๓. เขียนโดยใชสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง การเขียนบันทึกเปนการเลาเรื่อง
จากมุมมองของตัวเอง ดังนั้น คือการเขียนคําวา “ฉัน” “ตัวฉัน” “ของฉัน”
ในประโยคนั้น
๔. บันทึกแตสิ่งที่เปนความจริง ไมบิดเบือนความจริง ไดแก เหตุการณ
ที่ ป ระทั บ ใจ น า สนใจที่ เ กี่ ย วข องกับ ตนเอง ไม ค วรบั น ทึ ก กิ จ กรรมประจํ าวัน
ที่ซ้ําซาก เชน ตื่นนอน อาบน้ํา แปรงฟน กิจวัตรเหลานี้ไมนาสนใจ เวนแตจะมี
เหตุการณพิเศษเกิดขึ้นในขณะทํากิจกรรมเหลานั้น
๕. บันทึกตามลําดับเหตุการณ
๖. บันทึกเฉพาะสาระ หรือสิ่งที่สําคัญวา “ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย า งไร”โดยเขี ย นบรรยายความรู สึ ก ของตนเองและแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
เหตุการณนั้น ๆ

๙๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๗. เขียนบันทึกใหยาวพอดี ถาระบุวาตองเขียนยาวกี่บรรทัดก็เขียนใหได
ตามนั้น
๘. สรุปจบบันทึกแตละวันหรือแตละเรื่องดวยการทิ้งทายความคิด จะเปน
การเขียนที่ดี ตัวอยางเชน
“สิ่งที่ฉันไดเรียนรูจากวันนี้ก็คือ........”“ฉันอยากจะใชเวลาคิดเรื่อง........
ใหมากขึ้น”
ตัวอยางที่ ๑ บันทึกประจําวัน
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สวัสดีเชาวันอังคาร ฉันรูสึกสดชื่นเพราะทองฟาสดใส แดดออกตอนชวงสาย
ทํ า ให ฉั น รู สึ ก ร อ น ๆ วั น นี้ ฉั น ไปโรงเรี ย นทั้ ง ๆ ที่ รู สึ ก ขี้ เ กี ย จบ า ง แต ก็ ยั ง มี ค วาม
รับผิดชอบในการเรียน ตอนเลิกเรียนแมของฉันซื้อน้ําแข็งไสมาใหฉันกิน ฉันรูสึกเย็น
สดชื่นกินอิ่มก็เ ปลี่ยนเสื้อผา แลว ไปเลนบาสเกตบอลกั บเพื่อน ๆ ฉั นเล นกับเพื่อน
๑ ชั่วโมงก็กลับบานมาอาบน้ํา กินขาว ทําการบาน แลวเขานอน วันนี้ฉันไดรูวาไป
โรงเรียนทําใหฉันไดพบเพื่อนและไดเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ เปนเรื่องที่ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๔๓

ตัวอยางที่ ๒ บันทึกประจําวัน
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๖.๕๔ น ฉันไปโรงเรียนแตเชา เพื่อไปรดน้ําผักบุงที่แปลงผักหลังอาคารเรียน
ฉั นยื นมองผั กบุ งที่ แ ตกยอดอวบงาม แล ว รู สึ กภู มิ ใจมากที่ ฉั นสามารถปลู กผั กให
งอกงามไดดวยมือของฉันเอง
๐๙.๐๐ น. เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูมณี ครูสอนเรื่องสํานวน คุณครูมณี
ใหนักเรีย นจับคู ยกตัว อยางสํานวนมา ๑ สํ า นวน ฉั นจั บคู กับแก วและยกตัวอยาง
สํานวนวา "เปนปนเปนไฟ" ซึ่งหมายถึง อาการโกรธอยางรุนแรง เพื่อน ๆ ก็หัวเราะ
และล อ ฉั น ว า ฉั น คงโกรธเป น ฟ น เป น ไฟ ถ า หากใครไปทํา ให แ ปลงผั ก บุ งเสีย หาย
ฉันยิ้มรับและหัวเราะ
สิ่งที่ฉันไดเรียนรูในวันนี้คือ ความภูมิใจในการปลูกผัก

๙๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แผนผังความคิด เรือ่ ง การเขียนบันทึกประจําวัน

๑. เขียนวัน เดือน ป
ที่บันทึก
๗. เขียนความรูสึกของ
ตนเอง และแสดงความ
คิดเห็นตอเหตุการณนั้น ๆ

๖. บันทึกวา “ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อยางไร”

๕. บันทึกตาม
ลําดับเหตุการณ

๒. เขียนเหตุการณที่
ประทับใจนาสนใจ หรือ
เกี่ยวของกับตนเอง
หลักการเขียนบันทึก
ประจําวัน
๓. เขียนใหเปนประโยค
ที่อานงายหรือเปนคําพูด
ของตนเอง

๔. ใชถอยคําสุภาพ
กะทัดรัด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๔๕

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบันทึกประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนบันทึกประจําวันของนักเรียน โดยเปนเหตุการณเมื่อวาน
ความยาว ๗-๘ บรรทัด ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
พรอมวาดภาพประกอบบันทึก

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

๙๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่องการเขียนบันทึกประจําวัน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบันทึกประจําวัน
ถูกตองตรงตามคําสั่ง ถูกตองตรงตามคําสั่ง ถูกตองตรงตามคําสั่ง
ทุกหัวขอ
๓ หัวขอ
๒ หัวขอ
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงามแต - ลายมือไมสม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
ไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหางไม
สวยงาม
สม่ําเสมอ
สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลอง เหมาะสมกับการเขียน แตไมสอดคลองกับ
กับการเขียน ระบายสี ระบายสีไดสวยงาม
การเขียน ระบายสี
ไดสวยงาม
บางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนบันทึกประจําวัน
ถูกตองตรงตามคําสั่ง
๑ หัวขอ
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๔๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๓ เขียนบันทึกประจําวัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การบันทึกความรู เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวจากการอานหนังสือ หรือจากการดูหรือฟงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เปนความรูที่ควรจํา เพื่อเปนการเตือนความจํา หรือใชอางอิงในวันขางหนา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเขียนบันทึกความรูได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนบันทึกความรูได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- บันทึกความรู
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๙๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง สรางสรรคบันทึกความรู
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเขียน
๑. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเขียน
การอาน การเขียน
บันทึกประจําวัน ใหนักเรียนอาสาออกมา
บันทึกประจําวัน นักเรียนอาสาออกมา
บันทึกความรู
นําเสนอการเขียนบันทึกประจําวันของตนเอง อานบันทึกประจําวันของตนเอง
๒. ครูใหนักเรียนวิเคราะหบันทึกประจําวัน
๒. นักเรียนวิเคราะหบันทึกประจําวัน
ของเพื่อน โดยใชคําถามกระตุนความคิด ดังนี้ ของเพื่อน และตอบคําถาม ดังนี้
ครู : บันทึกประจําวันที่ฟงนี้เปนเรื่องอะไร
นักเรียน: ตอบตามประเด็นบันทึก
ครู : ในบันทึกประจําวัน ใครทําอะไร ที่ไหน
และอยางไร
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องวิธีการเขียนบันทึกความรู ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๒ เรื่อง
การเรียนรู
และใหนักเรียนอานตัวอยางการเขียนบันทึก การเขียนบันทึกความรู และตอบคําถาม
๑. อธิบายการเขียน
ความรู ในใบงานที่ ๒ แลวตั้งคําถาม ดังนี้
บันทึกความรูได
ครู : ทําไมเราตองมีการเขียนบันทึกความรู
นักเรียน : (แนวคําตอบ : เพื่อเปน
การเตือนความจําหรือใชอางอิงในวัน
ขางหนา)
ครู : หลักสําคัญในการเขียนบันทึกความรู
นักเรียน : (แนวคําตอบ : ๑. อาน ฟง
มีอะไรบาง
หรือดูเรื่องใหเขาใจ ๒. ตั้งคําถามและ
ตอบคําถามใหไดวาเรื่องอะไร เรื่องนั้น
เปนอยางไร มีการลําดับเรื่องราวอยางไร
๓. นําคําตอบมาเรียบเรียง เขียนบันทึก
ความรู เปนเรื่องราวอยางเปนระเบียบ)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๑. สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑. PowerPoint
เรื่อง การเขียน
บันทึกความรู
๒. ใบความรู
ที่ ๒ เรื่อง
การเขียนบันทึก
ความรู
๓. PowerPoint
แผนผังความคิด
การเขียนบันทึก
ความรู

๑. สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๒. เขียนบันทึก
ความรูได
๓. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙๔๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการเขียนบันทึก
ความรูด วยแผนผังความคิด
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๓ การเขียนบันทึก
ความรู และชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
และรวมกันสรุปการทําใบงาน และรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

ขั้นสรุป

๕ นาที

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนรวมกันสรุปและเขียนแผนผัง
ความคิดในสมุดของแตละคน
๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๒
การเขียนบันทึกความรู
เรื่องการเขียน
บันทึกความรู
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม
เปนตน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่อง
๕. PowerPoint
การเขียนบันทึกความรู ดวยแผนผังความคิด การเขียนบันทึกความรู โดยทบทวนดวย เรื่องการเขียน
๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนเขียนบันทึก แผนผังความคิด
บันทึกความรู
ความรูจากการอาน เปนการบาน โดยเขียนใน ๒. นักเรียนเตรียมสมุดบันทึกความรูและ
สมุดสัปดาหละ ๑ เรื่อง
เริ่มตนอานหนังสือเพื่อบันทึกความรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. แบบ
ประเมิน
ใบงานที่ ๒
๔. การนํา
เสนองาน

๙๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
๒) ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
๓) PowerPoint แผนผังความคิดการเขียนบันทึกความรู
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนบันทึกความรู
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบันทึกความรู
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายการเขียนบันทึก
ความรู
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนบันทึกความรู

วิธีการ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๒
เรื่องการเขียนบันทึก
ความรู

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๒ เรื่องเขียน
บันทึกความรู

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๕๑

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบายการ
เขียนสมุดบันทึก
ความรู
๒. เขียนบันทึก
ความรู
๓. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมาย
บอกความหมาย
บอกความหมาย
การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึก
ความรูไดถูกตองเปน ความรูไดถูกตองเปน
ความรูไดถูกตอง
สวนมาก
สวนนอย
เขียนบันทึกความรู
เขียนบันทึกความรู
เขียนบันทึกความรู
ถูกตองตรงตามคําสั่ง ถูกตองตรงตามคําสั่ง ถูกตองตรงตามคําสั่ง
ทุกหัวขอ
๓ หัวขอ
๒ หัวขอ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
การเขียนบันทึก
ความรูไมได
เขียนบันทึกความรู
ถูกตองตรงตามคําสั่ง
๑ หัวขอ
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๙๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๕๓

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สมุดบันทึกความรู
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง คําที่มีประวิสรรชนีย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบันทึกความรู
การเขียนบันทึกความรู เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวจากการอานหนังสือ
หรื อ จากการดู ห รื อ ฟ ง สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป น ความรู ที่ ค วรจํ า เพื่ อ เป น การเตื อ น
ความจําหรือใชอางอิงในวันขางหนา
๑. หัวขอที่ความเขียนบันทึกความรู
๑.๑ ชื่อเรื่อง
๑.๒ เนื้อหาที่ไดจากการคนควา โดยสรุป
๑.๓ หนั ง สื อ ที่ นํ า มาค น คว า โดยระบุ ชื่ อ หนั ง สื อ ผู เ เต ง โรงพิ ม พ
ปที่พิมพ หรือจากการดูหรือฟงใคร เมื่อใด
๒. วิธีการเขียนบันทึกความรู
๒.๑ อาน ฟง หรือดูเรื่องใหเขาใจ
๒.๒ ตั้งคําถามและตอบคําถามใหไดวา อาน ฟง หรือดู
- เรื่องอะไร
- เรื่องนั้นเปนอยางไร
- มีการลําดับเรื่องราวอยางไร
๒.๓ นําคําตอบมาเรียบเรียง แลวเขียนจดบันทึกเปนเรื่องราวอยาง
เปนระเบียบ
๒.๔ ใชอักษรยอในการบันทึกเพื่อความรวดเร็ว เชน โรงเรียน ยอวา
ร.ร.
๓. ประโยชนของการเขียนบันทึกความรู
๓.๑ ชวยเหลือความจําหรือทบทวนความรู
๓.๒ ใหความรูแกผูอานหรือผูที่พบเห็น
๓.๓ นํามาเปนขอมูลอางอิงหรือขอมูลหลักฐานได

๙๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยาง การเขียนบันทึกความรูจากเรื่องที่อาน

เรื่อง ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเทศไทยมีการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้นในทุกดาน กอใหเกิดผลดี
มากมาย ทํ า ให ชี วิ ต ความเป นอยู ดี ขึ้ น อายุ ข องคนโดยเฉลี่ย สู งกว า เดิ ม จาก ๔๐ ป
เปน ๖๐ ป มีการนําทรัพยากรมาใชประโยชน ลดความยากจนของคนลง นําเทคโนโลยี
มาเพิ่ ม ผลผลิ ต เช น การประมงมี ก ารนํ า เรื อ ยนต ไ ปจั บ ปลาในท อ งทะเลที่ ห า งไกล
และนํามารักษาในหองเย็น การทอผามีการใชเครื่องจักรมาทอผา กลายเปนประเทศ
ผู นํา ส งผ า ไปขายทั่ ว โลก การเกษตรมี การนํา วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีม าช ว ยใน
การปลูกขาว ทําใหไดขาวมากขึ้นสามารถสงออกไปจําหนายเปนสินคาออก ไดเงินตรา
เขาประเทศจํานวนหลายหมื่นลานบาท วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญ
มากทั้งในดานสุขภาพอนามัยของคนไทย และชีวิตความเปนอยู (จากบทความเรื่อ ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวหนา ของ ผอน กิตติ ในหนังสือมีคุณคานารู)

ตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่อง
๑. เรื่องที่อานมีชื่อเรื่องวาอยางไร
= ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. เรื่องที่อานเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร = วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญตอชีวิต
๓. ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอะไรบาง
= ชวยใหคนมีอายุยืน ลดความยากจน นําความรูไปชวยในการผลิต ทําใหนําสินคาออกไปขาย
ทั่วโลก

ตัวอยางการจดบันทึกความรู

วิทยาศาสตรกาวหนา
ของ ผอน กิตติ
จากหนังสือ มีคณ
ุ คานารู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอชีวิต ชวยใหคนมีอายุยืน
ลดความยากจน นําความรูไปชวยในการผลิต ทําใหนําสินคาออกไปขายทั่วโลก

แผนผังความคิด การเขียนบันทึกความรู
๑. อาน ฟง หรือดู
เรื่องอยางเขาใจ
๔. บันทึกความรู พรอม
ใสชื่อหนังสือที่อาน
ผูแตง ป พ.ศ. ที่พิมพ

หลักการเขียนบันทึกความรู

๒. ตั้งคําถามและตอบคําถาม
วา เรื่องอะไร เรื่องเปน
อยางไร และมีลําดับเรื่อง
๓. นําคําตอบมาเรียบเรียง
เปนเรื่องอยางเปนระเบียบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๕๕

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบันทึกความรู
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง อานเรื่อง แลวเขียนตอบคําถาม
เรื่องการกินและเลือกซือ้ ไข
ไข ที่ นิ ย มกิ น ในเมื อ งไทย คื อ ไข ไ ก รองลงมาคื อ ไข เ ป ด ไข เ ป น อาหารที่ มี
ประโยชนใหพลังงาน โปรตีนคุณภาพสูง นอกจากนี้ไขยังทําใหเรารูสึกอิ่มนาน คุณคา
ของไข ตม สุ กและไข ล วกเท า กั น ดั งนั้ นควรทานไข สุ กจะดี กว า เพราะไข ดิบอาจมี
เชื้อโรค ซึ่งจะถูกทําลายไปเมื่อปรุงสุกแลว และไขขาวดิบยังยอยยาก
วิ ธี การเลื อ กซื้ อไข ควรเลื อกไข ที่มี เปลื อกสะอาด ไม มี มู ล ติ ดมากั บเปลือก
เปลือกมีผิวเรียบ แข็ง ไมมีรอยแตก หรือรอยบุบ ไขสดจะมีผิวคลายแปงจับดูแลว
เนียน หากเปลือกไขลื่นแสดงวาเปนไขเกา การเก็บไขควรเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิปกติ
บนชั้นวางธรรมดา ถาไมมีตูเย็นใหวางไวในตะกราโปรง อากาศถายเทไดดี
(จากหนังสือคูม ือฉลาดซื้อฉลาดกินไข ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๔)

ตอบคําถามจากเรื่อง

๑. เรื่องทีอ่ านมีชื่อเรือ่ งวาอยางไร
...........................................................................................................................................
๒. เรื่องทีอ่ านเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
...........................................................................................................................................
๓. ประโยชนของการกินไข มีอะไรบาง
...........................................................................................................................................
๔. วิธีการเลือกซื้อไขและเก็บรักษาไข มีอะไรบาง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

๙๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

นําคําตอบมาเรียบเรียงเขียนบันทึกความรูจากการอาน
ดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และวาดภาพระบายสีประกอบ

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๕๗

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบันทึกความรู
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง เขียนบันทึกประจําวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตอบคําถามจากเรื่อง

๑. เรื่องที่อานมีชื่อเรื่องวาอยางไร
การกินและเลือกซื้อไข
๒. เรื่องที่อานเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
ประโยชนของการกินไข การกินไขสุก วิธีการเลือกซื้อไข
๓. ประโยชนของการกินไขมีอะไรบาง
ใหพลังงาน มีโปรตีนคุณภาพสูง และทําใหอิ่มนาน
๔. วิธีการเลือกซื้อไขและเก็บไข มีอะไรบาง
ควรเลือ กไขเ ปลือ กสะอาด ไม มี มู ล ติ ด เปลื อ กมี ผิ ว เรี ย บ แข็ ง ไม มีร อยแตกหรือ
รอยบุบ ผิวคลายแปงจับดูแลวเนียน ควรเก็บไขในตูเย็นที่อุณหภูมิปกติบนชั้นวางธรรมดา
หรือในตะกราโปรง อากาศถายเทไดดี

นําคําตอบมาเรียบเรียงเขียนบันทึกความรูจากการอาน
ดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และวาดภาพระบายสีประกอบ

คูมือฉลาดซือ้ ฉลาดกินไข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. ๒๕๕๔
ประโยชนของการกินไข ใหพลังงาน มีโปรตีนคุณภาพสูง และทําใหอ่ิมนาน
ควรกินไขสุก การเลือกซื้อไขควรเลือกไขเปลือกสะอาด ไมมีมูลติด เปลือกมีผิวเรียบ
แข็ ง ไม มี ร อยแตกหรื อ รอยบุ บ ผิ ว คล า ยแป ง จั บ ดู แ ล ว เนี ย น ควรเก็ บ ไข ใ นตู เ ย็ น
ที่อุณหภูมิปกติบนชั้นวางธรรมดา หรือในตะกราโปรง อากาศถายเทไดดี

๙๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่องเขียนบันทึกความรู
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนบันทึกความรูได เขียนบันทึกความรู เขียนบันทึกความรู
ถูกตองทุกหัวขอ
ผิดพลาด ๑-๒ ขอ
ผิดพลาด ๓-๔ ขอ

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลอง
กับการเขียน ระบาย
สีไดสวยงาม

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ลายมือสวยงามแต
ไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมกับ
การเขียน ระบายสี
ไดสวยงาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนบันทึกความรู
ผิดพลาดมากกวา
๔ ขอ
- ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือมีหัวแต - ตัวหนังสือไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ อานยาก อานยาก
- เวนระยะหางไม
- ไมเวนระยะหาง
เทากัน
มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ แต
ไมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสี
บางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๕๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตราแม ก กา และการเขียนลําดับเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตราแม ก กา คือ คําหรือพยางคที่ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกด มีเพียงสระอยูทายคําหรือพยางคจะ
เปนสระเสียงสั้น หรือสระเสียงยาวก็ได
การเขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราว เปนทักษะการเขียนเบื้องตนที่จะชวยใน
การสื่อสารอยางถูกตองและสรางสรรค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตราแม ก กา ได
๒) บอกการเขียนประโยคสั้น ๆ และการเรียงประโยคเปนเรื่องราวได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตราแม ก กา ได
๒) เขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงเปนเรื่องราว ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตราแม ก กา
๔.๒ การเขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๙๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตราแม ก กา และการเขียนลําดับเรื่อง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูทบทวนมาตราแม ก กา โดยให
๑. นักเรียนที่คิดคําตอบปริศนาคําทาย
๑. การอาน เขียน
นักเรียนเลนปริศนาคําทาย ดังนี้
ไดยกมือตอบ ดังนี้
มาตราแม ก กา
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย
๒. การเขียน
“อะไรเอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิด
ประโยคสั้น ๆ และ
คําตอบไดกอนใหยกมือ(ครูเริ่มทายอะไรเอย)
เรียบเรียงประโยค
๑) สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง
๑) เตา
เปนเรื่องราว
๒) สองขาเดินมา หลังคามุงจาก
๒) ไก
๓) สิบขาเดินมา หลังคามุงสังกะสี
๓) ปู
๔) มีสี่ขา ควบขับมาเร็วดั่งบิน
๔) มา
๕) ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม
๕) เงา
๖) สูงเยี่ยมเทียมฟา ต่ํากวาหญานิดเดียว
๖) ภูเขา
๗) ชื่อวาไฟ แตไมมีควัน
๗) ไฟฟา
๘) เดินตลอดเวลา แตกายาอยูกับที่
๘) นาฬิกา
ครู : จากคําตอบปริศนาทั้ง ๘ ขอ คํามี
นักเรียน:ตอบจากความรูเดิมเรื่อง
ลักษณะเปนอยางไร
มาตรา แม ก กา (แนวคําตอบ : ทุกคํา
ไมมีพยัญชนะเปนตัวสะกด มีเพียงสระ
อยูทายคํา)

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
ปริศนาคําทาย
และคําเฉลย
๒. PowerPoint
เรื่องมาตรา
แม ก กา

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตราแม ก กา ได
๒. วิเคราะหคําใน
มาตราแม ก กา ได

เวลา
ที่ใช

๙๖๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

๒. ครูใหนักเรียนจับคู แลวคิดคําและเขียน
คําที่สะกดดวยมาตราแม ก กา คูละ ๕ คํา
ลงในสมุด
๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องการเขียนประโยคและ
การเรียบเรียงเปนเรื่องราวและใหนักเรียน
อานตัวอยางการเขียนเรื่องในใบงานที่ ๓
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : หลักการเขียนประโยค มีอะไรบาง

๒. ครูสาธิตการแตงประโยคและเรียบเรียง
เปนเรื่องราว (จากตัวอยางในใบงานที่ ๓)
แลวใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๓
๓.

๓. เขียนประโยค ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที
สั้น ๆ และเรียบเรียง
ประโยคเปน
เรื่องราวได

๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๓ การเขียน
ประโยคและการเรียบเรียงเรื่องราว และ
ชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคลระหวางปฏิบัติ

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนจับคูคิดและเขียนคําที่สะกด
ดวยมาตราแม ก กา
๑. นักเรียนอานใบความรูที่ ๓ เรื่อง
มาตราแม ก กา และการเขียนประโยค
และเรียบเรียงเปนเรื่องราว แลวตอบ
คําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ : การเขียน
ประโยคคือการนําคําตาง ๆ มาเรียบ
เรียงติดตอกันแลวมีความหมายชัดเจน
ประกอบดวยประธานและกริยา)
๒. นักเรียนสังเกตการสาธิตการเขียน
ของครู แลวอานใบความรูที่ ๓ เรื่อง
มาตราแม ก กา การเขียนประโยคและ
เรียบเรียงเปนเรื่องราว
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
การเขียนประโยคและการเรียบเรียง
เรื่องราว

๓. PowerPoint
เรื่องการเขียน
ประโยคและ
เรียบเรียงเปน
เรื่องราว
๔. ใบความรูที่
๓ เรื่องมาตรา
แม ก กา
การเขียน
ประโยคและ
เรียบเรียงเปน
เรื่องราว
๕. ใบงานที่ ๓
เรื่อง คําใน
มาตราแม ก กา
และการเขียน
ประโยคและ

๓. การถาม
ตอบ

๔. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๓

๙๖๒
ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นสรุป

๗ นาที

กิจกรรมนักเรียน

๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม
เปนตน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
มาตราแม ก กา การเขียนประโยคและ
มาตราแม ก กา การเขียนประโยค
การเรียบเรียงเรื่องราว
และการเรียบเรียงเรื่องราว
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของนักเรียน

สื่อการเรียนรู
เรียบเรียงเปน
เรื่องราว

๖. PowerPoint
เรื่องมาตรา
แม ก กาและ
การเขียน
ประโยคและ
เรียบเรียงเปน
เรื่องราว

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๖๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint ปริศนาคําทายและคําเฉลย
๒) PowerPoint เรื่อง มาตรา ก กา
๓) PowerPoint เรื่อง การเขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๔) ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา การเขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๕) ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําในมาตรา ก กา การเขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําในมาตรา ก กา การเขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคําใน
มาตรา ก กา
๒. บอกการเขียนประโยค
สั้น ๆ และการเรียงประโยค
เปนเรื่องราว
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา ก กา
๒. เขียนประโยคสั้น ๆ และ
เรียบเรียงเปนเรื่องราว

วิธีการ

เกณฑการประเมิน

๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๓
เรื่อง คําในมาตรา ก กา
การเขียนประโยคและ
เรียบเรียงเปนเรื่องราว

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

- แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
ใบงานที่ ๓ เรื่อง คําใน การประเมิน
มาตรา ก กา การเขียน รอยละ ๖๐
ประโยค และเรียบเรียง
เปนเรื่องราว
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๙๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา ก กา
ในมาตรา ก กา
ในมาตรา ก กา
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
๒. วิเคราะหคําใน วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
มาตรา ก กา
ก กา ถูกตองทุกคํา ก กา ถูกตองเปน
ก กา ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
- เขียนประโยค
๓. เขียนประโยค - เขียนประโยค
- เขียนประโยค
ถูกตองบางสวน
และเรียบเรียงเปน ถูกตอง
ถูกตอง
และสมบูรณ
เรื่องราว
- เรียบเรียงเปนเรื่อง - เรียบเรียงเปนเรื่อง
- เรียบเรียงเปนเรื่อง ไดสาระตามที่กําหนด ไดสาระบางสวน
ตามที่กําหนด
ไดสาระสําคัญ
ครบถวนถูกตองตามที่
กําหนด
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
๔. มารยาทใน
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
การฟง การพูด
พูดตรงบางประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
การอาน และ
- อานถูกตองนอย
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตอง และ
การเขียน
ควบกล้ําไมชัดเจน
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
ชัดเจน
คอนขางสวยงาม
สวยงาม สะอาด
- เขียนดวยลายมือ
ไมสะอาด
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา ก กา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา ก กาไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
ก กา ไดไมถูกตอง
- เขียนประโยคไม
ถูกตอง
- เรียบเรียงเรื่อง
สับสนไมมีสาระ

- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด พูดไมตรง
ประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๖๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา และการเขียนประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา ก กา
มาตรา ก กา คือ คําที่ไมมีตัวสะกด จะเปนสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว

ก็ได
ตัวอยางคํา ก กา เชน
แม กา ตะกรา อารี อาสา โลเล ทาที พอครัว ผูดี ตอแย ถือตัว คูหู
ขอเสนอ สาขา เวลา โอเอ มือถือ เกเร แมคา ธารา เฮฮา ดารา นาที
สูสี
แมไกอยูในตะกรา
อีแมกาก็มาไล
หมาใหญก็ไลเหา
ปูแสมแลปูนา
เตานาแลเตาดํา
ปลาทูอยูทะเล

ก กา
ไข ๆ มาสี่หาใบ
อีแมไกไลตีกา
หมูในเลาแลดูหมา
กะปูมาปูทะเล
อยูในน้ํากะจระเข
ปลาขี้เหรไมสูดี

ที่มา หนังสือประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๖๗

การเขียนประโยค

การเขียนประโยค คือการนําคําตาง ๆ มาเรียบเรียงติดตอกันแลวมีความหมาย
ชัดเจน ประกอบดวยประธานและกริยา เชน
ภาคประธาน
แมวดํา
พอคา
คุณยา

ภาคแสดง
วิ่งจับหนู
ขายมะพราว
ทําขนม

ประโยค
แมวดําวิ่งจับหนู
พอคาขายมะพราว
คุณยาทําขนม

การเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราว

การเรียบเรียงประโยคเพื่อเขียนเปนเรื่องราว ผูเขียนจะตองนําประโยคหลาย ๆ
ประโยคมาตอกันใหเปนเรื่องราว ตองจัดเรียงประโยคใหมีความตอเนื่องกัน ไมสับสน
หลักการเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราว ดังนี้
๑. มีคํา “กับ แก แต แมแต จนกระทั่ง เพราะวา” เปนคําเชื่อมตอกันเปน
เรื่องราว
๒. มีลําดับเรื่อง หรือลําดับเหตุการณ
๓. เนื้อเรื่องนาสนใจ นาอาน
ตัวอยาง การแตงประโยคโดยใชคําในมาตราแม ก กา แลวเรียบเรียงเปนเรื่องราว
คําในมาตราแม ก กา : แม ตะกรา เวลา อารี เฮฮา
แตงประโยค
แม : แมของฉันขายผลไม
ตะกรา : คุณยาถือตะกรา
เวลา : ฉันวิ่งเลนในเวลาเย็น
อาสา : ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน
เกเร : เด็กเกเรชอบแกลงเพือ่ น
เรียบเรียงเปนเรื่อง
แมของฉันขายผลไมและขนมในตลาด แตคุณยาถือตะกราไปวัด จนกระทั่ง
ฉันวิ่งเลนในเวลาเย็น แตในวันพรุงนี้ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน เพราะวา
เด็กเกเรชอบแกลงเพื่อนและทิ้งขยะ

๙๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา และการเขียนประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา ก กา จํานวน ๕ คํา และนําคําไปแตงประโยค
แลวนําประโยคมาเรียบเรียงเปนเรื่องราว พรอมวาดภาพประกอบ
๑. คํามาตรา ก กา ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................
๒. แตงประโยค
...............................
.....................................................................................................................................
...............................
.....................................................................................................................................
...............................
.....................................................................................................................................
...............................
.....................................................................................................................................
...............................
.....................................................................................................................................
๓. เรียบเรียงเปนเรื่องราว
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๖๙

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา และการเขียนประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา ก กา จํานวน ๕ คํา และนําคําไปแตงประโยค
แลวนําประโยคมาเรียบเรียงเปนเรื่องราว พรอมวาดภาพประกอบ
๑. คํามาตรา ก กา ..........................................................................................................
....................................................................................................................................
๒. แตงประโยค
...............................
....................................................................................................................................
...............................
....................................................................................................................................
...............................
....................................................................................................................................
...............................
....................................................................................................................................
...............................
....................................................................................................................................
๓. เรียบเรียงเปนเรื่องราว

(การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)

๙๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่อง คําในมาตรา ก กา และการเขียนประโยคและเรียบเรียงเปน

เรื่องราว
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา ก กา ถูกตอง
๕ คํา
- เรียบเรียงเปนเรื่องได
สาระสําคัญครบถวน
ถูกตองตามที่กําหนด
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลอง
กับการเขียน ระบายสี
ไดสวยงาม

๓ (ดี)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา ก กา ถูกตอง
๓ คํา
- เรียบเรียงเปนเรื่องได
สาระตามที่กําหนด

๒ (พอใช)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา ก กา ถูกตอง
๒ คํา
- เรียบเรียงเปนเรื่องได
สาระบางสวนตามที่
กําหนด
- ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมกับการเขียน แตไมสอดคลองกับ
ระบายสีไดสวยงาม
การเขียน ระบายสี
บางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา ก กา ไมถูกตอง
- เรียบเรียงเรื่องสับสน
ไมมีสาระ
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๗๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กง คือคําที่มี ง เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
การเขียนบรรยายภาพ คือ การเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด ความเข าใจ
ตามจินตนาการ แลวแตงประโยคใหเปนเรื่องที่สอดคลองและตอเนื่องกันเปนเรื่องราว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตรา กง ได
๒) มีความรู ความเขาใจการเขียนบรรยายภาพ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตราแม กง ได
๒) เขียนบรรยายภาพ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตราแม กง
๔.๒ การเขียนบรรยายภาพ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๙๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูทบทวนมาตราแม กง โดยใหนักเรียน ๑. นักเรียนที่คิดคําตอบปริศนา
๑. การอาน เขียน
เลนปริศนาคําทาย ดังนี้
คําทายไดยกมือตอบ ดังนี้
มาตรา กง
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย
๒. การเขียน
“อะไรเอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิด
บรรยายภาพ
คําตอบไดกอนใหยกมือ (ครูเริ่มทาย
อะไรเอย)
๑) สี่ตีนเกาะฝา อาปากกินคน
๑) มุง
๒) ไมมีคอ ไมมีหัว มีแตหนา ถึงเวลาตีได
๒) กลอง
ตีเอา
๓) ขนมอะไรเสียงดังนากลัว
๓) ขนมปง
๔) ตัวอะไรใหญยิ่งนัก หนูรูจักจงทักทาย
๔) ชาง
งวงงาใหญใจหาย แรงเหลือหลายจงทายดู
๕) ขี้อยูบนหัว ตัวอยูในน้ํา
๕) กุง
๖) สี่ตีนคลาน สองตีนเดินมา หนาตา
๖) ลิง
คลายคน ชอบกลพิลึก
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ (ภาพ ถุง ทอง ๒. นักเรียนดูภาพ และบอกชื่อภาพ
เตียง หลังคาบาน ผูหญิง ยุง กลอง) และ พรอมตอบคําถาม
ตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องมาตรา กง
๒. บัตรภาพหรือ
PowerPoint
แสดงภาพถุง ทอง
เตียง หลังคาบาน
ผูหญิง ยุง กลอง

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา กง ได
๒. วิเคราะหคําใน
มาตรา กง ได

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

๙๗๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

ครู : จากคําตอบปริศนาทั้ง ๖ ขอ และคํา
จากภาพ มีลักษณะเปนอยางไร
๓. ครูใหนักเรียนจับคู แลวคิดคําและเขียน
คําที่สะกดดวยมาตรา กง คูละ ๕ คํา
ลงในสมุด
๑๕ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่องการเขียนบรรยายภาพ
และใหนักเรียนอานตัวอยางการเขียนเรื่อง
ในใบงานที่ ๔ แลวตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : หลักการเขียนบรรยายภาพมีอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน

นักเรียน:ตอบจากความรูเดิมเรื่อง
มาตรา กง (แนวคําตอบ : เปนคําที่มี
งอ งู อยูทายคํา
๓. นักเรียนจับคูคิดและเขียนคําที่
สะกดดวยมาตรา กง
๑. นักเรียนอานใบความรูที่ ๔ เรื่อง
มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
แลวตอบคําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ : ๑. ดูภาพ
ตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ๒. เขียน
ตามลําดับเหตุการณ ๓. ตรวจสอบ
การเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอน
และมารยาทในการเขียน ๔. จับคูกับ
เพื่อนอานและแลกเปลี่ยนวิธีการ
เขียน)
๒. ครูสาธิตการเขียนบรรยายภาพทีละ
๒. นักเรียนสังเกตการสาธิตการเขียน
ขั้นตอน (จากตัวอยางในใบงานที่ ๔) โดยให ของครู และตอบคําถาม
นักเรียนดูภาพ และตั้งคําถามตอไปนี้
ครู : ใหนักเรียนดูภาพ แลวสังเกตภาพ
นักเรียน : ตอบเกี่ยวกับภาพ
ทั้งหมดวาเปนภาพเกี่ยวกับอะไร
(แนวคําตอบ : เปนภาพเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของสัตวในปา)

สื่อการเรียนรู

๓. ใบความรูท ี่ ๔
เรื่องมาตรา กง
และการเขียน
บรรยายภาพ
๔. PowerPoint
ตัวอยาง
การเขียนบรรยาย
ภาพ

การประเมิน
การเรียนรู

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๙๗๔
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

ครู : ตัวละครในภาพมีใครบาง
ครู : ตัวละครทั้งสองทําอะไร

๓.

๓. การเขียน
บรรยายภาพได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

นักเรียน : นกยูงกับกา
นักเรียน : นกยูงกําลังรําแพนหาง
กากําลังเก็บขนนกยูงมาใสตัวและหาง
ครู : เหตุการณเกิดที่ไหน
นักเรียน : เกิดในปาไผ
ครู : สุดทายเรื่องเปนอยางไร ทําไมจึงเปน นักเรียน : นกยูงไลกาออกจากฝูง
เชนนั้น
เพราะไมใชพวกเดียวกัน
ครู : ขอคิดจากเรื่องคืออะไร
นักเรียน : ขอคิด คือ จงพอใจในสิ่งที่
ตนมี
๓. ครูนําคําตอบมาเขียนเรียบเรียงเปนเรื่อง ๓. นักเรียนชวยครูเรียบเรียงเรื่อง
ใหนักเรียนดูและใหนักเรียนชวยเขียน
บรรยายภาพไปพรอมกับครู
๔. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๔ เพื่อ ๔. นักเรียนจับคูอานตัวอยาง
ทบทวนความเขาใจในการเขียนบรรยายภาพ การเขียนบรรยายภาพในใบงานที่ ๔
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๔ การเขียน
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๔ เรื่อง ๕. ใบงานที่ ๔
บรรยายภาพ โดยใหนักเรียนจับคูชวยกันทํา การเขียนบรรยายภาพ
เรื่องการเขียน
ใบงานที่ ๔ และชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
บรรยายภาพ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง

การประเมิน
การเรียนรู

๕. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๔
๖. การนํา
เสนองาน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๗ นาที

๙๗๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน
ไมคุย ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายาม
๓. ครูใหกําลังใจและชมเชยความตั้งใจ
จับความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชน
ในการเขียนของนักเรียน
ที่จะนําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม เปนตน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่อง
มาตรา กง การเขียนบรรยายภาพและ
มาตรา กง การเขียนบรรยายภาพ
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
และการนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๖. PowerPoint
เรื่องมาตรา กง
และการเขียน
บรรยายภาพ

การประเมิน
การเรียนรู

๙๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint เรื่อง มาตรา กง
๒) บัตรภาพหรือ PowerPoint แสดงภาพ ถุง ทอง เตียง หลังคาบาน ผูหญิง ยุง กลอง
๓) ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
๔) PowerPoint ตัวอยาง การเขียนบรรยายภาพ
๕) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
๖) PowerPoint เรื่อง มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ การเขียนบรรยายภาพ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กง
๒. มีความรู ความเขาใจ
การเขียนบรรยายภาพ
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา กง
๒. เขียนบรรยายภาพ

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๔
- แบบประเมินการทํา
เรื่อง การเขียนบรรยาย ใบงานที่ ๔ เรื่อง
ภาพ
การเขียนบรรยายภาพ

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอานและการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๗๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคํา
ในมาตรา กง
๒. วิเคราะหคํา
ในมาตรา กง
๓. เขียนบรรยาย
ภาพ
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กง
ในมาตรา กง
ในมาตรา กง
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
กง ไดถูกตองทุกคํา กง ไดถูกตองเปน
กง ไดถูกตองเปน
สวนใหญ
บางสวน
เขียนบรรยายภาพได เขียนบรรยายภาพได เขียนบรรยายภาพได
ครบทุกคําถาม
๒ คําถาม
สอดคลองตอเนื่อง
ครบทุกคําถาม
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานไดถูกตอง
ควบกล้ําชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กง ไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
กง ไดไมถูกตอง
เขียนบรรยายภาพ
ไมสอดคลองกับภาพ
และตอบคําถามได
๒ คําถาม
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๙๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๗๙

ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กง

มาตรา กง คือคําที่มี ง เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา กง
ยาง ทอง ถุง นอง เตียง ตลิ่ง เปลือง หญิง หอง เหวี่ยง ไกโตง กําบัง เขยง
เครื่องแกง เครื่องปรุง เชิงเขา แตงไทย ตาราง ตอรอง ตนชงโค มะปริง มะปราง
ระวัง รุงเรือง วังไกลกังวล แสงสวาง สองแสง ฟองน้ํา เฟองฟา ทดลอง หลังคา
การเขียนบรรยายภาพ
การเขี ยนบรรยายภาพ เปนการเขีย นอธิบายเรื่อ งตามภาพที่ปรากฏ โดยใช
ความคิ ด ความเข า ใจ ถ า ยทอดความคิ ด และเขี ย นเป น ประโยคให เ ป น เรื่ อ งราวที่
สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
หลักการเขียนบรรยายภาพ
๑. ดูภาพ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
- ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง
- เหตุการณในภาพ“มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”
- ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร
๒. เรียบเรียงเขียนบรรยายภาพตามลําดับเหตุการณ หรือตามภาพ อยางตอเนือ่ ง
๓. ตรวจสอบการเขี ย นสะกดคํ า การเว น วรรคตอนให ถู ก ต อ ง และมารยาท
ในการเขียน
๔. จับคูกับเพื่อน อานและแลกเปลี่ยนกันเขียนบรรยายภาพอยางอิสระ

๙๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยาง การเขียนบรรยายภาพจากคําในมาตรา กง

๑. ดูภาพ แลวคิดเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา กง
คําในมาตรา กง คือ นกยูง ตัวหนึ่ง ฝูง หาง ดึง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ จากภาพมีตัวละครอะไรบาง ตัวละครทําอะไรบาง
คําตอบ : ในภาพมีนกยูงหนึ่งตัวกําลังรําเพยหาง และมีกาหนึ่งตัวกําลังดึงขน
ของมันออก แลวเก็บขนนกยูงใสที่ตัวและหางของตนเอง
๒.๒ เหตุการณเกิดที่ไหน
คําตอบ : เกิดที่ในปาไผ
๒.๓ ผลสุดทายเปนอยางไร
คําตอบ : นกยูงไมพอใจที่กาปลอมตัวเปนนกยูง กาถูกฝูงนกยูงไลออกจากปา
๒.๔ ขอคิดจากเรื่อง คืออะไร
คําตอบ : จงพอใจในสิ่งที่ตนมี
๓. เขียนบรรยายภาพโดยใชคําในมาตรา กง
กาดําตัวหนึ่งเห็นนกยูงกําลังรําแพนหางในปาไผ มันคิดวานกยูงชางงดงาม
มันจึงอยากเปนเหมือนนกยูง มันจึงดึงขนของมันออก แลวเก็บขนของนกยูงใสที่
ตั ว และหางของมั น แล ว บิ น ไปอยู กั บ ฝู ง นกยู ง นกยู ง ไม พ อใจที่ ก าปลอมตั ว
เปนพวกจึงไลจิก กาถูกฝูงนกยูงไลออกจากปาไผ ขอคิดของเรื่อง คือ จงพอใจ
ในสิ่งที่ตนมี

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๘๑

ใบงานที่ ๔ เรื่อง มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ดูภาพ เขียนคําสะกดดวยมาตรา กง ตอบคําถามและเขียนบรรยายภาพ
๑. คําในมาตรา กง คือ เจาดาง
รองเทา ของเลน ขัง กรง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ เจาดางทําอะไร
............................................................
๒.๒ ทําไมเจาดางจึงทําเชนนั้น
............................................................
๒.๓ แมรสู ึกอยางไร
............................................................
๒.๔ สุดทายเจาดางเปนอยางไร
............................................................
เรื่อง...............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

๙๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง ดูภาพ เขียนคําสะกดดวยมาตรา กง ตอบคําถามและเขียนบรรยายภาพ
๑. คําในมาตรา กง คือ กวาง ตลิ่ง
จอง ตัวหนึ่ง ตอง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ จากภาพมีตัวละครอะไรบาง
ตัวละครทําอะไรบาง
...............................................
.............................................................
๒.๒ เหตุการณเกิดที่ไหน
.............................................................
๒.๓ ผลสุดทายเปนอยางไร
.............................................................
๒.๔ ขอคิดจากเรือ่ ง คืออะไร
.............................................................
เรื่อง...............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ชื่อ ........................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ........

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๘๓

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มาตรา ก กา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ดูภาพ เขียนคําสะกดดวยมาตรา กง ตอบคําถามและเขียนบรรยายภาพ
๑. คําในมาตรา กง คือ เจาดาง
รองเทา ของเลน ขัง กรง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ เจาดางทําอะไร
เจาดางกัดรองเทาของคุณแม
๒.๒ ทําไมเจาดางจึงทําเชนนั้น
มันคิดวารองเทาเปนของเลน
๒.๓ แมรสู ึกอยางไร
แมรูสึกโกรธมาก
๒.๔ สุดทายเจาดางเปนอยางไร
มันถูกขังในกรง
เรื่อง ของเลนของเจาดาง
เจาดางกัดรองเทาของคุณแมไปหลายคู มันคิดวารองเทาเปนของเลน คุณแม
โกรธมาก จึงจับเจาดางขังในกรง ฉันรูสึกสงสารเจาดาง แตมันควรไดบทเรียนจะได
ไมกัดรองเทาของใครอีก

๙๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง ดูภาพ เขียนคําสะกดดวยมาตรา กง ตอบคําถามและเขียนบรรยายภาพ
๑. คําในมาตรา กง คือ กวาง ตลิ่ง
จอง ตัวหนึ่ง ตอง
๒. ตอบคําถามจากภาพ
๒.๑ จากภาพมีตัวละครอะไรบาง
ตัวละครทําอะไรบาง กวางกําลังกิน
หญา
จระเขจองมองกวางอยูในน้ํา
๒.๒ เหตุการณเกิดที่ไหน
ริมตลิ่งของแมน้ํา
๒.๓ ผลสุดทายเปนอยางไร
(อยูท ี่เด็กคิดเขียนเรื่อง)
๒.๔ ขอคิดจากเรือ่ ง คืออะไร
(แลวแตละเรื่องราวที่เด็กเขียนแลว
สรุปขอคิดที่สอดคลองกับเรื่อง)
เรื่อง...............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..............................(การตรวจอยูในดุลพินิจของครู)........................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

หมายเหตุ : เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ
การตรวจอยูในดุลพินิจของครู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๘๕

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่อง มาตราแม กง และการเขียนบรรยายภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของการเขียนคํา
และเนื้อหา

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา กง ไดถูกตอง
ทุกคํา
- เขียนบรรยายภาพได
สอดคลองตอเนื่องครบ
ทุกคําถาม

๑ (ปรับปรุง)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา กง ไดไม
ถูกตอง
- เขียนบรรยายภาพ
ไมสอดคลองกับภาพ
และตอบคําถามได
๒ คําถาม
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงามแตไม - ลายมือไมสม่ําเสมอ - ลายมือไมสวยงาม
สม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม - ตัวหนังสือไมมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
อานยาก
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
- ไมเวนระยะหาง
เทากัน
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหางไม
สวยงาม
สม่ําเสมอ
สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
มากกวา ๖ จุด
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
ไมวาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลอง เหมาะสมกับการเขียน แตไมสอดคลองกับ
ระบายสีบางสวน
กับการเขียน ระบายสี ระบายสีไดสวยงาม
การเขียน ระบายสี
ไดสวยงาม
บางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

๓ (ดี)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา กง ไดถูกตอง
เปนสวนใหญ
- เขียนบรรยายภาพได
ครบทุกคําถาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
- วิเคราะหคําใน
มาตรา กง ไดถูกตอง
เปนบางสวน
- เขียนบรรยายภาพได
๒ คําถาม

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๙๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กม คือคําที่มี ม เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ เปนการลําดับความคิดในเหตุการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง มีการใช
ถอยคําตอเชื่อมเรื่องราว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตรา กม ได
๒) มีความรู ความเขาในในการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตรา กม ได
๒) เขียนเลาเรื่องได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา กม
๔.๒ เขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ลําดับ
ที่
๑

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอาน และ
การเขียนมาตรา กม
๒. การเขียนเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณ

๙๘๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูทบทวนมาตราแม กม โดยใหนักเรียน ๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทาย เรื่อง
เลนปริศนาคําทาย ดังนี้
มาตรา กม ดังนี้
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย “อะไร
เอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิดคําตอบ
ไดกอนใหยกมือ(ครูเริ่มทายอะไรเอย)
๑) ใบใหญกวาถวยใสอาหารดวย
๑) ชาม
๒) หุบเมากระบอก บานออกเทากระดง
๒) รม
๓) มาไมเห็น เย็นถึงรู
๓) ลม
๔) พยางคเดียวแปลวาเม็ดเล็ก ๆ แตเปนชื่อ ๔) ตุม
ภาชนะใหญไวใสน้ํา
๕) ตัดโคนก็ไมตาย ตัดปลายก็ไมเนา
๕) ผม
๖) มะพราว ขาวเหนียว ถั่ว คลุกใหทั่ว
๖) ขาวหลาม
ไปสุกในไมไผ
๗) นางอะไรเอย อยูในหอย
๗) นางรม
๘) รอยอะไรเอย อยูบนหนาใคร ชื่นใจที่สุด ๘) รอยยิ้ม
ครู : จากคําตอบปริศนาทั้ง ๘ ขอ มีคํา
อะไรบาง และคํามีลักษณะเปนอยางไร

นักเรียน : คําทั้ง ๘ คํา ไดแก ชาม รม
ลม ตุม ผม ขาวหลาม นางรม รอยยิ้ม
เปนคําที่มี มอ มา อยูทายคํา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑.PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องมาตรา พฤติกรรม
กม
๒. การถาม
ตอบ

๙๘๘
ลําดับ
ที่

๒.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบายความหมาย
คําในมาตราแม กมได
๒. วิเคราะหคําใน
มาตราแม กมได
๓. มีความรู
ความเขาใจการเขียน
เรื่องตามลําดับ
เหตุการณ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูทบทวนหลักการวิเคราะหคําที่สะกด
ดวย มาตรา กม และใหนักเรียนจับคูเขียน
คําที่สะกดดวยมาตรา กม คูละ ๕ คํา
พรอมเขียนลงสมุด
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายการเขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ โดยใชคําในมาตราแม กม
ในการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
แลวตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ขณะนี้นักเรียนแตละคูมีคําที่สะกดดวย
มาตรา กม แลว ถาจะนําคํามาเขียนเปนเรื่อง
จะเขียนอยางไรใหเรื่องนาสนใจ
ครู : วันกอนนักเรียนไดเรียนวิธีการเขียน
บรรยายภาพไปแลว วันนี้เราจะมาเรียน
วิธีการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
การเขียนบรรยายภาพและการเขียนเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณ มีความเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนจับคูเขียนคําที่สะกดดวย
มาตรา กม จํานวน ๕ คําลงในสมุด
๑. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
๒.PowerPoint ๓. การสังเกต
มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลําดับ เรื่องการเขียน พฤติกรรม
เหตุการณ ดังนี้
เรื่องตามลําดับ นักเรียน
เหตุการณ
๔. การถาม
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
๓. ใบความรู ตอบ
(แนวคําตอบ : นําคํามาแตงประโยค
ที่ ๕ เรื่อง
หลาย ๆ ประโยคแลวนํามาตอกันเปน มาตรา กม
เรื่อง)
และการเขียน
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
เรื่อง ตามลําดับ
(แนวคําตอบ : มีความตางกัน การเขียน เหตุการณ
บรรยายภาพเปนการอธิบายเรื่องตาม
ภาพที่ปรากฏ แตการเขียนตามลําดับ
เหตุการณ เปนการเขียนเรื่องที่มี
โครงเรื่อง เริ่มเรื่อง กลางเรื่อง และ
ตอนจบเรื่องตอเนื่องกัน)

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙๘๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒. ครูสาธิตการเขียนเรื่องปลาเงินปลาทอง
ตามลําดับเหตุการณ ทีละขั้นตอน
(จากตัวอยางในใบงานที่ ๕) ตั้งคําถาม
ตอไปนี้
ครู : จากแผนผังโครงเรื่องที่แสดงเรื่องปลาเงิน
ปลาทองมีลําดับเหตุการณตอนตนเรื่องคือ
ปลาเงินปลาทองออกมานอกถ้ําในวันพระ
ตอนกลางเรื่อง คือ เศรษฐีมาจับปลาทอง
สวนปลาเงินหนีได ตอนจบเรื่อง คือ
ประชาชนไมเคยเห็นปลาเงินอีกเลย ครูมี
คําถามใหเราชวยกันตอบ ทุกคําตอบครูจะ
เขียนบนกระดานดํา
ครู : ตอนแรก
- ตัวละครสําคัญคือใคร
- เหตุการณเกิดที่ไหน
- ปญหาของเรื่อง คืออะไร
ครู : ตอนกลาง
- เกิดเรื่องอะไร
- ผลเปนอยางไร
ครู : ตอนจบ
- เรื่องจบอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนสังเกตการสาธิตการเขียน
ของครู และตอบคําถาม

นักเรียน : ระดมคิดหาคําตอบ
(แนวคําตอบ : ปลาเงินปลาทองคูหนึ่ง,
ที่ถ้ําในเชิงเขาใกลหมูบาน, ปลาเงิน
ปลาทองจะวายออกมาใหคนดูเฉพาะ
วันพระ)
นักเรียน : ระดมคิดหาคําตอบ
(แนวคําตอบ : ในวันพระหนึ่งทีเศรษฐี
มาจับปลาทองไป, ปลาเงินหนีเขาถ้ํา)
นักเรียน : ระดมคิดหาคําตอบ
(แนวคําตอบ : ประชาชนไมเคยเห็น

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๙๙๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
๓. ครูสาธิตการนําคําตอบที่เขียนบน
กระดานดํา ตั้งแตตอนแรก ตอนกลาง
และตอนจบมาเขียนเปนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ
๔. ครูใหนักเรียนจับคูอานเรื่องปลาเงิน
ปลาทองในใบความรูที่ ๕ แลวตั้งคําถาม
ครู : จากตัวอยางเรื่องปลาเงินปลาทอง
นักเรียนไดหลักการเขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ อยางไรบาง
ครู : การเขียนตอนจบเรื่องที่ดีควรทํา
อยางไร เพราะอะไร

๓.

๔. เขียนเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณ
ได

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

ปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย, ความเห็น
แกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแก
สวนรวม)
๓. นักเรียนสังเกตการสาธิตการเขียน
และรวมแสดงความคิดเห็น

๔. นักเรียนจับคูอานเรื่องปลาเงินปลาทอง
ในใบความรูที่ ๕ แลวตอบคําถาม
นักเรียน : ระดมความคิด (แนวคําตอบ :
ตองเขียนเรื่องตอเนื่อง เริ่มเรื่องดวยคําวา
ตอนแรก ตอมา และในที่สุด)
นักเรียน : ระดมความคิด (แนวคําตอบ :
ควรเขียนขอคิดเห็น เพราะตองแสดง
ความคิดใหผูอานนําไปใชในชีวิตจริงได)
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูแลวชี้แจงการทํา
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๕
ใบงานที่ ๕ เรื่องการเขียนเรื่องตามลําดับ
การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
เรื่องการเขียน
เหตุการณ และชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
เรื่องตามลําดับ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
เหตุการณ

๕. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๕
๖. การเสนอ
ผลงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับ
ที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู
๕. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙๙๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นสรุป

๕ นาที

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
๓. ครูใหกําลังใจและชมเชยความตั้งใจใน
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
การเขียนของนักเรียน
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม
เปนตน)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่องมาตรา ๑.PowerPoint
มาตรา กม การเขียนเรียงลําดับเหตุการณ แม กม การเขียนเรียงลําดับเหตุการณ เรื่องมาตรา กม
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และการเขียน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
เรื่องตามลําดับ
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของนักเรียน ๒.นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
เหตุการณ

การประเมิน
การเรียนรู

๙๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint เรื่อง มาตรา กม
๒) PowerPoint เรื่อง การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๓) ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๔) ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๕) PowerPoint เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กม
๒. มีความรู ความเขาใจ
การเขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา กม
๒. เขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๕
- แบบประเมินใบงานที่
การเขียนเรื่องตามลําดับ ๕ เรื่อง การเขียนเรื่อง
เหตุการณ
ตามลําดับเหตุการณ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒.การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒.แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๙๓

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคํา
ในมาตรา กม
๒. วิเคราะหคํา
ในมาตรา กม
๓. เขียนเรื่อง
ตามลําดับ
เหตุการณ
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๔ (ดีมาก)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กม
ไดถูกตอง
วิเคราะหคําในมาตรา
กม ไดถูกตอง
ทุกคํา
เขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ สอดคลอง
กับภาพทุกเหตุการณ
เรื่องตอเนื่องไมวกวน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กม
ในมาตรา กม
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
กม ไดถูกตองเปน
กม ไดถูกตองเปน
สวนใหญ
บางสวน
เขียนเรื่องตามลําดับ เขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณ สอดคลอง เหตุการณ สอดคลอง
กับ ๒ ภาพเหตุการณ กับ ๑ ภาพเหตุการณ
เรื่องตอเนื่องไมวกวน เรื่องวกวนบางสวน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กม ไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
กม ไดไมถูกตอง
เขียนเรื่องไมมีลําดับ
เหตุการณ เรื่องวกวน
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๙๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๙๕

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กม

มาตรา กม คือคําที่มี ม เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา กม เชน
กาม กลาม กลอม คุม โคม จอม ซอม งาม ดาม นวม นุม ปม ผอม ลม ลอม
ลาม ถลม ปลอม ผสม พนม พรม เสริม หนาม เหลี่ยม หอม ซอมแซม มัธยม
การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
เปนการลําดับความคิดในเหตุการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง มีการใชถอยคําตอเชื่อม
เรื่องราว มีหลักสําคัญในการเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ดังนี้
๑. โครงสรางของเรื่อง มีหลายตอน ไดแก
เริ่มเรื่อง มักใชคําเริ่มตนวา ตอนแรก
– ตัวละครสําคัญมีใครบาง
- เรื่องเกิดที่ไหน
- ปญหาของเรื่องคืออะไร
- ความสําคัญของเรื่องคืออะไร
กลางเรื่อง มักใชคําเริ่มตนวา ตอมา
การดําเนินเรื่อง “ใคร ทําอะไร อยางไร ผลเปนอยางไร”
ตอนจบเรื่อง มักใชคําเริ่มตนวา ในที่สุด
เรื่องจบอยางไร ผลเปนอยางไร
ตอนสรุป เปนขอคิดเห็นสวนตัววา ผูเขียนคิดอะไร รูสึกอยางไร
๒. การวางแผนการเขี ย นโดยใช แ ผนภาพโครงเรื่ อ ง ทํ า ให ผู เ ขี ย นสามารถ
เรียงลําดับขั้นตอนการเขียน เขียนเรื่องไดอยางนาสนใจ

๙๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แผนภาพโครงเรื่อง เพือ่ การเขียนเรียงลําดับเหตุการณ

ตัวอยาง การเขียนเรือ่ งตามลําดับเหตุการณ

ตอบคําถามดังตอไปนี้
ตอนตน ๑. ตัวละครสําคัญคือใคร ตอบ = ปลาเงินปลาทองคูหนึ่ง
๒. เหตุการณเกิดที่ไหน ตอบ = ที่ถ้ําในเชิงเขาใกลหมูบาน
๓. ปญหาของเรื่อง คืออะไร ตอบ = ปลาเงินปลาทองจะวายออกมาใหคนดูเฉพาะ
วันพระ
ตอนกลาง ๑. เกิดเรื่องอะไร ตอบ = ในวันพระหนึ่งทีเศรษฐีมาจับปลาทองไป
๒. ผลเปนอยางไร ตอบ = ปลาเงินหนีเขาถ้ํา
ตอนจบ ๑. เรื่องจบอยางไร ตอบ = ประชาชนไมเคยเห็นปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย
๒. ขอคิดที่ไดจากเรื่อง ตอบ = ความเห็นแกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแก
สวนรวม

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๙๗

นําคําตอบมาเรียงลําดับเหตุการณ
๑. ตอนตน
ที่ ถ้ํ า เชิ ง เขาใกล ห มู บ า น เป น ที่ อ ยู ข องปลาเงิ น ปลาทองคู ห นึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามสวยงามมาก
ทุกวันพระปลาเงินปลาทองคูนี้จะวายออกมาที่แองน้ําหนาถ้ํา
๒. ตอนกลาง
ตอมาในวันพระ มีเศรษฐีคนหนึ่งมาจับปลาทองไป สวนปลาเงินวายน้ําหนีเขาถ้ํา
๓. ตอนจบ
ในที่สุด ตั้งแตนั้นมาประชาชนไมเคยเห็นปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย
ขอคิดจากเรื่อง
ความเห็นแกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแกสวนรวม
เขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ดังนี้

เรื่อง ปลาเงินปลาทอง
ที่ถ้ําเชิงเขาใกลหมูบาน เปนที่อยูของปลาเงินปลาทองคูหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมาก
ทุกวันพระปลาเงินปลาทองคูน้ีจะวายออกมาที่แองน้ําหนาถ้ํา ตอมาในวันพระ มีเศรษฐี
คนหนึ่งมาจับปลาทองไป สวนปลาเงินวายน้ําหนีเขาถ้ํา ในที่สุด ตั้งแตนั้นมาประชาชน
ไมเคยเห็นปลาเงินออกมาจากถ้ําอีกเลย
ความเห็นแกตัวของบางคนสรางความเดือดรอนแกสวนรวม

๙๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ดูภาพ และเขียนเรียงลําดับเหตุการณ

๑.

๒.

......................................... ฉันฟนผุ
........ตอนแรก................... ฉันชอบกินขนมหวาน
......................................... ฉันจึงไปหาหมอฟน
ก.
ข.
ค.

ลูกหมาตัวหนึ่งตัวเล็กมาก และไมกินนมแม
หมาของปูออกลูกมา ๖ ตัว
ปูจึงเอานมขวดปอนใหมันกิน

ตัดขอความดานบนลงในชองวางขางลางนี้ โดยเรียงจาก ๑-๓
๑. ................................................................................................................
๒. ................................................................................................................
๓. ................................................................................................................
ตั้งชื่อเรื่อง......................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๙๙๙

๓. จากภาพเหตุการณทงั้ ๓ ภาพ ใหเขียนเรื่องเรียงลําดับเหตุการณ
ตอนแรก.......................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ตอมา ...........................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
ในที่สุด.........................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
เรื่อง................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ ...................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .....

๑๐๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง มาตรา กม และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ดูภาพ และเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
๑.
..........ตอมา.......................
ฉันฟนผุ
..........ตอนแรก..................
ฉันชอบกินขนมหวาน
..........ในที่สุด....................
ฉันจึงไปหาหมอฟน
ก.
ลูกหมาตัวหนึ่งตัวเล็กมาก และไมกินนมแม
ข.
หมาของปูออกลูกมา ๖ ตัว
ค.
ปูจึงเอานมขวดปอนใหมันกิน
๒. ตัดขอความดานบนลงในชองวางขางลางนี้ โดยเรียงจาก ๑-๓
๑. หมาของปูออกลูกมา ๖ ตัว
๒. ลูกหมาตัวหนึ่งตัวเล็กมาก และไมกินนมแม
๓. ปูจึงเอานมขวดปอนใหมันกิน
ตั้งชื่อเรื่อง อยูในดุลพินิจของครู
๓. จากภาพเหตุการณทั้ง ๓ ภาพ ใหเขียนเรื่องเรียงลําดับเหตุการณ

ตอนแรก..................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ตอมา ......................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ในที่สุด.....................................................................
.................................................................................
.................................................................................

เรื่อง................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................(การตรวจเรื่องใหอยูในดุลพินิจของครู).........................................
.........................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๐๑

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ การเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
เขียนลําดับเหตุการณ เขียนลําดับเหตุการณ
ไดถูกตองทุกเหตุการณ ผิดพลาด
๑-๒ เหตุการณ
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหางไม
สวยงาม
สม่ําเสมอ
สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลองกับ เหมาะสมกับการเขียน
การเขียน ระบายสีได ระบายสีไดสวยงาม
สวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
เขียนลําดับเหตุการณ
ผิดพลาด
๓-๔ เหตุการณ
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนลําดับเหตุการณ
ผิดพลาดมากกวา
๔ เหตุการณ
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ แต
ไมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสี
บางสวน

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๐๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกย และเขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา เกย คือคําที่มี ย เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
การเขียนคําคลองจอง คือ คําที่ใชสระเสียงเดียวกัน และมีตัวสะกดอยูในมาตราเดียวกัน คําคลองจอง
ชวยใหเกิดความไพเราะในการพูดหรือการเขียน และชวยใหจดจํางายขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตรา เกย ได
๒) บอกลักษณะคําคลองจองได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตรา เกย ได
๒) เขียนคําคลองจองในมาตรา เกย ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตราแม เกย
๔.๒ การเขียนคําคลองจอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกย และเขียนคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูทบทวนมาตรา เกย โดยใหนักเรียนเลน ๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทาย เรื่อง
๑. การอาน
ปริศนาคําทาย ดังนี้
มาตรา เกย ดังนี้
การเขียนมาตรา เกย
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย
๒. การเขียนคํา
“อะไรเอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิด
คลองจอง
คําตอบไดกอนใหยกมือ (ครูเริ่มทายอะไรเอย)
๑) ตนเทาขา ใบวาเดียว
๑) ตนกลวย
๒) ฉันคืออะไร คนใชไถนา อาหารคือหญา ๒) ควาย
หนังหนาทนทาน
๓) ฉันคืออะไร ใชทาขนมปง สีเหลืองสวยจัง ๓) เนย
ไดโปรดลองทายมา
๔) จังหวัดอะไร ไมมีใครไปถึง
๔) เลย
๕) บัวอะไรไมรูจักจม
๕) บัวลอย
ครู : จากคําตอบปริศนาทั้ง ๕ ขอ มีคํา
นักเรียน : เปนคําที่มี ยอ ยักษ อยูทายคํา
อะไรบาง และคํามีลักษณะเปนอยางไร
๒. ครูทบทวนหลักการวิเคราะหคําที่สะกด
ดวยมาตรา เกย และใหนักเรียนจับคูเขียน
คําที่สะกดดวยมาตรา กม คูละ ๕ คํา
พรอมเขียนลงสมุด

๑๐๐๓

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑.PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องมาตรา พฤติกรรม
เกย
๒. การถาม
ตอบ

๑๐๐๔
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา เกย ได
๒. วิเคราะหคําใน
มาตรา เกย ได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนการวิเคราะหคําในมาตรา เกย
และทบทวน เรื่องการเขียนคําคลองจอง
แลวตั้งคําถาม
ครู : ใหนักเรียนที่จับคูคิดคําที่สะกดดวย
มาตรา เกย นําคํานั้นมาแตงประโยค
ปากเปลากัน เดี๋ยวครูจะสุมเรียกที่ละคู
ครู : ใหนักเรียนคิดคําคลองจองกับคําที่ครู
กําหนดตอไปนี้
๑) กาย (เชน สาย หมาย ลาย)
๒) ออย (เชน สอย หอย ลอย ปลอย)
๓) หาย (เชน ปาย ตาย กลาย )
๔) กระตาย (เชน สายสรอย ปลายทาง)
๕) เนย (เชน เคย เชย เขย
ครู : ใหนักเรียนอานออกเสียงคําคลองจอง
จากใบความรูที่ ๖ พรอม ๆ กัน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมรวมกัน
๓. ครูใหนักเรียนทําแผนผังความคิดเรื่อง
มาตรา เกย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนวิเคราะหคําในมาตรา เกย
และตอบคําถาม ดังนี้

สื่อการเรียนรู

๑.PowerPoint
เรื่องการเขียน
คําคลองจอง
นักเรียน:แตงประโยคปากเปลาที่มีคํา
๒. ใบความรู
ในมาตรา เกย
ที่ ๖ เรื่อง
มาตรา เกย
นักเรียน : ตอบคําคลองจองที่สะกดดวย และการเขียน
มาตรา เกย และอานออกเสียงคํา
คําคลองจอง
คลองจองจากใบความรูที่ ๖ พรอมกัน

๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมรวมกัน
๓. นักเรียนทําแผนผังความคิดเรื่อง
มาตรา เกย

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๓. เขียนคํา
ขั้นปฏิบตั ิ ๑๕ นาที
คลองจองจากคําใน
มาตรา เกย ได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การการเขียน

๑๐๐๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๖ เรื่องมาตรา เกย
และการเขียนคําคลองจอง ครูชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

ครู : ทําอยางไรเราจะมีนิสัยรักการเขียน

๓. ครูใหกําลังใจและชมเชยความตั้งใจ
ในการเขียนของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่องมาตรา เกย ๓. ใบงานที่ ๖
และการเขียนคําคลองจอง เปนรายบุคคล มาตรา เกย
และการเขียน
คําคลองจอง
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม)
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
ควรรักการอานเพื่อมีความคิดใน
การเขียนจากการอานมาก ๆ รูจักฟง
มาก ๆ จะไดความคิดไปเขียน และตอง
ฝกเขียนใหสม่ําเสมอ โดยจดบันทึก
เรื่องราวตาง ๆ จนเปนนิสัย)

การประเมิน
การเรียนรู
๕. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๖
๖. การนํา
เสนอผลงาน

๑๐๐๖
ลําดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่องมาตรา
มาตรา เกย การเขียนคําคลองจอง
เกย การเขียนคําคลองจอง และ
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของนักเรียน

๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู
๔.PowerPoint
เรื่องมาตรา
แม เกย และ
การเขียนคํา
คลองจอง

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๐๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint เรื่อง มาตรา เกย
๒) PowerPoint เรื่อง การเขียนคําคลองจอง
๓) ใบความรูที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
๔) ใบงานที่ ๖ มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
๕) PowerPoint เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา เกย
๒. มีความรู เขาใจในการเขียน
คําคลองจอง
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา เกย
๒. เขียนคําคลองจอง
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

๑. การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๖ เรื่อง - แบบประเมินใบงาน
ผานเกณฑ
มาตรา เกย และ
การประเมิน
ที่ ๖ เรื่องมาตรา เกย
การเขียนคําคลองจอง
และการเขียนคําคลองจอง รอยละ ๖๐
- การสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑๐๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา เกย

๔ (ดีมาก)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา เกย
ไดถูกตอง

๒. วิเคราะหคําใน
มาตรา เกย

วิเคราะหคําในมาตรา
เกย ไดถูกตองทุกคํา

๓. เขียนคํา
คลองจอง

เขียนคําคลองจอง
ดวยคําในมาตรา เกย
ถูกตอง ๑๐ ขอ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา เกย
ในมาตรา เกย
ไดถูกตองเปน
ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
เกย ไดถูกตองเปน
เกย ไดถูกตอง
สวนใหญ
บางสวน
เขียนคําคลองจอง
เขียนคําคลองจอง
ดวยคําในมาตรา เกย ดวยคําในมาตรา เกย
ถูกตอง ๘-๗ ขอ
ถูกตอง ๖-๕ ขอ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา เกย ไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
เกย ไดไมถูกตอง
เขียนคําคลองจอง
ดวยคําในมาตรา เกย
ถูกตอง ๔-๓ ขอ
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๐๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา เกย
มาตรา เกย คือคําที่มี ย เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสัน้ และ
สระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา เกย เชน
ก า ย ข า ย ค า ย อาย ทอย ฝอย ดอย สอย ย อ ย เนย หวย เดื อ ย เหนื่ อ ย
งมงาย งายดาย เจานาย ใจราย คุณยาย มอบหมาย จดหมาย ใบเตย บัวลอย
เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ทะเลทราย พริกไทย พังทลาย ลักขโมย

การเขียนคําคลองจอง

คําคลองจอง คือ คําที่ใชสระเสียงเดียวกัน และมีตัวสะกดอยูในมาตราเดียวกัน
คําคลองจองชวยใหเกิดความไพเราะในการพูดหรือการเขียน และชวยใหจดจํางายขึ้น
ตัวอยางคําคลองจอง
อะไรในโถ
อะไรในจอก
อะไรในขัน
อะไรในแคร
อะไรในหญา
อะไรในดิน
อะไรในหมอน
อะไรในตลับ

สมโอปอก
ขาวตอกขวั้น
มะดันแช
ไหเหลาไหยา
จําปาซอนกลิ่น
ขมิ้นเหลืองออน
คําพรนอนหลับ
คําศัพทของครู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ใบงานที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคําในประโยคใหสมบูรณ โดยใชคําที่กําหนดให
กลวย
อรอย

เหน็ดเหนื่อย รางกาย
เสียหาย
ผาฝาย

ขับถาย ตนออย
กระตาย สายสรอย

๑. ............................... ชอบกินหัวผักกาด
๒. น้ําตาลทรายทําจาก ..............................
๓. เด็ก ๆ วิ่งเลนจน ..................................
๔. คุณแมสวม .............................ไขมุก ๒ สาย
๕. สินคาไทยที่เปนงานฝมือของชาวบาน คือ การทอ ..................................
๖. อาหารจานนี้มีรส ......................มาก
๗. ฉันกินเคก ............................หอม
๘. ไฟไหมทําใหเกิดความ ..............................
๙. คุณยายมี ........................แข็งแรง เพราะคุณยายออกกําลังทุกวัน
๑๐. สิ่งมีชีวิตตองมีการ......................................

๑๐๑๑

๑๐๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง หาคําคลองจองมาเติมในชองวาง
๑. ขาวแดง
๒. กําแพงมีหู
๓. ตมยํา
๔. ผูชาย
๕. เขานอก
๖. คอขาด
๗. นอนหลับ
๘. ตนราย
๙. ปากไมสิ้น
๑๐. รักวัวใหผูก

..........................รอน
..........................มีชอง
..........................แกง
..........................เรือ
..........................ใน
..........................ตาย
..........................สิทธิ์
..........................ดี
..........................น้ํานม
รัก......................ใหตี

ชื่อ ...................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .....

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง มาตรา เกย และการเขียนคําคลองจอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชี้แจง เติมคําในประโยคใหสมบูรณ โดยใชคําที่กําหนดให
๑. กระตาย ชอบกินหัวผักกาด
๒. น้ําตาลทรายทําจาก ออย
๓. เด็ก ๆ วิ่งเลนจน เหน็ดเหนื่อย
๔. คุณแมสวม สายสรอย ไขมุก ๒ สาย
๕. สินคาไทยที่เปนงานฝมือของชาวบาน คือ การทอ ผาฝาย
๖. อาหารจานนี้มีรส อรอย มาก
๗. ฉันกินเคก กลวย หอม
๘. ไฟไหมทําใหเกิดความ เสียหาย
๙. คุณยายมี รางกาย แข็งแรง เพราะคุณยายออกกําลังทุกวัน
๑๐. สิ่งมีชีวิตตองมีการ ขับถาย
คําชี้แจง หาคําคลองจองมาเติมในชองวาง
๑. ขาวแดง
...........แกง...........รอน
๒. กําแพงมีหู
...........ประตู........มีชอง
๓. ตมยํา
...........ทํา ..........แกง
๔. ผูชาย
...........พาย..........เรือ
๕. เขานอก
...........ออก .......ใน
๖. คอขาด
...........บาด.........ตาย
๗. นอนหลับ
...........ทับ...........สิทธิ์
๘. ตนราย
...........ปลาย.......ดี
๙. ปากไมสิ้น
...........กลิ่น........น้ํานม
๑๐. รักวัวใหผกู
รัก.......ลูก...........ใหตี

๑๐๑๓

๑๐๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ มาตราแม เกย และการเขียนคําคลองจอง
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
ทําใบงานที่ ๖ ได
ทําใบงานที่ ๖ ได
ทําใบงานที่ ๖ ได
ถูกตองทุกขอ
ถูกตอง ๘๐ %
ถูกตอง ๖๐ %
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือสวยงาม
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
แตไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
- ตัวหนังสือมีหัว
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมอ อานยาก
อานงาย
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
เทากัน
- เวนระยะหาง
- เวนระยะหางไม
สวยงาม
สม่ําเสมอ
สะอาดเรียบรอย
มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
ไมมีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลอง เหมาะสมกับการเขียน แตไมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสี
กับการเขียน ระบายสี ระบายสีไดสวยงาม
ไดสวยงาม
บางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ทําใบงานที่ ๖ ได
ถูกตอง ๔๐ %
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๑๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา เกอว คือคําที่มี ว เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
การเขียนเรื่องจากภาพ เปนการเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด ความเขาใจ
ถายทอดความคิด และเขียนเปนประโยคใหเปนเรื่องราวที่สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตรา เกอว ได
๒) มีความรู ความเขาใจการเขียนเรื่องจากภาพ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตรา เกอว ได
๒) เขียนเรื่องจากภาพได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา เกอว
๔.๒ การเขียนเรื่องจากภาพ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๐๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูทบทวนมาตราแม เกอว โดยใหนักเรียน ๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทาย เรื่อง
๑. การอาน เขียน
เลนปริศนาคําทาย ดังนี้
มาตรา เกอว ดังนี้
มาตรา เกอว
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย “อะไรเอย”
๒. การเขียนเรื่อง
กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิดคําตอบไดกอน
จากภาพ
ใหยกมือ (ครูเริ่มทายอะไรเอย)
๑) เชา ๆ เขาถ้ํา ค่ํา ๆ ออกมาเรียงราย
๑) ดาว
๒) ชอบเลนลมบนฟา เด็กเด็กมาดึงเชือกกัน ๒) วาว
๓) สูงเอยเกือบสุดคันศรสมมติเกือบสุดลูกตา ๓) คิ้ว
๔) ดอกอะไรเอย ขึ้นตามตม อกใหญใบกลม ๔) ดอกบัว
คนนิยมใชบูชา
๕) บินไดเหมือนนก มีหูเหมือนหนูแตมีปก
๕) คางคาว
๖) แหวนกับแหวนชนกันที่หันอากาศ
๖) วัว
เปนสัตวประหลาด ชอบกินหญา
๗) รอนเอาไปเก็บ หนาหนาวนํามาใส
๗) เสื้อกันหนาว
หลายปยังดูใหม เพราะใชเพียงนิดเดียว
๘) พระจันทรเสี้ยวสีดํา ไมรูค่ําไมรูแจง
๘) เคียวเกี่ยวขาว
ถึงคราวออกแรง อยูกลางทุงมุงรวงทอง
ครู : จากคําตอบปริศนาทั้ง ๘ ขอ มีคํา
นักเรียน : เปนคําที่มี วอ แหวน อยูทาย
อะไรบาง และคํามีลักษณะเปนอยางไร
คํา

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
ปริศนาคําทาย
พรอมคํา และ
ภาพเฉลย

การประเมิน
การเรียนรู
๑. สังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๒.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา เกอว ได
๒. วิเคราะหคําใน
มาตรา เกอว ได

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

๑๐๑๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๒. ครูทบทวนหลักการวิเคราะหคําที่สะกดดวย
มาตรา เกอว และใหนักเรียนจับคูเขียน
คําที่สะกดดวยมาตราแม กม คูละ ๕ คํา
พรอมเขียนลงสมุด
๒๐ นาที ๑. ครูทบทวนการวิเคราะหคําในมาตรา เกย ๑. นักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม ดังนี้
และอธิบายเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพ โดยครู
นําภาพใหนักเรียนดู และตั้งคําถาม (ครูเขียน
คําตอบบนกระดารดํา) ดังนี้
ครู : ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง
นักเรียน : ในภาพมีเด็กชาย ๑ คน แมเปด
กับลูกเปด แมเตากับลูกเตา ปลา ๒ ตัว
บอ / บึง ตนไม ที่ใสปลา
ครู : ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
นักเรียน : ตอบไดหลายคําตอบ เชน
ตกปลาในวันหยุดเรียน, ฉันนั่งเลนริมน้ํา,
ครู :เหตุการณในภาพมีอะไรบาง “มีใครบาง นักเรียน : แนวคําตอบ
ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลของการกระทําเปน
๑. เด็กชายนั่งตกปลาที่ริมบึง เขาไดปลา
อยางไร
ไปใหแมทําอาหารเย็น
๒. แมเปดและลูกเปดวายน้ําในบึง
อยางมีความสุข
๓. แมเตาและลูกเตาเดินขึ้นจากบึง
เพื่อไปนอน

สื่อการเรียนรู

๒. PowerPoint
เรื่องการเขียน
เรื่องจากภาพ
๓. ใบความรู
ที่ ๗ เรื่อง
มาตรา เกอว
และการเขียน
เรื่องจากภาพ

การประเมิน
การเรียนรู

๓. สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๑๐๑๘
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู :ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่องคืออะไร

๒. ครูสาธิตการเรียบเรียงเขียนเรื่องจากภาพ
และใหนักเรียนสังเกตการเรียงประโยคเปน
เรื่องในครั้งที่ ๑ ของครู โดยตั้งคําถาม
ครู : ใหนักเรียนสังเกตการเรียงประโยคเปน
เรื่องในครั้งแรกของครู วาเปนอยางไร
ครู : จากเรื่องที่ครูเขียนครั้งที่ ๑ เปนอยางไร
ครู : ทําอยางไรใหเรื่องมีความตอเนื่องและ
นาสนใจ
๓. ครูและนักเรียนรวมกันปรับปรุงภาษา
เพิ่มคําเชื่อม และตรวจสอบการใชคําใน
การเขียน แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนเรื่องจากภาพ

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : แนวคําตอบ เชน
๑. ธรรมชาติรอบตัวสวยงาม
๒. สิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณทําให
สิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. นักเรียนอานประโยคที่ครูนํามา
เรียบเรียงเปนเรื่องครั้งที่ ๑ แลวตอบ
คําถาม
นักเรียน : ครูนําคําตอบมาเขียน
ติดตอกัน เปนเรื่อง
นักเรียน : ตอบจากความคิดเห็น
(แนวคําตอบ : เรื่องเขียนไมตอเนื่อง
และไมนาสนใจ)
นักเรียน : : ตอบจากความคิดเห็น
(แนวคําตอบ : ปรับปรุงภาษา และ
การเพิ่มคําเชื่อม ใหเรื่องนาอาน)
๓. นักเรียนรวมกันปรับปรุงภาษา
เพิ่มคําเชื่อม ตรวจสอบการใชคําใน
การเขียนและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนเรื่องจากภาพ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๓.

๓. เขียนเรื่องจาก
ภาพได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอานและ
การเขียน

เวลา
ที่ใช

๑๐๑๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

๔. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๗ เรื่อง
การเขียนเรื่องจากภาพ และอานตัวอยาง
การเขียนเรื่องจากภาพ
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงาน และใหนักเรียนจับคู
ทําใบงานที่ ๗ เรื่องมาตรา เกอว และการเขียน
เรื่องจากภาพ ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
และรวมกันสรุปการทําใบงาน และรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

ครู : ทําอยางไรเราจะมีนิสัยรักการเขียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๔. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๗ เรื่อง
การเขียนเรื่องจากภาพ และอานตัวอยาง
การเขียนเรื่องจากภาพ
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๗
มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ เรื่องมาตรา
เกอว และ
การเขียนเรื่อง
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
จากภาพ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม)
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
ควรรักการอานเพื่อมีความคิดในการเขียน
จากการอานมาก ๆ รูจักฟงมาก ๆ จะได
ความคิดไปเขียน และตองฝกเขียนให

การประเมิน
การเรียนรู

๕. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๗
๖. การเสนอ
ผลงาน

๑๐๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๗ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
มาตรา เกอว การเขียนเรื่องจากภาพ
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
สม่ําเสมอ โดยจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ
จนเปนนิสยั )
๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่องมาตรา
เกอว การเขียนเรื่องจากภาพ และการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องมาตรา
พฤติกรรม
เกอว และ
นักเรียน
การเขียนเรื่อง
จากภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๒๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint ปริศนาคําทาย พรอมคํา และภาพเฉลย
๒) PowerPoint เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ
๓) ใบความรูที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
๔) ใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
๕) PowerPoint เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคําใน
มาตรา เกอว
๒. มีความรู ความเขาใจ
การเขียนเรื่องจากภาพ
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา เกอว
๒. เขียนเรื่องจากภาพ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๗ เรื่อง - แบบประเมินใบงาน
การเขียนเรื่องจากภาพ ที่ ๗ เรื่องการเขียนเรื่อง
จากภาพ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
๒. ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๐๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา เกอว
ในมาตรา เกอว
ในมาตรา เกอว
ไดถูกตอง
ไดถูกตองเปนสวนมาก ไดถูกตองเปน
สวนนอย
๒. วิเคราะหคําใน วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
มาตรา เกอว
เกอว ไดถูกตองทุกคํา เกอว ไดถูกตอง
เกอว ไดถูกตอง
เปนสวนใหญ
บางสวน
๓. เขียนเรื่อง
- ชื่อเรื่องสอดคลอง - ชื่อเรื่องสอดคลอง - ชื่อเรื่องไมสอดคลอง
จากภาพ
กับภาพ
กับภาพ
กับภาพ
- สาระสําคัญของเรื่อง - สาระสําคัญของเรื่อง - สาระสําคัญของเรื่อง
ตอเนื่อง เนื้อหาตรง ตอเนื่อง เนื้อหาตรง ไมตอเนื่อง เนื้อหาตรง
ประเด็นครบถวน
ประเด็นเปนสวนใหญ ประเด็นบางสวน
สัมพันธกับภาพ มี
สัมพันธกับภาพ
ไมสัมพันธกับภาพ
ความเปนเหตุเปนผล - ใชคําเหมาะสม
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําเหมาะสม
เวนวรรคตอนถูกตอง บางสวน เวนวรรค
เวนวรรคตอนถูกตอง ประโยคสื่อ
ตอนไมถูกตอง
ความหมายดี
ประโยคสื่อ
ประโยคสื่อ
ความหมายดีมาก
ความหมายพอใช
๔. มารยาทใน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
การฟง การพูด
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
การอาน และ
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
การเขียน
- อานถูกตอง และ
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา เกอว

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา เกอว ไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
เกอว ไดไมถูกตอง
ชื่อเรื่องไมสอดคลอง
กับภาพ
- สาระสําคัญของเรื่อง
ไมตอเนื่อง เนื้อหาไม
สัมพันธกับภาพ
- ใชคําไมเหมาะสม
เวนวรรคตอน
ไมถูกตอง ประโยค
ไมสื่อความหมาย
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
-เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๒๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรียงลําดับเหตุการณ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา เกอว
มาตรา เกอว คือคําที่มี ว เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา เกอว เชน
ยาว แมว แกว แถว เลว เหลว หนาว หาว เหลียว พลั่ว
คางคาว ตนขาว เรื่องราว วิ่งเปยว อบอาว ดินเหนียว มะพราว

การเขียนเรื่องจากภาพ

การเขี ย นเรื่อ งจากภาพ เปนการเขีย นอธิบายเรื่อ งตามภาพที่ ปรากฏ โดยใช
ความคิ ด ความเข า ใจ ถ า ยทอดความคิ ด และเขี ย นเป น ประโยคให เ ป น เรื่ อ งราวที่
สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
สาระสําคัญของการเขียนเรื่องจากภาพ ควรใหไดสาระสําคัญจากภาพ
หลักการเขียนเรื่องจากภาพ
๑. ดูภาพ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
- เหตุการณในภาพมีอะไรบาง
“มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลการกระทําเปนอยางไร
- ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร
๒. เรียบเรียงเขียนเรื่องจากภาพตามลําดับเหตุการณ หรือตามภาพ อยางตอเนื่อง
๓. ตรวจสอบการเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอน และมารยาทในการเขียน
๔. จับคูกับเพื่อนอานและแลกเปลี่ยนกันเขียนบรรยายภาพอยางอิสระ
การตั้งชื่อเรื่อง เปนคํา วลี หรือประโยคที่ถูกตอง และมีความหมายที่สอดคลอง
กับภาพ อาจจะมีคําใดคําหนึ่งที่เกี่ยวของกับภาพ เชน ภาพเด็กใหอาหารแมว อาจตั้ง
ชื่อเรื่องวา เจาเหมียวจอมกิน หรือ สัตวเลี้ยงของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๒๕

ตัวอยางการเขียนเรือ่ งจากภาพ

ขั้นที่ ๑ ตอบคําถามจากการดูภาพ
- ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง
ในภาพมี เด็กชาย ๑ คน แมเปดกับลูกเปด แมเตากับลูกเตา ปลา ๒ ตัว
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
การตกปลาในวันหยุดเรียน
- เหตุการณในภาพมีอะไรบาง
“มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลของการกระทําเปนอยางไร
๑. เด็กชายนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง เขาไดปลาไปใหแมทําอาหารเย็น
๒. แมเปดและลูกเปดวายน้ําในบึง อยางมีความสุข
๓. แมเตาและลูกเตาเดินขึ้นจากบึง เพื่อไปนอน
- ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร
๑. ธรรมชาติรอบตัวสวยงาม
๒. สิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณทําใหสิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข
ขั้นที่ ๒ นําคําตอบมาเรียบเรียงเปนเรื่องครั้งที่ ๑
เด็กชายนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง เขาไดปลาไปใหแมทําอาหารเย็น แมเปดและ
ลูกเปดวายน้ําในบึง อยางมีความสุข แมเตาและลูกเตาเดินขึ้นจากบึง เพื่อไปนอน
ข อ คิ ด จากเรื่ อ ง ธรรมชาติ ร อบตั ว สวยงาม สิ่ ง แวดล อ มที่ อุ ด มสมบู ร ณ ทํ า ให
สิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

๑๐๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขั้นที่ ๓ การปรับปรุงภาษาและการเพิม่ คําเชือ่ ม ใหเรื่องนาอาน
เชาวันหนึ่งเปนวันหยุดเรียน เด็กชายกลาไปนั่งตกปลาที่ริมบึงแหงหนึ่ง เขาตั้งใจ
วาถาไดปลาเขาจะนําไปใหแมทําอาหารเย็น ที่ริมบึงนั้นแมเปดและลูกเปดวายน้ําในบึง
อย า งมี ค วามสุ ข เขามองเห็ นแม เ ต า และลู ก เต า เดิ น ขึ้ น จากบึ ง เพื่ อ ไปนอนใต ตน ไม
กลามองดูรอบ ๆ ตัวธรรมชาติรอบตัวสวยงาม เขามีความสุขมาก เพราะสิ่งแวดลอม
ที่อุดมสมบูรณทําใหสิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

เรื่อง วันหยุดสุขใจของกลา
เช า วั นหนึ่ งเป นวั น หยุ ดเรี ย น เด็ ก ชายกล า ไปนั่ ง ตกปลาที่ ริ ม บึ ง
แหงหนึ่ง เขาตั้งใจวาถาไดปลาเขาจะนําไปใหแมทําอาหารเย็น ที่ริมบึง
นั้นแมเปดและลูกเปดวายน้ําในบึงอยางมีความสุข เขามองเห็นแมเตา
และลูกเตาเดินขึ้นจากบึง เพื่อไปนอนใตตนไม กลามองดูรอบ ๆ ตัว
ธรรมชาติรอบตัวสวยงาม เขามีความสุขมาก เพราะสิ่งแวดลอมที่อุดม
สมบูรณทําใหสิ่งมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๒๗

ใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกวอ และการเขียนเรื่องจากภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เติมคํามาตราแม เกอว ในประโยคใหสมบูรณ
๑. นักทอง................. ไมนยิ มทัศนาจรในฤดู ..........................
๒. มะ.....................มีรส........................กวามะมวง
๓. เจา..................และเจา.............กลาวคําขอบคุณผูมารวมงานแตงงาน
๔. คุณยา..............ชาญ ในการทําขนม
๕. ชาวนาใช..................... ........................ขาวเมื่อรวงขาวสุกเหลือง

คําชี้แจง แตงเรื่องจากภาพและตั้งชื่อเรื่อง โดยตอบคําถามแลวเรียบเรียง
เปนเรื่อง

ตอบคําถามตอไปนี้

๑. ในภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
๒. ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร..............................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

๑๐๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๓. เหตุการณในภาพมีอะไรบาง “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลของการกระทําเปนอยางไร”
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
๔. ขอคิดจากเหตุการณหรือเรื่อง คืออะไร .......................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

เขียนเรื่องจากภาพดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว ๘ บรรทัดและตั้งชื่อเรื่อง
เรื่อง.........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชือ่ ...................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .....

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๒๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่อง มาตราแม เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
ทําใบงานที่ ๗ ได
ถูกตองทุกขอ
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลอง
กับการเขียน ระบายสี
ไดสวยงาม

๓ (ดี)
ทําใบงานที่ ๗ ได
ถูกตอง ๘๐ %
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมกับการเขียน
ระบายสีไดสวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
ทําใบงานที่ ๗ ได
ถูกตอง ๖๐ %
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
ทําใบงานที่ ๗ ได
ถูกตอง ๔๐ %
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ
แตไมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสี
บางสวน

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๐๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิดมาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ข ค ฆ เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด มาตราแม กบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ ฟ ภ เปน
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปนตัวสะกด
การเขียนบันทึกการฟงและการอาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอาน ผูฟง หรือผูดู เมื่ออานเรื่องใด หรือฟง
เรื่องใด หรือไปดูเรื่องใดมา สิ่งที่เปนความรูผูอาน ผูฟงหรือผูดูควรจดบันทึกเรื่องราวที่อาน ที่ฟง ที่ดูไวเพื่อ
กันลืม จะทําใหจดจําเรื่องราวนั้น ๆ ได และสามารถนําเรื่องราวไปใชประโยชนในการพูดหรือการเขียนได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตรา กก และ กบ ได
๒) มีความรู ความเขาใจการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตรา กก และ กบ ได
๒) เขียนบันทึกจากการฟงและการอานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา กก
๔.๒ มาตรา กบ
๔.๓ การเขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอาน เขียน
มาตรา กก และกบ
๒. การเขียนบันทึก
การฟงและการอาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูทบทวนมาตรา กก และ กบ
๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทาย เรื่อง
โดยใหนักเรียนเลนปริศนาคําทาย ดังนี้
มาตรา กก และ กบ แลวตอบคําถามครู
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย
ดังนี้
“อะไรเอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิด
คําตอบไดกอนใหยกมือ (ครูเริ่มทาย
อะไรเอย)
มาตรา กก
มาตรา กก
๑) อยูตรงหนาเรา แตตามองไมเห็น
๑) จมูก
๒) ตนอะไรเอยมีสองกอ
๒) กก
๓) น้ําอะไรเอยไมเคยขึ้น
๓) น้ําตก
๔) โตเทาภูเขา แตเบานิดเดียว
๔) เมฆ
๕) สาวนุงเขียว แกทีเดียวนุงแดง
๕) พริก
๖) ปลาอะไรไมมีกระดูก
๖) ปลาหมึก
ครู :จากปริศนาทั้ง ๖ ขอคําตอบมีลักษณะ นักเรียน : เปนคําที่มี กอ ไก อยูทายคํา
ของคําเปนอยางไร
ครู : คําที่มี กอ เปนตัวสะกด เรียกวาอะไร นักเรียน : คําในมาตราตัวสะกด กก

๑๐๓๑

สื่อการเรียนรู
๑.PowerPoint
ปริศนาคําทาย
มาตรา กก
และ กบ
พรอมคํา และ
ภาพเฉลย

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

๑๐๓๒
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
ครู : ทบทวนดูสิวาใน มาตรา กก
มีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือน “ก”
สะกดกี่ตัว อะไรบาง
มาตรา กบ
๑) เกิดมามีหางไมมีขา พอโตขึ้นมามีขา
ไมมีหาง
๒) แมอะไรเอยเปนผูชาย
๓) มีคอยาว ๆ มีเขาบนหัว ตาเห็นรอบตัว
ไมใชวัวและมา
๔) คนซื้อไมไดใช คนใชไมไดซื้อ
ครู :จากปริศนาทั้ง ๔ ขอคําตอบมีลักษณะ
ของคําเปนอยางไร
ครู :ทบทวนดูสิวามาตรา กบ
พยัญชนะอื่นออกเสียงเหมือน “บ” สะกด
มีกี่ตัว อะไรบาง
ครู : คําตอบปริศนาทั้งหมดเปนคําที่สะกด
ดวย กก และ กบ
๒. ครูทบทวนหลักการวิเคราะหคําที่สะกด
ดวย มาตรา กก และ กบ และใหนักเรียน
จับคูเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา กก และ
กบ มาตราละ ๕ คํา พรอมเขียนลงสมุด

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : กก มี ๔ ตัวไดแก ก ข ค ฆ

๑) กบ
๒) แมทัพ
๓) ยีราฟ
๔) หีบศพ
นักเรียน : เปนคําที่มี บอ ใบไม พอ พาน
ฟอ ฟน อยูทายคํา ออกเสียงเหมือน “บ”
นักเรียน : กบ มี ๕ ตัว ไดแก บ ป พ
ฟ ภ

๒. นักเรียนจับคูเขียนคําที่สะกดดวย
มาตรา กก และ กบ มาตราละ ๕ คํา
พรอมเขียนลงสมุด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา กก และ กบ
ได
๒. วิเคราะหคําใน
มาตรา กก และ กบ
ได

๑๐๓๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบาย เรื่องการเขียนบันทึกการฟง
และการอานและตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : ใหนักเรียนจับคูอานเรื่องนกนางนวล
ครู : หลังจากอานเรื่องแลวใหตอบคําถาม
ตอไปนี้ (ครูเขียนคําตอบบนกระดานดํา)
๑) อานเรื่องอะไร
๒) เรื่องนั้นเปนอยางไร
๓) เรื่องนั้นมีลําดับเรื่องราวอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนจับคูอานเรื่องนกนางนวล
แลวตอบคําถาม ดังนี้
แนวคําตอบ
๑) นกนางนวล
๒) เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของนกนางนวล
๓) มีลําดับเรื่อง ดังนี้
- นกนางนวล อยูตามชายทะเล
ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว
- มีสีขาวนวลทั้งตัว หรือสีเทาออน แตใน
ปลายเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคมขนที่
หัวและหนาผากจะเปลี่ยนเปน
สีดําแกมน้ําตาล
- ฤดูรอนเดือนเมษายนมันจะบินกลับไป
วางไขในทิเบต แลวจะบินกลับเมืองไทย
อีกในฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน
- อาหารของมันคือปลา
- มันมีเทาคลายเปดและขนมีน้ํามัน
เหมือนเปด จึงลอยน้ําและวายน้ําได

สื่อการเรียนรู
๒.PowerPoint
เรื่องการเขียน
บันทึกการฟง
การอาน
๓. ใบความรู
ที่ ๘ เรื่อง
มาตรา กก กบ
และการเขียน
บันทึกการฟง
และการอาน

การประเมิน
การเรียนรู
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

๑๐๓๔
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน
- มักหากินตามแถบริมฝงทะเล
แถบแมน้ําเจาพระยาก็มี

๒. ครูสาธิตการเขียนและใหนักเรียนสังเกต
การนําคําตอบมาเขียนบันทึกการอาน
ของครู โดยตั้งคําถาม
ครู : ใหนักเรียนสังเกตวามีการเขียนบันทึก
การอานเปนอยางไร
ครู : ทําอยางไรใหเรื่องมีความตอเนื่อง
และนาสนใจ
๓. ครูและนักเรียนรวมกันปรับปรุงภาษา
เพิ่มคําเชื่อม และตรวจสอบการใชคําใน
การเขียน แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนบันทึกการอาน
๔. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๘
เรื่องการเขียนบันทึกการอาน และอาน
ตัวอยางเรื่องนกนางนวล

๒. นักเรียนอานประโยคที่ครูนํามา
เรียบเรียงแลวตอบคําถาม
นักเรียน : ครูนําคําตอบมาเขียน
ติดตอกัน เปนเรื่อง
นักเรียน : : ตอบจากความคิดเห็น
(แนวคําตอบ : ปรับปรุงภาษา และ
การเพิ่มคําเชื่อม ใหเรื่องนาอาน)
๓. นักเรียนรวมกันปรับปรุงภาษา
เพิ่มคําเชื่อม ตรวจสอบการใชคําใน
การเขียนและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนบันทึกการอาน
๔. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๘ เรื่อง
การเขียนบันทึกการอาน และอาน
ตัวอยางเรื่องนกนางนวล

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๓. เขียนบันทึก
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที
การอานได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๑๐๓๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูชี้แจงการทําใบงาน และใหนักเรียน
จับคูทําใบงานที่ ๘ เรื่องมาตรา กก กบ
และการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
ครูชี้แจงเพิ่มเติมและชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลระหวางปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อน
พูดหรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

ครู : ทําอยางไรเราจะมีนิสัยรักการเขียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึก
การฟงและการอาน
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม)
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
ควรรักการอานเพื่อมีความคิดใน
การเขียนจากการอานมาก ๆ รูจักฟง
มาก ๆ จะไดความคิดไปเขียน และตอง
ฝกเขียนใหสม่ําเสมอ โดยจดบันทึก
เรื่องราวตาง ๆ จนเปนนิสัย)

สื่อการเรียนรู
๔. ใบงานที่ ๘
เรื่องมาตรา
กก กบ และ
การเขียน
บันทึกการฟง
และการอาน

การประเมิน
การเรียนรู
๕. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๘
๖. การนํา
เสนอผลงาน

๑๐๓๖
ลําดับที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๒ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
มาตรา กก กบ การเขียนบันทึกการฟง
การอาน และการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของ
นักเรียน

๑. นักเรียนสรุปความรู เรื่องมาตรา กก
กบ และการเขียนบันทึกการฟงการอาน
โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู

สื่อการเรียนรู
๕.PowerPoint
เรื่องมาตรา
กก กบ และ
การเขียน
บันทึกการฟง
และการอาน

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๓๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint ปริศนาคําทาย มาตรา กก และ กบ พรอมคําและภาพเฉลย
๒) PowerPoint เรื่อง การเขียนบันทึกการฟง การอาน
๓) ใบความรูที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟง การอาน
๔) ใบงานที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟง การอาน
๕) PowerPoint เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคําใน
มาตรา กก และกบ
๒. มีความรู ความเขาใจ
การเขียนบันทึกการฟง
การอาน
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา กก
และ กบ
๒. เขียนบันทึกการฟง
การอาน
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๘
เรื่องมาตรา กก กบ
การเขียนบันทึกการฟง
การอาน

- แบบประเมินใบงานที่
๘ เรื่องมาตรา กก กบ
การเขียนบันทึกการฟง
การอาน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๐๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคําใน
มาตรา กก และ
กบ
๒. วิเคราะหคําใน
มาตรา กก และ
กบ
๓. เขียนบันทึก
การฟงและ
การอาน
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กก และ
ในมาตรา กก และ
ในมาตรา กก และ
กบ ไดถูกตอง
กบ ไดถูกตองเปน
กบ ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
กก กบ ไดถูกตอง
กก กบ ไดถูกตอง
กก กบ ไดถูกตอง
ทุกคํา
เปนสวนใหญ
บางสวน
สาระสําคัญของเรื่อง สาระสําคัญของเรื่อง สาระสําคัญของเรื่อง
ตอเนื่อง เนื้อหาตรง ตอเนื่อง เนื้อหาตรง ไมตอเนื่อง เนื้อหา
ประเด็นครบถวน
ประเด็นเปนสวนใหญ ตรงประเด็นบางสวน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานถูกตอง และ
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
คลองแคลว ควบกล้ํา ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
สวยงามสม่ําเสมอ
ไมสะอาด
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กก และ
กบ ไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
กก กบ ไมถูกตอง
สาระสําคัญของเรื่อง
ไมตอเนื่อง เนื้อหา
ไมครบถวน
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๓๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟงและการอาน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กก
มาตรา กก คือคําที่มี ก เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ข ค ฆ เปน
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตรา กก เชน
กาก กลัก คอก ครก ฉก ฉีก ลวก ลึก โลก เผือก ฝก หมก หยัก โยก สุก
เมฆ กระติก กระแทก กระบอก บันทึก ระลึก ขาศึก ตนมะกอก ตนสัก
นกกระจอก ขนมครก ความรั ก ทุ ก ข สุ ข เพาะปลู ก หู ห นวก ความสุ ข
ตัวเลข เชื้อโรค
มาตรา กบ
มาตรา กบ คือคําที่มี บ เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา ป พ ฟ ภ เปน
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เปนตัวสะกด
ตัวอยางคําในมาตรา กบ เชน
ขอบ ควบ เงียบ จูบ ดิบ แถบ ลาบ ทุบ แสบ เปรียบ
กระเจี๊ยบ ประกอบ ขี้เล็บ คําตอบ ทดสอบ ยาสูบ แกลบ ลูกสูบ อักเสบ
ทะเลสาบ บาป สรุป เสิรฟ เคารพ วาดรูป สุขภาพ สภาพ โชคลาภ
การเขียนบันทึกการฟงและการอาน
การเขียนบันทึกการฟงและการอานเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอาน ผูฟง หรือผูดู

เมื่ออานเรื่องใด หรือฟงเรื่องใด หรือไปดูเรื่องใดมา สิ่งที่เปนความรูผูอาน ผูฟงหรือผูดู
ควรจดบันทึกเรื่องราวที่อาน ที่ฟง ที่ดูไวเพื่อกันลืม จะทําใหจดจําเรื่องราวนั้น ๆ ได
และสามารถนําเรื่องราวไปใชประโยชนในการพูดหรือการเขียนได

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๔๑

วิธีจดบันทึกความรู
๑. อานเรื่อง หรือฟงเรื่อง หรือดูใหเขาใจ
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามวา อาน หรือฟง หรือดู
- เรื่องอะไร
- เรื่องนั้นเปนอยางไร
- เรื่องนั้นมีลําดับเรื่องราวอยางไร
- นําคําตอบมาเรียบเรียงจดบันทึกเปนเรื่องราว
๓. จดบั น ทึ ก สาระสํา คั ญ ที่เ ป นความรู โดยผู บัน ทึ ก ต อ งมี ค วามเข า ใจและจับ
ประเด็นสาระสําคัญใหได
๔. บอกวัน เดือน ป ที่บันทึกและแหลงความรู
๕. จดบันทึกอยางเปนระเบียบดวยลายมือสวยงาม

ตัวอยาง การบันทึกจากการอาน
เรื่องนกนางนวล
นกนางนวลเปนนกที่อยูตามชายทะเล ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว นกนางนวลมีสี
ขาวนวลทั้งตัว หรือสีเทาออน ราวปลายเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคมขนที่หัวและหนาผาก
จะเปลี่ ย นเป น สี ดํ า แกมน้ํ า ตาล ในฤดู ร อ นราวเดื อ นเมษายนมั น จะบิ น กลั บ ไปวางไข
ในทิเบต แลวจะบินกลับเมืองไทยอีกในฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน ชวงเวลานั้นสีดํา
ที่หัวก็จะเปลี่ยนเปนสีขาวอีกครั้ง
อาหารของนกนางนวลสวนมากเปนปลา นกนางนวลมีเทาคลายเปด ขนมีน้ํามัน
มากเหมื อ นขนเป ด ลอยน้ํ า และว า ยน้ํ า ได มั ก หากิ น ตามแถบริ ม ฝ ง ทะเล แถบแม น้ํ า
เจาพระยาก็มี มันจะบินโฉบมาจับปลาเล็กปลานอยเปนอาหาร
จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย เลม ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตอบคําถามหลังการอาน
๑. เรื่องอะไร
เรื่องนกนางนวล
๒. เรื่องนั้นเปนอยางไร
เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของนกนางนวล
๓. เรื่องนั้นมีลําดับเรือ่ งราวอยางไร
นกนางนวล อยูตามชายทะเล ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว มีสีขาวนวลทั้งตัว
หรือ สีเ ทาอ อ น แต ใ นปลายเดื อ นกุ ม ภาพั นธ หรื อ มี นาคมขนที่ หั วและหน า ผากจะ
เปลี่ยนเปนสีดําแกมน้ําตาล ฤดูรอนเดือนเมษายนมันจะบินกลับไปวางไขในทิเบต
แลวจะบินกลับเมืองไทยอีกในฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน อาหารของมันคือปลา มันมี
เทาคลายเปดและขนมีน้ํามันเหมือนเปด จึงลอยน้ําและวายน้ําได มักหากินตามแถบ
ริมฝงทะเล แถบแมน้ําเจาพระยาก็มี
๔. ขอคิดจากการอาน คืออะไร
นกนางนวลบินจากแถบอากาศหนาวมาในเมืองไทย เปนธรรมชาติชวี ิตสัตว
เรียบเรียงเปนบันทึกการอาน
แบบบันทึกการอาน
เรื่อง นกนางนวล
นกนางนวล อยูตามชายทะเล ที่ทองเที่ยวมาในฤดูหนาว มีสีขาวนวล
ทั้ ง ตั ว หรื อ สี เ ทาอ อ น แต ใ นปลายเดื อ นกุ ม ภาพัน ธห รื อ มี นาคมขนที่ หัว และ
หนาผากจะเปลี่ยนเปนสีดําแกมน้ําตาล ฤดูรอนเดือนเมษายนมันจะบินกลับ
ไปวางไขในทิเบต แลวจะบินกลับเมืองไทยอีกในฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน
อาหารของมันคือปลา มันมีเทาคลายเปดและขนมีน้ํามันเหมือนเปด จึงลอยน้ํา
และวายน้ําได มักหากินตามแถบริมฝงทะเล แถบแมน้ําเจาพระยาก็มี
ขอคิดจากการอาน นกนางนวลบินจากแถบอากาศหนาวมาในเมืองไทย
เปนธรรมชาติชีวิตสัตว
ที่มาของเรื่อง จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย เลม ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
วัน เดือน ป ที่บันทึก วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๔๓

ใบงานที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟง การอาน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เลือกเติมคํามาตราแม กก และแม กบ ในประโยคใหสมบูรณ
รอบคอบ

ภาค

ยาเสพติด

โชค

บริจาค

๑. จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูใน.......................เหนือของประเทศไทย
๒. เจาของรานกระจก.............ดี ไดรับรางวัลสลากกินแบง
๓. คุณยาย ...............เงินทําบุญอยูเสมอ
๔. คนติด..................รางกายจะผอมแหงและมีหนาตาซีดเซียว
๕. กอนสงงานคุณครูทุกครั้งควรตรวจทานให...................กอน
คําชี้แจง ใหบันทึกจากการอานเรื่องตอไปนี้ และวาดภาพประกอบ
เรื่อง ชายขับเกวียนกับเทวดา
ชายคนหนึ่งขับเกวียนบรรทุกฟนหนักมากมาตามทาง เผอิญวันกอนหนานี้ฝนตก
หนักมาก ทําใหน้ําเจิ่งนองไปทั่ว ทางเกวียนจึงเปนโคลนตม สรางความยากลําบาก
ในการเดินทางเปนอยางยิ่ง
ขณะที่เขาขับเกวียนมาถึงที่แหงหนึ่ง ลอเกวียนขางหนึ่งตกลงในหลมจนลึกไปถึง
ครึ่งลอ เกินกําลังของวัวที่จะลากเกวียนออกจากหลมได เขาพยายามลงไมเรียวกับวัว
อยางรุนแรงเพื่อใหลากเกวียน เขาไมรูจะแกปญหาอยางไร จึงคุกเขาพูดวิงวอนตอเทวดาวา
“ขาแตเทวดาผูเปนใหญ ขอทานโปรดชวยขาดวยเถิด” พอสิ้นเสียงวิงวอน เทวดาก็
ปรากฏตั ว พร อ มพู ด ว า “เจ า อย า มั ว ร อ งขอให ข า ช ว ยอยู เ ลย จงเอาบ า แบกเข า กั บ
ทายเกวียนขางที่ติดหลมพรอมสั่งใหวัวลากเกวียนซิ แลวเกวียนก็จะขึ้นจากหลมได”
เมื่อเทวดาแนะนํา เขาก็ทําตาม ในที่สุดเกวียนก็ขึ้นจากหลมไดอยางงายดาย
จากนิทานอีสป ชุดอมตะ
โดย วิเชียร เกษประทม

๑๐๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตอบคําถามหลังการอาน
๑. เรื่องอะไร .....................................................................................................................
๒. เรื่องนั้นเปนอยางไร.......................................................................................................
...........................................................................................................................................
๓. เรื่องนั้นมีลําดับเรือ่ งราวอยางไร....................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๔. ขอคิดจากการอาน คืออะไร..........................................................................................
...........................................................................................................................................
แบบบันทึกการอานนิทาน
เรื่อง......................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ที่มาของเรื่อง
.....................................................................................................
วัน เดือน ป ที่บันทึก

ชื่อ ...................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .....

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๔๕

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟง การอาน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชี้แจง เลือกเติมคํามาตราแม กก และแม กบ ในประโยคใหสมบูรณ
รอบคอบ

ภาค

ยาเสพติด

โชค

บริจาค

๑. จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูใน ภาค เหนือของประเทศไทย
๒. เจาของรานกระจก โชค ดี ไดรับรางวัลสลากกินแบง
๓. คุณยาย บริจาค เงินทําบุญอยูเสมอ
๔. คนติด ยาเสพติด รางกายจะผอมแหงและมีหนาตาซีดเซียว
๕. กอนสงงานคุณครูทุกครั้งควรตรวจทานให รอบคอบ กอน
คําชี้แจง ใหบันทึกจากการอานเรื่องตอไปนี้ และวาดภาพประกอบ

ตอบคําถามหลังการอาน
๑. เรื่องอะไร
ชายขับเกวียนกับเทวดา
๒. เรื่องนั้นเปนอยางไร
เปนเรื่องของชายขับเกวียนที่รองขอความชวยเหลือจากเทวดา
๓. เรื่องนั้นมีลําดับเรื่องราวอยางไร
ชายคนหนึ่งขับเกวียนบรรทุกฟนที่หนักมาก วันกอนฝนตกหนักทําใหทางเปนโคลนตม เกวียนจึง
ติดหลมเดินทางไมได เขารองขอใหเทวามาชวย แตเทวดาแนะนําใหเขาเอาบาแบกทายเกวี ยน
เพื่อชวยใหวัวลากเกวียนออกจากหลมได
๔. ขอคิดจากการอาน คืออะไร
กอนที่จะขอความชวยเหลือจากคนอื่น เราควรชวยเหลือตนเองเสียกอน
แบบบันทึกการอานนิทาน
เรื่องชายขับเกวียนกับเทวดา
ชายคนหนึ่งขับเกวียนบรรทุกฟนที่หนักมาก วันกอนฝนตกหนักทําใหทางเปนโคลนตม เกวียนจึง
ติดหลมเดินทางไมได เขารองขอใหเทวดามาชวย แตเทวดาแนะนําใหเขาเอาบาแบกทายเกวียนเพื่อ
ชวยใหวัวลากเกวียนออกจากหลมได
ขอคิดจากการอาน กอนที่จะขอความชวยเหลือจากคนอื่น เราควรชวยเหลือตนเองเสียกอน
ที่มาของเรื่อง จากนิทานอีสป ชุดอมตะ โดย วิเชียร เกษประทุม
วัน เดือน ป ที่บันทึก ...............(วันที่นักเรียนบันทึกจริง)

๑๐๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๘ เรื่องมาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟง การอาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
ทําใบงานที่ ๘ ได
ถูกตองทุกขอ
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
อานงาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสีได
สวยงาม

๓ (ดี)
ทําใบงานที่ ๘ ได
ถูกตอง ๘๐ %
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมกับการเขียน
ระบายสีไดสวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
ทําใบงานที่ ๘ ได
ถูกตอง ๖๐ %
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
ทําใบงานที่ ๘ ได
ถูกตอง ๔๐ %
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ แต
ไมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสี
บางสวน

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๔๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๑ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
มาตรา กน คือคําที่มี น เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ญ ณ ร ล ฬ เปนตัวสะกดไมตรงตาม
มาตราซึ่งออกเสียงเหมือน น สะกด
มาตรา กด คื อคํ า ที่ มี ด เป น ตั ว สะกดตรงตามมาตราและ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เปนตัวสะกด มีทั้งคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้นและสระ
เสียงยาว
การเขียนบรรยาย คือ การเขียนอธิบายโดยใชความรู ความคิด หรือจินตนาการโดยเรียบเรียงประโยค
ใหตอเนื่องกัน การเขียนบรรยาย สามารถเขียนไดทั้งการบรรยายลักษณะ คน สัตว สิ่งของ สถานที่ หรือ
เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและการบรรยายรูปภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) อธิบายความหมายคําในมาตรา กน และ กด ได
๒) ความรู ความเขาใจการเขียนบรรยายคน
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) วิเคราะหคําในมาตรา กน และ กด ได
๒) เขียนบรรยายคน
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ มาตรา กน
๔.๒ มาตรา กด
๔.๓ การเขียนเรื่องใหม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๐๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูทบทวนเรื่องมาตรา กน และ กด กบ ๑. นักเรียนเลนปริศนาคําทาย เรื่อง
๑. การอาน เขียน
โดยใหนักเรียนเลนปริศนาคําทาย ดังนี้
มาตรา กน และ กด แลวตอบคําถามครู
มาตรา กน และ กด
ครู : วันนี้ครูจะทายปริศนาคําทาย
ดังนี้
๒. การเขียน
“อะไรเอย”กับนักเรียน มีกติกาคือ ใครคิด
ประโยคเชื่อมโยง
คําตอบไดกอนใหยกมือ (ครูเริ่มทายอะไรเอย)
เรื่องใหม
มาตรา กด
๑) ฉันคืออะไร เดินทางไกลใกลทุกคนตอง ๑) รถ
ใชเปนพาหนะ
๒) ฉันคืออะไร รูไหมเปนสัตว บรรทุก
๒) อูฐ
ของหนักในทะเลทราย
๓) รมคันเล็ก กางใหเกไมคุมฝน
๓) เห็ด
๔) นกไมมีปก ตัวนิด ๆ มีฤทธิ้ดวยเสียง
๔) นกหวีด
ครู : จากปริศนาทั้ง ๔ ขอคําตอบมีลักษณะ นักเรียน : เปนคําที่มี ด ฐ และ ถ อยู
ของคําเปนอยางไร
ทายคํา แลวออกเสียง บ
ครู : คําที่มี ดอ เปนตัวสะกด เรียกวาอะไร นักเรียน : คําในมาตราตัวสะกด กด
ครู : ทบทวนดูสิวาใน มาตรา กด
นักเรียน : กด มีพยัญชนะตัวอื่น
มีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือน “ด”
ที่ออกเสียงเหมือน “ด” ๑๕ ตัวไดแก
สะกดกี่ตัว อะไรบาง
จชซฎฏฐฑฒตถทธศษส

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องปริศนา
คําทาย มาตรา
กน และ กด
พรอมคํา และ
ภาพเฉลย

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๐๔๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
มาตรา กน
๑) มืดคลึ้มชอุมเขียว ไมมีใบสักใบเดียว
นอกจากเม็ด
๒) ยิ่งตัดยิ่งยาว
๓) สีตีนเดินเชื่อง ไมมุงกระเบื้องแตมุงเข็ม
๔) ลักษณะกลมคนใชทุกวัน ชื่อนาหัวเราะ
๕) คํานี้อะไร รูไหมหนูจา ตรงขาม“บาป” นา
หนูจาลองทาย
๖) ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ จะวามะละกอ
ก็ไมใช
ครู :จากปริศนาทั้ง ๖ ขอ คําตอบมีลักษณะ
ของคําเปนอยางไร
ครู : คําที่มี นอ เปนตัวสะกด เรียกวาอะไร
ครู : ทบทวนดูสิวาใน มาตราแม กน
มีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือน “น”
สะกดกี่ตัว อะไรบาง
ครู : คําตอบปริศนาทั้งหมดเปนคําที่สะกด
ดวยแม กด และแม กน

กิจกรรมนักเรียน
๑) ฝน
๒) ถนน
๓) เมน
๔) ขัน
๕) บุญ
๖) ลูกตาล
นักเรียน : เปนคําที่มี น ญ และ ล
อยูทายคํา แลวออกเสียง น
นักเรียน : คําในมาตราตัวสะกด กน
นักเรียน : กน มีพยัญชนะตัวอื่น
ที่ออกเสียงเหมือน “น” ๖ ตัวไดแก น ญ
ณ ร ล ฬ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐๕๐
ลําดับที่

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

จุดประสงค
ขั้นสอน
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมายคํา
ในมาตรา กน และ
กด ได
๒. วิเคราะหคํา
ในมาตรา กน และ
กด ได
๓. อธิบายการเขียน
บรรยายคนได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูทบทวนหลักการวิเคราะหคําที่สะกด
ดวย มาตรา กด และ กน และใหนักเรียน
จับคูเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา กด และ กน
มาตราละ ๕ คํา พรอมเขียนลงสมุด
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่องการเขียนบรรยายคน
และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : จากภาพผูหญิงคนนี้ ใหนักเรียนสังเกต
ภาพแลวตอบคําถามตอไปนี้
๑) หนาตาเธอเปนอยางไร
๒) เธอมีทาทางอยางไร

๓) เธอมีอาชีพอะไร
๔) เธอมีลักษณะเหมือนใคร หรือมีลักษณะ
พิเศษอยางไร

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนจับคูเขียนคําที่สะกดดวย
มาตรา กด และ กน มาตราละ ๕ คํา
พรอมเขียนลงสมุด
๑. นักเรียนดูภาพผูหญิง แลวตอบคําถาม ๒. PowerPoint
ดังนี้
เรื่องการเขียน
บรรยายคน
แนวคําตอบ
๓. ใบความรู
๑) - เธอเปนหญิงสาวหนาตานารัก
ที่ ๙ เรื่องมาตรา
- เธอไวผมยาวประบา
กน กดและ
๒) - เธอเปนคนรูปรางผอมและสูง
การเขียน
- เธอสวมกระโปรงสั้นสีดําและสวม บรรยายคน
เสื้อแขนยาวสีขาว
- เธอสวมรองเทาสนสูง
- มือซายของเธอถือกระเปาใบหนึ่ง
สวนมือขวานั้นเธอกําลังอุมแมว
๓) ไมสามารถระบุได
๔) ไมเหมือนใคร

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๔. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๐๕๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕) แสดงความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับคน
ในภาพ
๒. ครูสาธิตการเขียนและใหนักเรียนสังเกต
การนําคําตอบมาเขียนบรรยายคนของครู
โดยตั้งคําถาม
ครู : ใหนักเรียนสังเกตวามีการเขียนบรรยาย
คนเปนอยางไร
ครู : ทําอยางไรใหการเขียนมีความตอเนื่อง
และนาอาน

กิจกรรมนักเรียน
๕) เธอเปนคนที่มีทาทางกระตือรือรน
สมเปนคนสมัยใหม
๒. นักเรียนอานประโยคที่ครูนํามา
เรียบเรียงแลวตอบคําถาม

นักเรียน : ครูนําคําตอบมาเขียน
ติดตอกัน เปนเรื่อง
นักเรียน : : ตอบจากความคิดเห็น
(แนวคําตอบ : ปรับปรุงภาษา และ
การเพิ่มคําเชื่อม ใหเรื่องนาอาน)
๓. ครูและนักเรียนรวมกันปรับปรุงภาษา
๓. นักเรียนรวมกันปรับปรุงภาษา
เพิ่มคําเชื่อม และตรวจสอบการใชคําใน
เพิ่มคําเชื่อม ตรวจสอบการใชคําใน
การเขียน แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนบรรยายคน
การเขียนบรรยายคน
๔. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๙
๔. นักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๙ เรื่อง
เรื่องการเขียนบรรยายคน และอานตัวอยาง การเขียนบรรยายคน และอานตัวอยาง
การเขียนบรรยายคนในใบความรูที่ ๙
การเขียนบรรยายคนในใบความรูที่ ๙

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐๕๒
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๓. เขียนบรรยายคน ขั้นปฏิบตั ิ ๑๕ นาที
ได
๔. มีมารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูชี้แจงการทําใบงาน และใหนักเรียน
จับคูทําใบงานที่ ๙ เรื่องมาตรา กน กด
และการเขียนบรรยายคน ครูชี้แจงเพิ่มเติม
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลระหวาง
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนและรวมกันสรุปการทําใบงาน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ครู : เราควรปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเพื่อนพูด
หรือนําเสนอผลงานอยูหนาหอง

ครู : ทําอยางไรเราจะมีนิสัยรักการเขียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๙ เรื่อง
๔. ใบงานที่ ๙
มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน เรื่องมาตรา
กน กด และ
การเขียน
บรรยายคน
๒. นักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และรวมกันสรุปการทํา
ใบงาน และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
มีมารยาทในการฟงและพูด เชน ไมคุย
ตั้งใจฟง ตามองผูพูด พยายามจับ
ความคิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนที่จะ
นําไปใช ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม)
นักเรียน : ตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
ควรรักการอานเพื่อมีความคิดใน
การเขียนจากการอานมาก ๆ รูจักฟง
มาก ๆ จะไดความคิดไปเขียน และตอง
ฝกเขียนใหสม่ําเสมอ โดยจดบันทึก
เรื่องราวตาง ๆ จนเปนนิสยั )

การประเมิน
การเรียนรู
๕. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๙
๖. การนํา
เสนอผลงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
ขั้นสรุป ๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ๑. นักเรียนสรุปความรู เรื่องมาตรา
มาตรา กน กด การเขียนบรรยายคน
กน กด และการเขียนบรรยายคน
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. ครูกลาวชื่นชมและใหคําแนะนํา
๒.นักเรียนกลาวคําขอบคุณครู
การปฏิบัติตัวในขณะเขียนเรื่องของนักเรียน

๑๐๕๓
สื่อการเรียนรู
๕. PowerPoint
เรื่องมาตรา
กน กด และ
การเขียน
บรรยายคน

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) PowerPoint เรื่อง ปริศนาคําทาย มาตรา กน และ กด พรอมคําและภาพเฉลย
๒) PowerPoint เรื่อง การเขียนบรรยายคน
๓) ใบความรูที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
๔) ใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
๕) PowerPoint เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กน และ กด
๒. มีความรู ความเขาใจ
การเขียนบรรยายคน
ทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะหคําในมาตรา กน
และ กด
๒. เขียนบรรยายคน

วิธีการ
- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๙
- แบบประเมินการทํา ผานเกณฑ
เรื่องมาตรา กน กด
ใบงานที่ ๙ เรื่องมาตรา การประเมิน
และการเขียนบรรยายคน กน กด และการเขียน รอยละ ๖๐
บรรยายคน

ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการฟง การพูด - การสังเกตพฤติกรรม
การอาน และการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๕๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมายคํา
ในมาตรา กน และ
กด
๒. วิเคราะหคํา
ในมาตรา กน และ
กด
๓. เขียนบรรยาย
คน
๔. มารยาทใน
การฟง การพูด
การอาน และ
การเขียน

๔ (ดีมาก)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กน และ
กด ไดถูกตอง
วิเคราะหคําในมาตรา
กน และ กด ได
ถูกตองทุกขอ
เขียนบรรยายตอเนื่อง
ตรงตามลักษณะคน
หรือภาพคนที่กําหนด
ครบถวน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
- อานถูกตอง และ
คลองแคลว ควบกล้ํา
ชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
สวยงามสม่ําเสมอ
สะอาด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมายคํา อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กน และ
ในมาตรา กน และ
กด ไดถูกตองเปน
กด ไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
วิเคราะหคําในมาตรา วิเคราะหคําในมาตรา
กน กด ไดถูกตองเปน กน กด ไดถูกตอง
สวนใหญ
บางสวน
เขียนบรรยายตอเนื่อง เขียนบรรยายตรง
ตรงตามลักษณะคน ตามลักษณะคน
หรือภาพคนที่กําหนด หรือภาพคนที่กําหนด
เปนสวนใหญ
เปนบางสวน
- ตั้งใจฟง มีสมาธิ
- ตั้งใจฟงบางเวลา
- สบตาผูฟงขณะพูด - สบตาผูฟงขณะพูด
พูดตรงทุกประเด็น
พูดตรงบางประเด็น
- อานไดถูกตอง
- อานถูกตองนอย
ควบกล้ําชัดเจน
ควบกล้ําไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
สวยงาม สะอาด
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมายคํา
ในมาตรา กน และ
กด ไมได
วิเคราะหคําในมาตรา
กน กด ไมถูกตอง
เขียนบรรยาย ไมตรง
ตามลักษณะคน
หรือภาพคนที่กําหนด
- ไมตั้งใจฟง ไมมี
สมาธิ
- ไมสบตาผูฟงขณะ
พูด
พูดไมตรงประเด็น
- อานไดบางควบกล้ํา
ไมชัดเจน
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางสวยงาม
ไมสะอาด

๑๐๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๕๗

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

มาตรา กน
มาตรา กน คื อ คํ า ที่มี น เป นตัว สะกดตรงตามมาตรา และ ญ ณ ร ล ฬ เปน
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน น สะกด
ตัวอยางคําในมาตรา กน เชน
กน กั้น กา แกน ขวน โคน ถวิล สาร บอล นคร เหรียญ คะแนน ฉุกเฉิน
ดําเนิน เตือน กํานัน โกสน ขั้นตอน แผนดิน ยาสีฟน ขาดแคลน การบาน ปฏิทิน
จักรยาน ออนหวาน พระคุณ บุญคุณ สูตรคูณ กันดาร ลําธาร บําเพ็ญ กิจการ
ขาวสาร ของขวัญ
มาตรา กด
มาตรา กด คือคําที่มี ด เปนตัวสะกดตรงตามมาตรา และ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต
ถ ท ธ ศ ษ ส เปนตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เปนตัวสะกด มีทั้ง
คําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
ตัวอยางคําในมาตรา กด เชน
ขูด เขียด ชัด เชือด ดัด ทวด นวด บูด ผลิต แรด รอด เกล็ด รถ เสด็จ เศษ
เปรต กระดาษ ขอโทษ เตารีด ดอกพุด กระจาด ประทัด ระเบิด สะดุด วันเกิด
ตํารวจ ลูกนิมิต สังเกต ราชภัฏ สาเหตุ อุทศิ อาวุธ

การเขียนบรรยายคน

การเขียนบรรยายคน เปนการเขียนบอกใหรูวา
๑. หนาตาคนนั้นเปนอยางไร
๒. มีทาทางอยางไร
๓. อาชีพอะไร
๔. มีลักษณะเหมือนใคร หรือมีลักษณะพิเศษอยางไร
๕. แสดงความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่เขียนบรรยาย

๑๐๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตัวอยาง การเขียนบรรยายคน (จากภาพ)
๑. หนาตาเธอคนนั้นเปนอยางไร
- เธอเปนหญิงสาวหนาตานารัก
- เธอไวผมยาวประบา
๒.มีทาทางอยางไร
- เธอเปนคนรูปรางผอมและสูง
- เธอสวมกระโปรงสัน้ สีดําและสวมเสือ้ แขนยาวสีขาว
- เธอสวมรองเทาสนสูง
- มือซายของเธอถือกระเปาใบหนึ่ง สวนมือขวานั้น
เธอกําลังอุมแมว
๓.อาชีพอะไร
๔.มีลักษณะเหมือนใคร หรือมีลักษณะพิเศษอยางไร
๕.แสดงความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่เขียน
บรรยาย
เธอเปนคนทีม่ ที าทางกระตือรือรน สมเปนคน
สมัยใหม
นําคําตอบ มาเรียบเรียงเขียนบรรยายคน
แววดาวเปนหญิงสาวคนนี้ มีหนาตานารัก ที่ไวผมยาวประบา เธอเปนคน
รู ปร า งผอมและสู ง วั น นี้ เ ธอสวมกระโปรงสั้ นสี ดํา เสื้ อ แขนยาวสี ขาวและสวม
รองเทาสนสูง มือซายของเธอถือกระเปาใบหนึ่ง สวนมือขวานั้นเธอกําลังอุมแมว
เธอเปนคนที่มีทาทางกระตือรือรน สมเปนคนสมัยใหม

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๕๙

ใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เลือกเติมคํามาตรา กน และ กด ในรูปภาพที่กําหนด
อาหาร

อาชีพ

แม กน
แม กด
แม กน
แม กด
๑............................ ๑............................ ๑............................ ๑............................
๒............................ ๒............................ ๒............................ ๒............................
๓............................ ๓............................ ๓............................ ๓............................

สิ่งของ เครือ่ งใช

แม กน
แม กด
๑.......................................... ๑..........................................
๒.......................................... ๒..........................................
๓.......................................... ๓..........................................

๑๐๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําชี้แจง ดูภาพในแตละขอ วงกลมคําตอบที่เหมาะสม แลวนํามาเขียนบรรยายคนในภาพ
ชื่อ : กานดา
อายุ : ๑๕
อาชีพ : อาจารย
ขาย : น้ําปน
สวม : เสื้อกีฬา
ชื่อราน : เสนใหญ

ตุกตา
๓๐
พอครัว
ขาวผัด
หมวก
ตําแซบ

เฮียตี๋
๘๐
ตํารวจ
สมตํา
ตุมหู
ตี๋ชวนชิม

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ชื่อ :
เชิดชัย
จะเอ
จินตนา
อายุ : ๑๒
๒๖
๖๐
ผม :
ผมสั้น
ผมยาว หัวลาน
อาชีพ : วายน้ํา
ฟุตบอล ชกมวย
สวม : กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกงนอน
การแขงขัน : ชนะ
แพ
เสมอกัน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ชื่อ ...................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ .....

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๖๑

เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชี้แจง เลือกเติมคํามาตรา กน และ กด ในรูปภาพที่กําหนด
แม กน
๑. ขาวสาร
๒. ขนมชั้น
๓. กุนเชียง

อาหาร

แม กด
๑. ขนมหัวผักกาด
๒. เห็ด
๓. แกงเผ็ด

๑. ปฏิทิน
๒. จักรยาน
๓. แปรงสีฟน

แม กน

แม กน
๑. พยาบาล
๒. ทหาร
๓. แมบาน

สิ่งของ เครื่องใช
๑. กระดาษ
๒. โทรทัศน
๓. บาตร

อาชีพ

แม กด
๑. ตํารวจ
๒. คนขับรถ
๓. แพทย

แม กด

คําชี้แจง ดูภาพในแตละขอ วงกลมคําตอบที่เหมาะสม แลวนํามาเขียนบรรยายคนในภาพ
ชื่อ : กานดา ตุกตา เฮียตี๋
อายุ : ๑๕
๓๐
๘๐
อาชีพ : อาจารย พอครัว ตํารวจ
ขาย : น้ําปน ขาวผัด สมตํา
สวม : เสื้อกีฬา หมวก ตุมหู
ชื่อราน : เสนใหญ ตําแซบ ตี๋ชวนชิม
เฮียตี๋ อายุ ๓๐ ป มีอาชีพเปนพอครัว เขาขายขาวผัดที่อรอยมาก เขาแตงกายชุดพอครัวและสวมหมวก รานของ
เขาชื่อ ตี๋ชวนชิม
ชื่อ :
เชิดชัย
จะเอ
จินตนา
อายุ :
๑๒
๒๖
๖๐
ผม :
ผมสั้น
ผมยาว
หัวลาน
อาชีพ :
วายน้ํา
ฟุตบอล
ชกมวย
สวม :
กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกงนอน
การแขงขัน : ชนะ
แพ
เสมอกัน
เชิดชัย อายุ ๒๖ ป ตัดผมสั้น เขามีอาชีพชกมวย เขาสวมกางเกงขาสั้นในการชกมวย วันนี้เขาชกชนะ

๑๐๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๙ เรื่อง มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด
๔. ความสวยงาม
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
ทําใบงานที่ ๙ ได
ถูกตองทุกขอ
- ลายมือสวยงาม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวอาน
งาย
- เวนระยะหาง
สวยงาม
สะอาดเรียบรอย
ไมมีรอยลบคําผิด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสีได
สวยงาม

๓ (ดี)
ทําใบงานที่ ๙ ได
ถูกตอง ๘๐ %
- ลายมือสวยงามแตไม
สม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัว
สม่ําเสมออานงาย
- เวนระยะหางไม
สม่ําเสมอ
มีรอยลบคําผิด
๑-๒ จุด
วาดภาพประกอบ
เหมาะสมกับการเขียน
ระบายสีไดสวยงาม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๒ (พอใช)
ทําใบงานที่ ๙ ได
ถูกตอง ๖๐ %
- ลายมือไมสม่ําเสมอ
- ตัวหนังสือมีหัวแตไม
สม่ําเสมอ อานยาก
- เวนระยะหางไม
เทากัน

๑ (ปรับปรุง)
ทําใบงานที่ ๙ ได
ถูกตอง ๔๐ %
- ลายมือไมสวยงาม
- ตัวหนังสือไมมีหัว
อานยาก
- ไมเวนระยะหาง

มีรอยลบคําผิด
๓-๔ จุด
วาดภาพประกอบ แต
ไมสอดคลองกับ
การเขียน ระบายสี
บางสวน

มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๖ จุด
ไมวาดภาพประกอบ
ระบายสีบางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๖๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนสนุกแสนสุขสันต
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๑. เขียนบันทึกประจําวัน
๒. เขียนบันทึกความรู
๓. เขียนประโยคสั้นๆ และเรียบเรียงเปนเรื่องราว
๔. เขียนบรรยายภาพ
๕. เขียนเลาเรื่อง
๖. เขียนคําคลองจองคําในมาตรา แม เกย
๗. เขียนเรื่องจากภาพ
๘. เขียนบันทึกจากการฟงและการอาน
๙. เขียนบรรยายคน
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

๑๐๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐
เขียนประโยคดวยจินตนาการ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๖๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐
เขียนประโยคดวยจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๘ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบ
ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๔ เขียนจดหมายลาครู
ป ๓/๕ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด ความรู สึ ก
ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ป ๓/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป ๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
๒. สาระสําคัญและความคิดรวบยอด
การเขียนเรื่องตามจินตนาการชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะการเขียน และกอใหเกิดความสุข
ในการอานและเขียน สรางความจรรโลงใจและเพื่อความบันเทิงอยางสรางสรรค
การเขียนบรรยายภาพ เปนการเขียนอธิบายเรื่ องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด ความเขาใจ
ถายทอดความคิด และเขียนเปนประโยคใหเ ปน เรื่ องราวที่ส อดคล องกั บภาพ และตอเนื่องเป นเรื่ อง และ
การทบทวนเรื่องประโยคตาง ๆ ในภาษาไทย และชนิดของคําในภาษาไทย

๑๐๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๓. สาระการเรียนรู
๓.๑ ความรู
๑) ความหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒) ความหมายสวนประกอบของประโยค
๓) ชนิดของคํานาม
๔) ความหมายของคําสรรพนาม
๕) ความหมายของคํากริยา
๖) ความหมายของประโยคบอกเลา
๗) ความหมายของประโยคคําถาม
๘) ความหมายของประโยคคําสั่ง
๙) ความหมายของประโยคขอรอง
๑๐) ความหมายของประโยคปฏิเสธ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒) การเขียนบรรยายภาพ
๓) การแยกสวนประกอบของประโยค
๔) การแตงประโยค
๕) การเขียนคํานามชนิดตาง ๆ
๖) การเขียนคําสรรพนาม
๗) การเขียนคํากริยา
๘) การเขียนประโยคบอกเลา
๙) การเขียนประโยคคําถาม
๑๐) การเขียนประโยคคําสั่ง
๑๑) การเขียนประโยคขอรอง
๑๒) การเขียนประโยคปฏิเสธ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ/เจตคติ/คานิยม
- มารยาทในการเขียน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕.๑ ใฝเรียนรู
๕.๒ มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยคและการแตงประโยค
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง หาคํานาม
๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง การหาคําสรรพนาม
๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ

๑๐๖๗

๑๐๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
๖.๒ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. การเขียนเรื่อง เขียนเรื่องตาม
เขียนเรื่องตาม
เขียนเรื่องตาม
ตามจินตนาการ จินตนาการไดถูกตอง จินตนาการไดถูกตอง จินตนาการไดถูกตอง
ได
ทุกขอ
๘๐%
๖๐%
๒. การเขียน
เขียนบรรยายภาพ
เขียนบรรยายภาพ
เขียนบรรยายภาพ
บรรยายภาพได ไดถูกตองทุกขอ
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
๓. การแยก
แยกสวนประกอบของ แยกสวนประกอบของ แยกสวนประกอบของ
สวนประกอบของ ประโยคไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคได
ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
๔. การแตง
แตงประโยคคํานาม แตงประโยคคํานาม แตงประโยคคํานาม
ประโยคคํานาม คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คําสรรพนาม
และคํากริยาได ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
๕. การเขียน
เขียนคํานาม
เขียนคํานาม
เขียนคํานาม
คํานาม
คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คําสรรพนาม
และคํากริยาได ตามหลักทุกประการ ๘๐%
๖๐%
๖. การเขียน
เขียนประโยคบอกเลา เขียนประโยคบอกเลา เขียนประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธ
คําถาม ปฏิเสธ
คําถาม ปฏิเสธ
คําถาม ปฏิเสธ
ขอรอง และคําสั่ง
ขอรอง และคําสั่ง
ขอรอง และคําสั่ง
ขอรอง และคําสั่ง ไดถูกตอง
ไดถูกตอง ๘๐%
ไดถูกตอง ๖๐%
ได
ตามหลักทุกประการ
ประเด็นประเมิน

เกณฑการตัดสินการประเมิน
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนเรื่องตาม
จินตนาการไดถูกตอง
๔๐%
เขียนบรรยายภาพ
ไดถูกตอง ๔๐%
แยกสวนประกอบของ
ประโยคไดถูกตอง
๔๐%
แตงประโยคคํานาม
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
๔๐%
เขียนคํานาม
คําสรรพนาม และ
คํากริยาไดถูกตอง
๔๐%
เขียนประโยคบอกเลา
คําถาม ปฏิเสธ
ขอรอง และคําสั่ง
ไดถูกตอง ๔๐%

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๖๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๕ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขี ย นเรื่ อ งจากจิ น ตนาการ นั ก เรี ย นต อ งรู จั ก ฝ ก ฝนตนเองให เ ป น คนช า งสั ง เกตในสิ่ ง ต า ง ๆ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และควรอานใหมากเพื่อมีความรูเรื่องที่อยากเขียนหรือสนใจ เพื่อใหมีขอมูลใช
ในการเขียนไดถูกตอง และทําใหเกิดจินตนาการอันเนื่องมาจากการอานมากนั่นเอง
การเขียนเรื่องตามจินตนาการชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะการเขียน และกอใหเกิดความสุข
ในการอานและเขียน สรางความจรรโลงใจและเพื่อความบันเทิงอยางสรางสรรค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนเรื่องตามจินตนาการได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๐๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพที่ครูกําหนดให
๑. นักเรียนดูรูปภาพที่ครูกําหนดให
การอาน และเขียน
๒. ครูสุมนักเรียน ๔ คน ออกมาพูดเลาเรื่อง ๒. นักเรียน ๔ คน ออกมาพูด
ตามจินตนาการ
จากภาพตามจินตนาการ โดยมีวิธีการดังนี้ เรื่องราวจากภาพ ตามลําดับจนครบ
- คนที่ ๑ พูดเรื่องราวจากภาพ ๑ ประโยค
- คนถัดไปพูดตออีก ๑ ประโยค ใหเปน
เรื่องราวที่ตอเนื่องกัน จนครบ ๔ คน
๓. ครูเขียนประโยคที่นักเรียนพูด
๓. นักเรียนรวมกันพิจารณาเรื่องที่
บนกระดานดํา แลวขออาสาสมัคร ๑ คน
อาสาสมัครทั้ง ๔ คนชวยกันแตง
มาอานออกเสียงเรื่องที่ชวยกันแตง และตั้ง และตอบคําถาม ดังนี้
คําถาม
ครู : เรื่องที่ชวยกันเลาเปนอยางไร
นักเรียน : แสดงความคิดเห็น
(แนวคําตอบ : เชน สนุก เรื่องไม
ตอเนื่อง)
ครู : เราจะเขียนเรื่องจากจินตนาการใหดี นักเรียน : แสดงความคิดเห็น
ไดอยางไร
(แนวคําตอบ : เชน คิดเรื่องใหดี
เขียนใหสนุก แตงเรื่องใหแปลก)
๔. ครูแจงจุดประสงคการเรียนคือ การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
ภาพประกอบ
การพูดเรื่องราว
จากภาพ

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒ จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมาย
การเขียนตาม
จินตนาการได

๑๐๗๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูอธิบายเรื่อง การเขียนตามจินตนาการ ๑. นักเรียนรวมเขียนเรื่องกับครู
และสาธิตการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
โดยการตอบคําถาม
จากภาพ (ภาพจากสื่อสําหรับครู) ดังนี้
ครู : จากภาพนี้ ใหนักเรียนคิดตอบคําถาม
ตามลําดับตอไปนี้ (ครูเขียนคําตอบที่
นักเรียนตอบบนกระดานดํา)
๑) จากภาพเห็นอะไรบาง
๑) จากภาพมี เด็กหญิง สัตวเลี้ยงมี
พอไก แมไก ลูกไก เปด วัว และควาย
ครอบครัวนาจะปลูกขาวและเลี้ยง
สัตว
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
๒) การเลี้ยงสัตว ความเมตตา
การชวยเหลืองาน
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือที่ไหน
๓) ที่บานในชนบท
๔) เรื่องเกิดในเวลาใด
๔) เวลาเชาตรู หรือ กลางวัน
๕) เด็กในภาพกําลังทําอะไร
๕) เด็กกําลังใหอาหารไก และออกมา
ดูแลสัตวเลี้ยง
๖) ถาจะตั้งชื่อเด็กในภาพจะใหชื่ออะไร
๖) ตั้งชื่อ......(ตามความคิดนักเรียน)
๗) การกระทําของเด็กในภาพจะเกิดผล
๗) การใหอาหารสัตวเปนการชวย
อะไรบาง
งานพอแม ทําใหสัตวเลี้ยงกินอิ่ม
มีความสุข

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
เรื่องการเขียน
ตามจินตนาการ
๒. ใบความรู
ที่ ๑ เรื่อง
การเขียนตาม
จินตนาการ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑๐๗๒
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๘) บอกความรูสึกของตัวละคร

กิจกรรมนักเรียน
๘) หนูนิดมีความสุข จิตใจเบิกบาน
ทามกลางธรรมชาติ ในการใชชีวิต
ในชนบท หนูนิดอยากเปนเกษตรกร
ที่ปลูกขาวเลี้ยงสัตว ตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙) ขอคิดที่ไดจากภาพคืออะไรบาง
๙) คนดีรูหนาที่และความรับผิดชอบ
๑๐) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร
๑๐) ตั้งชื่อ.....(ตามความคิดนักเรียน)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันนําคําตอบทั้ง
๒. นักเรียนรวมกันเรียบเรียงเรื่องบน
๑๐ ขอมาเรียบเรียงเปนเรื่องบนกระดานดํา กระดานดํากับครู และตอบคําถาม
และตั้งคําถาม ดังนี้
ดังนี้
ครู : การจะเขียนเรื่องตามจินตนาการจาก นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
ภาพ ใหนาอาน นักเรียนมีหลักในการเขียน (แนวคําตอบ : สังเกตรายละเอียด
อยางไร
ของภาพ คิดวาเปนภาพเกี่ยวกับ
อะไร แลวตั้งคําถาม)
๓. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๑
๓. นักเรียนจับคูศึกษาใบความรูท ี่ ๑
และอานในใจตัวอยางเรื่องตามจินตนาการ เรื่องการเขียนตามจินตนาการ
ในใบความรู
อานในใจและรวมพิจารณาตัวอยาง
การเขียนตามจินตนาการในใบความรู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๒. เขียนตาม
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที
จินตนาการได
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

๔.

ขั้นสรุป

๗ นาที

๑๐๗๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๑ เรื่องการเขียน
ตามจินตนาการ โดยใหนักเรียนจับคู ชวยกัน
แตงเรื่อง และครูอธิบายเพิ่มเติมชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลในขณะปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียน ๑ คูออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน กอนนําเสนองาน ครูทบทวน
เรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : เราควรมีมารยาทในการเขียนอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ ๑ เรื่อง
การเขียนตามจินตนาการ
๒. ตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน และตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ใบงานที่ ๑ ๓. แบบประเมิน
เรื่อง การเขียน การทําใบงาน
ตามจินตนาการ ที่ ๑ เรือ่ ง
การเขียนตาม
จินตนาการ

นักเรียน : (แนวคําตอบ: เขียนดวย
ลายมือบรรจง อานงาย เปนระเบียบ
ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่
เปนความจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน)
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน ๓. นักเรียนรวมกันสรุปการทําใบงาน
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องการเขียน ๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
ตามจินตนาการโดยแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู เรื่องการเขียนตาม เรื่องการเขียน พฤติกรรม
รวมกัน
จินตนาการโดยแสดงความคิดเห็น
ตามจินตนาการ นักเรียน
รวมกัน
๒. ครูชื่นชมในความพยายามเขียนเรื่องและ ๒. นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู
การชวยเหลือเพื่อนในการทํางานรวมกัน

๑๐๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๑ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ
๓) สื่อ PowerPoint ภาพประกอบการพูดเลาเรื่องตามจินตนาการ
๔) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายการเขียน - การถามตอบ
ตามจินตนาการ
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนตามจินตนาการ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๑
เรื่องเขียนตาม
จินตนาการ

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๑ เรื่องเขียน
ตามจินตนาการ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๗๕

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมาย
การเขียนตาม
จินตนาการ
๒. เขียนตาม
จินตนาการ

๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
การเขียนตาม
การเขียนตาม
การเขียนตาม
จินตนาการไดถูกตอง จินตนาการไดถูกตอง จินตนาการไดถูกตอง
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
- เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ
- มีจินตนาการแสดง - มีจินตนาการแสดง - มีจินตนาการ โดย
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ดัดแปลงจากเรื่องอื่น
นาสนใจ แปลกใหม ที่นาสนใจ
- ใชภาษา เรียบเรียง
ไมซ้ําใคร
- ใชภาษาถูกตอง
ประโยคตองปรับปรุง
- ใชภาษาถูกตองดี
เรียบเรียงประโยค
บางสวน
ติดขัดบางตอน
เรียบเรียงประโยค
ตอเนื่อง
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือที่
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
คอนขางอานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
และรับผิดชอบในสิ่งที่
ในสิ่งที่เขียน
เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
การเขียนตาม
จินตนาการไมได
- เรื่องไมสัมพันธกับ
ภาพ
- มีจินตนาการ โดย
คัดลอกมาจากเรื่องอื่น
- ใชภาษาผิดพลาด
หลายแหง และเขียน
ดวยประโยคสั้น ๆ
เทานั้น
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

๑๐๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๗๗

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

จินตนาการ หมายถึง การสรางภาพขึ้นในจิตใจ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เปนการเขียนเรื่องตามความรูสึกนึกคิด
ของผูเขียน เปนการเขียนอิสระ การดําเนินเรื่อง ตองมีตัวละคร สถานที่หรือ
เหตุการณเรื่องราว ที่จัดลําดับความคิด ลําดับเหตุการณใหตอเนื่อง ใชภาษา
และเรี ย บเรี ย งประโยค แล ว ถ า ยทอดออกมาเป น ตัว อั กษร เรื่ อ งที่ เ ขี ย นตาม
จินตนาการ เชน นิทาน
ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีดังนี้
๑. คิ ด แนวเรื่ อ งที่ ต อ งการจะเขี ย น เช น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
การเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตาตอสัตวเลี้ยง การชวยเหลือคนที่เดือดรอน
๒. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
๓. คิดเรื่องตามจินตนาการของผูเขียนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ผลเป น
อยางไร
๔. ตั้งคําถามจากการสังเกตภาพ ดังนี้
๑) จากภาพเห็นอะไรบาง....................................................
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร.....................................................
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือที่ไหน...................................................
๔) ตัวละครในภาพกําลังทําอะไร.............................................................
๕) การกระทําของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบาง.............................
๖) บอกความรูส ึกของตัวละครในภาพ.....................................................
๗) ขอคิดที่ไดจากภาพคืออะไรบาง..........................................................
๘) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร........................................................................

๑๐๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๕. วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณกอนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวใหตอเนื่องกัน
๖. ตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๗. เขี ย นด ว ยลายมื อ บรรจง เรี ย บร อ ย รั ก ษาความสะอาดในการเขี ย น
เลือกใชภาษาที่สุภาพ ถูกกาลเทศะ เขียนสะกดคําใหถูกตอง
ตัวอยาง เรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กําหนดให

คําถามชวนคิดกอนเขียนเรื่อง

๑) จากภาพเห็นอะไรบาง ตอบ เด็กหญิง สัตวเลี้ยงมีพอไก แมไก ลูกไก เปด วัว และควาย
ครอบครัวนาจะปลูกขาวและเลี้ยงสัตว
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตอบ การเลี้ยงสัตว ความเมตตา การชวยเหลืองาน
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือที่ไหน ตอบ ที่บานในชนบท
๔) เรื่องเกิดในเวลาใด ตอบ เวลาเชาตรู หรือ กลางวัน
๕) เด็กในภาพกําลังทําอะไร ตอบ เด็กกําลังใหอาหารไกและออกมาดูแลสัตวเลี้ยง
๖) ถาจะตั้งชื่อเด็กในภาพจะใหชื่ออะไร ตอบ หนูนิด
๗) การกระทําของเด็กในภาพจะเกิดผลอะไรบาง ตอบ การใหอาหารสัตวเปนการชวยเหลือ
งานพอแม ทําใหสัตวเลี้ยงกินอิ่ม มีความสุข
๘) บอกความรูสึกของตัวละครในภาพ ตอบ หนูนิดมีความสุข จิตใจเบิกบานทามกลางธรรมชาติ
หนู นิ ด ฝ น ว า ในอนาคตอยากเป น เกษตรกรที่ ป ลู ก ข า ว เลี้ ย งสั ต ว ตามหลั ก ของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๗๙

๙) ขอคิดที่ไดจากภาพคืออะไรบาง
ตอบ การเปนลูกที่ดีของพอแม รูหนาที่และมีความรับผิดชอบ
๑๐) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร ตอบ หนูนิดพอเพียง

เรื่อง หนูนิดพอเพียง

ทุกเชาตรูในวันหยุด หนูนิดจะตื่นแตเชาเพื่อมาชวยงานบาน พอแมของหนูนิดเลี้ยงสัตว
หลายชนิด ไดแก ไก เปด วัว และควาย และปลูกขาว ทุกวันเธอจะใหอาหารไกและสัตวเลี้ยง
ทุกตัว การใหอาหารสัตวเปนการชวยเหลืองานพอแม ทําใหสัตวเลี้ยงกินอิ่มมีความสุข เธอมี
ความสุข จิตใจเบิกบานทามกลางธรรมชาติ เธอฝนวาในอนาคตอยากเปนเกษตรกรที่ปลูกขาว
เลี้ยงสัตว ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนูนิดเปนตัวอยางของการเปนลูกที่ดีของ
พอแม รูหนาที่และมีความรับผิดชอบ

๑๐๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ และตั้งชื่อเรื่อง ความยาว
ไมนอยกวา ๗ บรรทัด เขียนดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คําถามชวนคิดกอนเขียนเรื่อง
๑) จากภาพเห็นอะไรบาง..................................................................................................
๒) ภาพนี้นาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร...............................................................................
๓) สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้ คือทีไ่ หน.............................................................................
๔) ตัวละครในภาพกําลังทําอะไร.......................................................................................
๕) การกระทําของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบาง......................................................
.....................................................................................................................................
๖) บอกความรูส ึกของตัวละครในภาพนี้............................................................................
๗) ขอคิดที่ไดจากภาพหรือการกระทําของตัวละคร คืออะไรบาง......................................
.....................................................................................................................................
๘) ควรตั้งชื่อเรือ่ งวาอะไร...............................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๘๑

เรื่อง..........................................................

ชื่อ ............................................... สกุล .................................. ชั้น ........... เลขที่ ............

๑๐๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

สื่อสําหรับครู เรื่อง ภาพประกอบการพูดเรื่องตามจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๘๓

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ
- มีจินตนาการแสดง - มีจินตนาการแสดง - มีจินตนาการ โดย
ดัดแปลงจากเรื่องอื่น
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
นาสนใจ แปลกใหม ที่นาสนใจ
- ใชภาษา เรียบเรียง
- ใชภาษาถูกตอง
ไมซ้ําใคร
ประโยคตองปรับปรุง
เรียบเรียงประโยค
- ใชภาษาถูกตองดี
บางสวน
ติดขัดบางตอน
เรียบเรียงประโยค
ตอเนื่อง

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม
มีหัว เวนระยะหาง

๓. ความสะอาด

ไมมีรอยลบคําผิด

เขียนลายมือ มีหัว
สม่ําเสมอเปน
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- เรื่องไมสัมพันธกับ
ภาพ
- จินตนาการไม
เหมาะสม คัดลอก
มาจากเรื่องอื่น
- ใชภาษาผิดพลาด
หลายแหง และเขียน
ดวยประโยคสั้น ๆ
เทานั้น
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๑๐๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป ๓/๕ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนบรรยายภาพ เปนการเขียนอธิบายเรื่ องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด ความเขาใจ
ถายทอดความคิด และเขียนเปนประโยคใหเปนเรื่องราวที่สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนบรรยายภาพได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
-การเขียนบรรยายภาพ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๘ นาที ๑. ครูใหนักเรียนจับคูชวยกันดูรูปภาพที่ครู ๑. นักเรียนจับคูรูปภาพที่ครูกําหนดให
๑. การอาน เขียน
กําหนดให สังเกตภาพอยางละเอียด
บรรยายภาพ
๒. ครูสุมนักเรียน ๓ คูออกมาชวยกันพูด ๒. ตัวแทนนักเรียน ๓ คู พูดเรื่อง
เรื่องจากภาพ โดยมีวิธีการดังนี้
จากภาพ ตามกติกาที่ครูบอก
- นักเรียนคูที่ ๑ พูดเรื่องตามที่เห็นจาก
ภาพ ๑ ประโยค
- นักเรียนคูถัดไป พูด ๑ ประโยคตอใหเปน
เรื่องที่ตอเนื่องกัน
๓. ครูเขียนประโยคที่นักเรียนพูดบน
๓. นักเรียนรวมกันสังเกตเรื่องที่ครูเขียน
กระดานดํา และตั้งคําถาม ดังนี้
บนกระดานดํา และตอบคําถาม
ครู : การพูดเลาเรื่องจากภาพวันนี้เหมือน นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
หรือตางจากการพูดเลาเรื่องจินตนาการ (แนวคําตอบ : อาจตอบวาเหมือนหรือ
เมื่อวานอยางไร
ตางกัน)
๔. ครูแจงจุดประสงคการเรียนคือ
การเขียนบรรยายภาพ

๑๐๘๕

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
ภาพประกอบ
การพูด เลาเรื่อง
จากภาพ

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑๐๘๖
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมาย
การเขียนบรรยาย
ภาพได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบายเรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
และสาธิตการเขียนบรรยายภาพ ดังนี้
ครู : การเขียนบรรยายภาพ เปนการเขียน
อธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ ไม
เหมือนกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ครู : จากภาพนี้ ใหนักเรียนดูภาพและคิด
ตอบคําถามตอไปนี้ (ครูแสดงภาพ และ
เขียนคําตอบที่นักเรียนตอบบนกระดานดํา)
๑) ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
๒) ในภาพเห็นอะไรบาง
๓) เหตุการณในภาพ “ใคร ทําอะไร
ผลเปนอยางไร”
๔) ขอคิดจากภาพ คืออะไร
๕) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสังเกตภาพ และคิดตอบ
คําถาม ดังนี้

แนวคําตอบ
๑) ภาพเกี่ยวกับฝนตกหนัก
๒) เด็กหญิงใสชุดกันฝนกางรม
ฝนตกหนัก น้ําทวมถนน
๓) เด็กหญิงเดินกลับบานกลางสายฝน
แตเธอไมเปยกฝนเลย
๔) การเตรียมอุปกรณกันฝน ทําให
เดินทางกลับบานไดอยางปลอดภัย
๕) เตรียมพรอมในหนาฝน

๒. ครูและนักเรียนรวมกันนําคําตอบทั้ง
๒. นักเรียนรวมกันเรียบเรียงเรื่องบน
๕ ขอมาเรียบเรียงเปนเรื่องบนกระดานดํา กระดานดํากับครู และตอบคําถาม ดังนี้
และตั้งคําถาม ดังนี้

สื่อการเรียนรู
๒. PowerPoint
เรื่องการเขียน
บรรยายภาพ
๓. ใบความรู
ที่ ๒ เรื่อง
การเขียน
บรรยายภาพ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๐๘๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : การจะเขียนบรรยายภาพใหนาอาน
นักเรียนมีหลักในการเขียนอยางไร
๓. ครูใหนักเรียนจับคูอานใบความรูที่ ๒
และอานในใจตัวอยางการเขียนบรรยาย
ภาพในใบความรูที่ ๒

๓.

๒. เขียนบรรยาย
ภาพได
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
การเขียนบรรยายภาพ โดยใหนักเรียน
แตละคนแตงเรื่อง และครูอธิบายเพิ่มเติม
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคลในขณะ
ปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียน ๒ คน ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน กอนนําเสนองานครู ทบทวน
เรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : เราควรมีมารยาทในการเขียน
อะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

นักเรียน : ตอบจากประสบการณ
(แนวคําตอบ : สังเกตรายละเอียด
ของภาพ คิดวาเปนภาพเกี่ยวกับอะไร
แลวตั้งคําถาม)
๓. นักเรียนจับคูศึกษาใบความรูที่ ๒
เรื่องการเขียนบรรยายภาพ อานในใจ
และรวมพิจารณาตัวอยางการเขียน
บรรยายในใบความรูที่ ๒
๑. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง ๔. ใบงานที่ ๒
การเขียนบรรยายภาพ
เรื่องการเขียน
บรรยายภาพ
๒. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน ออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน และตอบคําถาม

นักเรียน : (แนวคําตอบ: เขียนดวย
ลายมือบรรจง อานงาย เปนระเบียบ
ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่เปน
ความจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน)
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํางาน ๓. นักเรียนรวมกันสรุปการทํางาน

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบประเมิน
การทําใบงาน
ที่ ๒ เรื่อง
การเขียน
บรรยายภาพ

๑๐๘๘
ลําดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
เวลา
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
ขั้นสรุป
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่อง
การเขียนบรรยาย โดยแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
๒. ครูชื่นชมในความพยายามเขียนเรื่อง
และการชวยเหลือเพื่อนในการทํางาน
รวมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรวมสรุปและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู เรื่องการเขียน
บรรยายภาพ
๒.นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องการเขียน พฤติกรรม
บรรยายภาพ นักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๘๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรู เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
๓) สื่อ PowerPoint ภาพประกอบพูดเลาเรื่องจากภาพ
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมายการเขียน - การถามตอบ
บรรยายภาพ
- การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนบรรยายภาพ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- การทําใบงานที่ ๒
เรื่องเขียนบรรยายภาพ

- แบบประเมินการทํา
ใบงานที่ ๒ เรื่องเขียน
บรรยายภาพ

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๐๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมาย
การเขียนบรรยาย
ภาพ
๒. เขียนบรรยาย
ภาพ

๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย
ภาพไดถูกตอง
ภาพไดถูกตองเปน
ภาพไดถูกตองเปน
สวนใหญ
สวนนอย
- เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ
ขอที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
- มีการแสดงความคิด - มีการแสดงความคิด - มีการแสดงความคิด
สอดคลองกับภาพ
สอดคลองกับภาพ
บางสวนสอดคลองกับ
และแสดงเหตุผล
ภาพ
- ใชภาษาถูกตอง
นาสนใจ
- ใชภาษา เรียบเรียง
เรียบเรียงประโยค
- ใชภาษาถูกตองดี
ประโยคตองปรับปรุง
ติดขัดบาง
บางสวน
เรียบเรียงประโยค
ตอเนื่อง
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือที่
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
คอนขางอานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
และรับผิดชอบในสิ่งที่
ในสิ่งที่เขียน
เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
การเขียนบรรยาย
ภาพไมได
- เรื่องไมสัมพันธกับ
ภาพที่กําหนด
- ไมมีการแสดงความ
คิดเห็นเหมาะสม
- ใชภาษาผิดพลาด
หลายแหง และเขียน
ดวยประโยคสั้น ๆ
เทานั้น
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๙๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การเขียนบรรยายภาพ

เปนการเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใชความคิด ความเขาใจ ถายทอด
ความคิด และเขียนประโยคใหเปนเรื่องราวที่สอดคลองกับภาพ และตอเนื่องเปนเรื่อง
หลักการเขียนบรรยายภาพ
๑. ดูภาพ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ในภาพเปนเหตุการณเกี่ยวกับอะไร
- ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง
- เหตุการณในภาพ“มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”
- ขอคิดจากภาพ คืออะไร
๒. เรียบเรียงเขียนบรรยายภาพตามลําดับเหตุการณ หรือตามภาพอยางตอเนื่อง
๓. ตรวจสอบการเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอน และมารยาทในการเขียน
๔. จับคูกับเพื่อน อานและแลกเปลี่ยนกันเขียนบรรยายภาพอยางอิสระ
ตัวอยาง การเขียนบรรยายภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๙๓

คําถามชวนคิด ชวนเขียนบรรยายภาพ
๑) ในภาพเปนเหตุการณเกีย่ วกับอะไร
ตอบ ภาพเกี่ยวกับฝนตกหนัก
๒) ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง
ตอบ เด็กหญิงใสชุดกันฝน กางรม ฝนตกหนัก น้ําทวมถนน
๓) เหตุการณในภาพ “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”
ตอบ เด็กหญิงเดินกลับบานกลางสายฝน แตเธอไมเปยกฝนเลย
๔) ขอคิดจากภาพ คืออะไร
ตอบ การเตรียมอุปกรณกันฝน ทําใหเดินทางกลับบานไดอยางปลอดภัย
๕) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร
ตอบ เตรียมพรอมในหนาฝน

เรื่อง เตรียมพรอมในหนาฝน
ในหนาฝนจะมีฝนตกหนัก เกิดเหตุน้ําทวมถนน เด็กหญิงคนหนึ่งใสชุด
กั น ฝนและกางร ม เธอเดิ น กลับ บ า นทามกลางสายฝน แต เ ธอไม เ ปยกเลย
ดั ง นั้ น การเตรี ย มอุ ป กรณ กั น ฝน ทํ า ให เ ดิ น ทางกลั บ บ า นได อ ย า ง
ปลอดภัย

๑๐๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง นั ก เรี ย นเขี ย นบรรยายภาพ และตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ ง ความยาวอย า งน อ ย
๗ บรรทัด เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คําถามชวนคิด ชวนเขียนบรรยายภาพ
๑) ในภาพเปนเหตุการณเกีย่ วกับอะไร .......................................................................
๒) ในภาพเห็น หรือมีอะไรบาง....................................................................................
...............................................................................................................................
๓) เหตุการณในภาพ “มีใครบาง ทําอะไร เกิดที่ไหน ผลเปนอยางไร”........................
...............................................................................................................................
๔) ขอคิดจากภาพ คืออะไร..........................................................................................
๕) ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร............................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๙๕

เรื่อง.....................................................

ชื่อ ................................................ สกุล .................................. ชั้น .......... เลขที่ ............

๑๐๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

สื่อสําหรับครู เรื่อง ภาพประกอบการเขียนบรรยายภาพ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๐๙๗

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๒ เรื่องเขียนบรรยายภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๑ .ความถูกตอง
ของเนื้อหา

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓.ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ - เรื่องสัมพันธกับภาพ
ขอที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
- มีการแสดงความคิด - มีการแสดงความคิด - มีการแสดงความคิด
สอดคลองกับภาพ
บางสวนสอดคลองกับ
สอดคลองกับภาพ
และแสดงเหตุผล
ภาพ
- ใชภาษาถูกตอง
นาสนใจ
- ใชภาษา เรียบเรียง
เรียบเรียงประโยค
- ใชภาษาถูกตองดี
ประโยคตองปรับปรุง
ติดขัดบาง
บางสวน
เรียบเรียงประโยค
ตอเนื่อง
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- เรื่องไมสัมพันธกับ
ภาพที่กําหนด
- ไมมีการแสดงความ
คิดเห็นเหมาะสม
- ใชภาษาผิดพลาด
หลายแหง และเขียน
ดวยประโยคสั้น ๆ
เทานั้น
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๑๐๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๔ แตงประโยคงาย ๆ
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยค คือ คําหรือกลุมคําตาง ๆ มาเรียบเรียง แสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ ไดใจความ
ที่สมบูรณ เปนความคิดหรือเรื่องราวเพียงความคิดหรือเรื่องราวเดียว ประโยคหนึ่ง ๆ ประกอบดวย ๒ สวน คือ
ภาคประธาน คือ ผูกระทําหรือแสดงกริยาอาการตาง ๆ เปนคํานามหรือคําสรรพนาม ภาคแสดง คือสวนที่เปน
กริ ย าและกรรม ภาคกริ ย าเป น คํ า ที่ แสดงการกระทําและสภาพของคน สัตว สิ่งของ ซึ่งเปน ประธานของ
ประโยค สวนกรรมคือผูถูกกระทํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายสวนประกอบของประโยคได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) แยกสวนประกอบของประโยคได
๒) แตงประโยคได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- สวนประกอบของประโยค
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียน
สวนประกอบของ
ประโยค

๘ นาที

๑. ครูใหนักเรียนทบทวนเรื่อง กลุมคํา
หรือ วลี และ ประโยค ดังนี้

๑. นักเรียนทบทวนเรื่อง กลุมคําหรือวลี
และประโยค จากขอความที่ครูกําหนดให
และตอบคําถาม ดังนี้
ครู : ใหนักเรียนสังเกตขอความตอไปนี้
นักเรียน: ตอบคําถาม
แลวบอกวาเปน กลุมคํา หรือ ประโยค
แนวคําตอบ
๑) คนแปลกหนา
๑) กลุมคํา
๒) นกเล็ก ๆ ฝูงหนึ่ง
๒) กลุมคํา
๓) ผมปลูกตนไม
๓) ประโยค
๔) แมวสีขาวขนปุย
๔) กลุมคํา
๕) นิดทํางานดี
๕) ประโยค
ครู : บอกลักษณะกลุมคํา เปนอยางไร
นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
(แนวคําตอบ : กลุมคําหรือวลี เปน
การนําคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไป มาเรียง
ตอกัน แตไมไดใจความสมบูรณ)
ครู : ทําไม “ผมปลูกตนไม” “นิดทํางานดี” นักเรียน : ตอบจากประสบการณเดิม
จึงเปนประโยค
(แนวคําตอบ : เพราะขอความนั้นได
ใจความวา “ใคร ทําอะไร อยางไร”)

๑๐๙๙

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่อง กลุมคํา
ประโยค และ
ขอความให
วิเคราะห

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๑๑๐๐
ลําดับที่

๒

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. อธิบาย
ความหมาย
สวนประกอบของ
ประโยคได
๒. แยก
สวนประกอบและ
แตงประโยคได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความเขาใจเรื่องความแตกตางของ กลุมคํา
และ ประโยค
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียนและใหขอคิดเห็น
เรื่องกลุมคําหรือวลี แลวแจงจุดประสงค
การเรียนรู คือ ทบทวนสวนประกอบ
ประโยค
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง สวนประกอบของประโยค
และตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : จากขอความตอไปนี้ สวนใดเปน
ภาคประธาน สวนใดเปนภาคแสดง
๑) แมวจับหนู
๒) คุณนารับประทานไขเจียว
๓) น้ําในกาเดือด
๔) ทารกรองไหเสียงดัง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความเขาใจ
เรื่อง กลุมคํา และ ประโยค

๑. นักเรียนจําแนกขอความ
ภาคประธาน และภาคแสดง ดังนี้
แนวคําตอบ
ภาคประธาน ภาคแสดง
๑) แมว
จับหนู
๒) คุณนา
รับประทานไขเจียว
๓) น้ําในกา
เดือด
๔) ทารก
รองไหเสียงดัง

๒. ครูใหนักเรียนจับคูนําคําที่กําหนดให
๒. นักเรียนจับคูนําคําที่กําหนดใหมาแตง
มาแตงเปนกลุมคําและประโยค ดังนี้
เปนกลุมคําและประโยค
ครู : ใหนําคําที่ครูกําหนดมาแตงเปนกลุมคํา
และประโยค ตัวอยาง

๒. PowerPoint
เรื่อง
สวนประกอบ
ของประโยค
๓. ใบความรู
ที่ ๓ เรื่อง
สวนประกอบ
ของประโยค

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ
๓. แบบ
ประเมิน
การแยก
สวนประกอบ
ของประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ลําดับที่

๓.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

๒. แยก
สวนประกอบและ
แตงประโยคได
๓. มีมารยาทใน
การเขียน

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๑๐๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

- เด็ก
(วลี) เด็กนอยคนนี้
(ประโยค) เด็กนอยคนนี้ตั้งใจเรียน
๑) กิน
๒) เขียน
๓) เสือ
๔) นักเรียน
๓. ครูสุมผลงานนักเรียนมาอานหนาชั้นเรียน
และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
การแตงประโยค
ขั้นปฏิบัติ ๑๗ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๓ เรื่องการแยก
สวนประกอบของประโยค และการแตง
ประโยค โดยใหนักเรียนแตละคนทํา และครู
อธิบายเพิ่มเติมชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคลในขณะปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียน ๒ คน ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน กอนนําเสนองานครู ทบทวน
เรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : เราควรมีมารยาทในการเขียนอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

๓. นักเรียนอานประโยคที่แตง
หนาชั้นเรียนและรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตองของประโยคที่แตง
๑. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง ๔. ใบงานที่ ๓
การแยกสวนประกอบของประโยค และ เรื่อง การแยก
การแตงประโยค
สวนประกอบ
และการแตง
ประโยค
๒. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน ออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน และตอบคําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ: เขียนดวย
ลายมือบรรจง อานงาย เปนระเบียบ

การประเมิน
การเรียนรู

๔. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๓
การแยก
สวนประกอบ
และการแตง
ประโยค

๑๑๐๒
ลําดับที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่เปน
ความจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน)
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการทํางาน ๓. นักเรียนรวมกันสรุปการทํางาน
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง ๑. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
การแยกสวนประกอบของประโยค การแตง เกี่ยวกับความรู เรื่องการแยก
ประโยค โดยการแสดงความคิดเห็นรวมกัน สวนประกอบของประโยค และการแตง
ประโยค
๒. ครูชื่นชมในความพยายามในการทํางาน ๒.นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู
และการชวยเหลือเพื่อนในการทํางานรวมกัน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องการแยก
พฤติกรรม
สวนประกอบ นักเรียน
ของประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๐๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง สวนประกอบของประโยค
๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยค และการแตงประโยค
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยคและการแตงประโยค
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- อธิบายความหมาย
สวนประกอบของประโยค
ทักษะและกระบวณการ
๑. แยกสวนประกอบของ
ประโยค
๒. การแตงประโยค
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม
ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๓ เรื่อง
การแยกสวนประกอบ
ของประโยค และ
การแตงประโยค

- แบบประเมินใบงาน
ที่ ๓ เรื่อง การแยก
สวนประกอบของ
ประโยค และการแตง
ประโยค

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๑๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. อธิบาย
ความหมาย
สวนประกอบของ
ประโยค
๒. แยก
สวนประกอบของ
ประโยคและแตง
ประโยค
๓. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
อธิบายความหมาย
สวนประกอบของ
สวนประกอบของ
สวนประกอบของ
ประโยคไดถูกตอง
ประโยคไดถูกตองเปน ประโยคไดถูกตองเปน
สวนมาก
สวนนอย
แยกสวนประกอบของ แยกสวนประกอบของ แยกสวนประกอบของ
ประโยค และแตง
ประโยคและแตง
ประโยคและแตง
ประโยคถูกตอง
ประโยค ผิดพลาด
ประโยค ผิดพลาด
ทุกหัวขอ
๑-๒ ขอ
๓-๔ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายความหมาย
สวนประกอบของ
ประโยคไมได
แยกสวนประกอบของ
ประโยคและแตง
ประโยค ผิดพลาด
มากกวา๔ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๐๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง สวนประกอบของประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคในภาษาไทย

กลุมคํา หรือวลี เปนการนําคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไป มาเรียงตอกัน แตไมได
ใจความสมบูรณ
ตัวอยาง กลุมคํา หรือ วลี
บินเร็วมาก (ภาคแสดง)
แมวสีดําขนปุย (ภาคแสดง)
กระโดดไดไกล (ภาคแสดง)
ใคร ๆ ก็ได (ภาคประธาน)
ประโยค คื อ คํ า หรื อ กลุ ม คํ า ต า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย ง แสดงความคิ ด หรื อ
เรื่องราวที่สมบูรณ ไดใจความที่สมบูรณ เปนความคิดหรือเรื่องราวเพียงความคิด
หรือเรื่องราวเดียว ประโยคหนึ่ง ๆ ประกอบดวย ๒ สวน ภาคประธาน และ
ภาคแสดง
๑. ภาคประธาน คือ สวนของผูทําอาการ หรือบทประธาน อาจมีสวนขยาย
หรือไมมีก็ได คําที่ทําหนาที่ผูกระทําอาการ ไดแก คํานาม หรือคําสรรพนาม เชน
พี่ พี่ชาย
ครู คณะครูภาษาไทย
แมว แมวสีดํา
บาน บานหลังใหญ
๒. ภาคแสดง คือ สวนที่แสดงอาการหรือบอกการกระทําของประธาน
คําที่แสดงอาการ ไดแก คํากริยา อาจมีคําเดียว หรือคําสวนขยายเปนกลุมคํา
ก็ได เชน
วิ่ง วิ่งเร็วมาก
กิน กินจุมาก

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๐๗

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยคและแตงประโยค
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (สวนประกอบของประโยค)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง
ตอนที่ ๑ นําคําในประโยค มาแยกสวนประกอบของประโยคใหถูกตอง

๑. แมวกินปลาทู

ภาคประธาน
ภาคแสดง
ประธาน
กริยา
กรรม
....................... .................... ....................

๒. โบนัสเตะฟุตบอล

....................... .................... ....................

๓. ชางกินออย

....................... .................... ....................

๔. แมบานกวาดหยากไย

....................... .................... ....................

๕. คุณหมอรักษาคนไข

....................... .................... ....................

๖. คุณพอรดน้ําตนไม

....................... .................... ....................

๗. สิงโตไลจับกวางปา

....................... .................... ....................

๘. คุณยายอานหนังสือ

....................... .................... ....................

๙. สมชายซักถุงเทา

....................... .................... ....................

ประโยค

๑๐. สดใสไปเที่ยวสวนสนุก ....................... .................... ....................

๑๑๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตอนที่ ๒ นําคําตอไปนี้มาแตงเปนกลุมคํา และประโยค
คํา

กลุมคํา

เด็ก

เด็กนอยคนนี้

ตัวอยาง

๑. เสือ

ประโยค
เด็กนอยคนนี้ตั้งใจเรียน

.......................... ...............................................................

๒. รวดเร็ว .......................... ...............................................................
๓. ชาวนา .......................... ...............................................................
๔. กิน

.......................... ...............................................................

๕. ตลาด .......................... ...............................................................

ชื่อ .............................................. สกุล .................................. ชั้น ............ เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๐๙

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่อง การแยกสวนประกอบของประโยค และแตงประโยค
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
แยกสวนประกอบ
ของประโยค และ
แตงประโยค ถูกตอง
ทุกหัวขอ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
แยกสวนประกอบ
แยกสวนประกอบ
ของประโยค และ
ของประโยค และ
แตงประโยคผิดพลาด
แตงประโยค
ผิดพลาด ๑-๒ ขอ
๓-๔ ขอ

เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง สม่าํ เสมอเปน
สวนใหญ
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
แยกสวนประกอบ
ของประโยค และ
แตงประโยค
ผิดพลาดมากกวา
๔ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

๑๑๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คํานาม เปนคําที่ใชเรียกคน สัตว สิ่งของ สถานที่ สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งสามารถแบงไดเปน ๒ ชนิด
คือคํานามทั่วไป เชน เด็ก แม แมว และคํานามชี้เฉพาะ เชน กวาง ดอกทานตะวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกชนิดของคํานามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคํานามชนิดตาง ๆ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คํานาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑ ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูภาพแผนที่บริเวณ
๑. นักเรียนดูภาพแผนทีบ่ ริเวณ
การอาน เขียน
โรงเรียนแลวใชคําถามกระตุนความคิด
โรงเรียน แลวตอบคําถาม ดังนี้
คํานาม
นักเรียน ดังนี้
ครู : บอกคํานามชี้เฉพาะจากภาพ
นักเรียน : บอกคํานามชี้เฉพาะ
จากภาพ เชน
ครู : บอกคํานามทั่วไปจากภาพ
นักเรียน : บอกคํานามทั่วไปจากภาพ
เชน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหคําและ ๒. นักเรียนรวมกันวิเคราะหคําและ
ตรวจสอบความถูกตองของคําที่ได
ตรวจสอบความถูกตองของคําที่ได
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง คํานามและใหนักเรียน ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง
การเรียนรู
อานใบความรูที่ ๔ เรื่อง คํานาม
คํานาม
๑. บอกชนิดของ
๒. ครูตั้งคําถามตรวจสอบความเขาใจ ดังนี้ ๒. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
คํานาม
ครู : ในหองเรียนของเรามีสิ่งของใดบาง
นักเรียน : ในหองเรียนมีสิ่งของที่เปน
ที่เปนคํานามทั่วไป และคํานามเฉพาะ
คํานามทั่วไป เชน โตะ เกาอี้
คํานามเฉพาะ เชน คอมพิวเตอร
โทรทัศน

๑๑๑๑

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
ภาพแผนที่
พฤติกรรม
บริเวณโรงเรียน นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. PowerPoint
เรื่องคํานาม
๓. ใบความรู
ที่ ๔ เรื่อง
คํานาม

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑๑๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๓. ๒. เขียนคํานาม
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที
ชนิดตาง ๆ
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

๔.

ขั้นสรุป

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
หาคํานาม โดยใหนักเรียนแตละคนทํา
และครูอธิบายเพิ่มเติมชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลในขณะปฏิบัติ
๒. ครูสุมนักเรียน ๒ คน ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน กอนนําเสนองาน ครูทบทวน
เรื่องมารยาทในการเขียน
ครู : เราควรมีมารยาทในการเขียนอะไรบาง

๓. ครูสุมนักเรียนนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน และเลือก ๑ คํา มาแตง
ประโยค
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องคํานาม
โดยใชคําถาม ดังนี้
- คํานามคืออะไร
- คํานามมีกี่ชนิด อะไรบาง
- ยกตัวอยางคํานามคนละ ๑ คํา
๒. ครูชื่นชมในความพยายามทํางานและ
การชวยเหลือเพื่อนในการทํางานรวมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
หาคํานาม

สื่อการเรียนรู
๔. ใบงานที่ ๔
เรื่องหาคํานาม

การประเมิน
การเรียนรู
๑. แบบประเมิน
ใบงานที่ ๔ เรื่อง
หาคํานาม

๒. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน ออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน และตอบคําถาม
นักเรียน : (แนวคําตอบ: เขียนดวย
ลายมือบรรจง อานงาย เปนระเบียบ
ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่เปน
ความจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน)
๓. นักเรียนนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน และเลือก ๑ คํา มาแตง
ประโยค
๑. นักเรียนสรุปความรู เรื่องคํานาม
๕. PowerPoint
โดยใชคําถาม ดังนี้
เรื่องคํานาม
- คํานามคืออะไร
- คํานามมีกี่ชนิด อะไรบาง
- ยกตัวอยางคํานามคนละ ๑ คํา
๒. นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๑๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง คํานาม
๒) สื่อ PowerPoint เรื่อง คํานาม
๓) สื่อ PowerPoint แผนผังโรงเรียน
๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง คํานาม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง หาคํานาม
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกชนิดของคํานาม
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคํานามชนิดตาง ๆ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม
ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๔ เรื่อง หา
คํานาม

- แบบประเมินใบงานที่
๔ เรื่อง หาคํานาม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๑๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกชนิดของ
คํานาม
๒. เขียนคํานาม
ชนิดตาง ๆ
๓. มารยาท
ในการเขียน

๔ (ดีมาก)
บอกชนิดของคํานาม
ไดถูกตอง ๒ ชนิด
เขียนคํานามชนิด
ตาง ๆ ถูกตอง
๑๒-๑๓ ขอ
- เขียนดวยลายมือ
บรรจง อานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกชนิดของคํานาม
ไดถูกตอง ๑ ชนิด
เขียนคํานามชนิด
ตาง ๆ ถูกตอง
๑๐-๑๑ ขอ
- เขียนดวยลายมือ
บรรจง อานงาย
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริง และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนคํานามชนิด
ตาง ๆ ถูกตอง
๘-๙ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
คอนขางอานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ใชคําเหมาะสม
- เขียนสิ่งที่เปนความ
จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกชนิดของคํานาม
ไมถูกตอง
เขียนคํานามชนิด
ตาง ๆ ถูกตอง
นอยกวา ๘ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๑๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๔ เรื่อง คํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํานาม

คํานาม คือ คําที่ใชเรียก คน สัตว พืช สิ่งของ และสถานที่
ตัวอยางเชน
โรงเรียน
ชาวไร
แมว
นกยูง
หนังสือ
พระจันทร
สวนสัตว ธงไตรรงค
พระอาทิตย ดอยสุเทพ
นครสวรรค
คําที่ใชเรียกคน เชน
เด็ก
เพื่อน
ยา
ทหาร
พอคา
ชาวไร
คําที่ใชเรียกสัตว เชน
ชาง
สุนัข
เจามอม
นกยูง
ปลาทู
ผีเสื้อ
คําที่ใชเรียกพืช เชน
ตนมะมวง
เงาะโรงเรียน พริก
มะนาว
พริกชี้ฟา
คําที่ใชเรียกสิ่งของ เชน
หนังสือ
ลูกฟุตบอล ขาวเหนียวมูน
คอมพิวเตอร ธงชาติ
ธงไตรรงค
คําที่ใชเรียกสถานที่ เชน
โรงเรียน
ดอยสุเทพ
นครสวรรค
สนามหญา สวนสัตวชะอํา

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ชนิดของคํานาม

๑๑๑๗

คํานามแบงเปน ๒ ชนิด คือคํานามทั่วไป และคํานามชี้เฉพาะ
๑. คํานามทั่วไป เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปไมไดชี้เฉพาะเจาะจง เชน
โรงเรียน แมว สถานีรถไฟ หนังสือ สวนสัตว
๒. คํานามชี้เฉพาะ เปนคํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว สิ่งของ และ
สถานที่ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เชน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
สถานีรถไฟหัวหิน หนังสือภาษาไทย สวนสัตวชะอํา

หนาที่ของคํานาม

คํานามทําหนาที่ในประโยค ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยางเชน
จานขาวตกแตก
นักเรียนอานนิทาน
พอลางชอนสอม
เจาแตมชอบกระโดดเชือก
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
สมชัยเตะฟุตบอล
นองซักเสื้อ
ชมพูเลี้ยงสุนัข
แมวเคลาเคลียกันตธิดา

๑๑๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง หาคํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง คนหาคํานามในตาราง วงกลมลอมรอบ แลวนํามาแยกชนิดให
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คํานามชี้เฉพาะ

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ชื่อ .............................................. สกุล .................................. ชั้น ............ เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๑๙

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง หาคํานาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํานาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง คนหาคํานามในตาราง วงกลมลอมรอบ แลวนํามาแยกชนิดให
ถูกตอง
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คํานามทั่วไป (แนวคําตอบ)
โรงแรม ตํารวจ มาลาย ศาลา รถยนต
คํานามชี้เฉพาะ (แนวคําตอบ)
ถนนเพชรเกษม สวนสัตวดุสิต กรุงเทพ ประเทศไทย
อาทิตย
ยุโรป
อนุชา

ส
ว
น
สั
ต
ว
ดุ
สิ
ต
ล
ง
ง
บ

๑๑๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๔ เรื่องหาคํานาม
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคํานามชนิด
เขียนคํานามชนิด
เขียนคํานามชนิด
ตาง ๆ ถูกตอง
ตาง ๆ ถูกตอง
ตาง ๆ ถูกตอง
๑๒-๑๓ ขอ
๑๐-๑๑ ขอ
๘-๙ ขอ
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคํานามชนิด
ตาง ๆ ถูกตอง
นอยกวา ๘ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๒๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คําสรรพนาม เปนคําที่ใชแทนคํานามทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง อาจเปนคน สัตว สิ่งของ
เพื่อไมตองใชคํานามนั้นซ้ําอีก
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของคําสรรพนามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคําสรรพนามได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คําสรรพนาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การอาน เขียนคํา
สรรพนาม

๕ นาที

๑. ครูยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนอาน
ออกเสียงพรอมกัน จํานวน ๕ ประโยค ดังนี้
- คุณพอไมชอบดื่มกาแฟดํา ทานชอบดื่มชา
- สุนัขตัวนั้นมันชอบกัดคน
- ปราณีจะ เธอจะไปไหนหรือ
- ชายคนนั้นใสเสื้อขาด เขานาจะไมมีเงินซื้อ
เสื้อใหม
- ฉันจะไปทะเลวันเสารนี้ เธอไปดวยไหม
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตคําที่ครูเนนตัวหนา
จากนั้นครูตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : คําที่ครูเนนตัวหนามีลักษณะอยางไร
-คุณพอ ทาน
-สุนัข มัน
-ปราณี เธอ
-ชาย
เขา
- ฉัน
เธอ
๓. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง ทบทวน
คําสรรพนาม

๑. นักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน
จํานวน ๕ ประโยค

๒. นักเรียนสังเกตคําที่ครูเนนตัวหนา
จากนั้นตอบคําถาม โดยมีแนวคําตอบ
ดังนี้
นักเรียน : เปนคํานาม และเปนคํา
ที่ใชแทนคํานามที่กลาวมาแลว
เพื่อไมใหกลาวซ้ําอีก

สื่อการเรียนรู
๑. PowerPoint
แสดงประโยค ๕
ประโยค

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที
การเรียนรู
๑. บอกความหมาย
ของคําสรรพนามได

๓.

๑๑๒๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

๑. ครูอธิบายเรื่อง คําสรรพนาม และตั้ง
คําถาม ดังนี้
ครู : คําสรรพนามใชแทนผูพูด มีอะไรบาง
ครู : คําสรรพนามใชแทนผูฟง มีอะไรบาง
ครู : คําวา “โยม” ใครเปนผูใช
ครู : คําสรรพนามใชแทนผูที่กลาวถึง
๒. เขียนคํา
มีอะไรบาง
สรรพนามได
๒. ครูใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๕ เรื่อง
๓. แตงประโยคโดย
จําแนกคําสรรพนาม และจับคูแตงประโยค
ใชคําสรรพนามได
โดยใชคําสรรพนามที่กําหนดใหลงสมุด
๓. มีมารยาท
- ฉัน
ในการเขียน
- ขาพเจา
- มัน
- ผม
๓. ครูสุมใหนักเรียนอานประโยคที่แตงโดยใช
คําสรรพนามที่กําหนดให และตรวจสอบ
ความถูกตองในการแตงประโยค
๔. หาคําสรรพนาม ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๕ เรื่อง การหา
ได
คําสรรพนามและครูอธิบายเพิ่มเติมชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคลในขณะปฏิบัติ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
แนวคําตอบ
นักเรียน : ฉัน ผม เรา หนู ดิฉัน
นักเรียน : คุณ ทาน เธอ โยม
นักเรียน : พระเปนผูพูด
นักเรียน : ทาน มัน เขา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint
เรื่องคําสรรพนาม
๒. ใบความรูท ี่ ๕
เรื่องคําสรรพนาม

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๓. ใบงานที่ ๕
เรื่อง การหา
คําสรรพนาม

๓. แบบประเมิน
ใบงานที่ ๕ เรื่อง
คําสรรพนาม

๒. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๕ เรื่อง
คําสรรพนาม และจับคูแตงประโยค
โดยใชคําสรรพนามที่กําหนดใหลง
สมุด

๓. ตัวแทนนักเรียนอานประโยคที่แตง
โดยใชคําสรรพนามหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
การหาคําสรรพนาม

๑๑๒๔
ลําดับที่

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง ใบงานที่ ๕
๑. ครูและนักเรียนสรุปความรู เรื่อง
คําสรรพนาม โดยใชคําถาม ดังนี้
- คําสรรพนามคืออะไร
- คําสรรพนามมีกี่ชนิด อะไรบาง
- ยกตัวอยางคําสรรพนามคนละ ๑ คํา
๒. ครูชื่นชมในความพยายามทํางานและ
การชวยเหลือเพื่อนในการทํางานรวมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตองการทําใบงานที่ ๕
๑. นักเรียนรวมสรุปความรู เรื่อง
คําสรรพนาม และตอบคําถามครู

๒. นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคําสรรพนาม พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๒๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
๒) สื่อ PowerPoint ประโยค ๕ ประโยค
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง คําสรรพนาม
๔) ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การหาคําสรรพนาม
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
- บอกความหมายของ
คําสรรพนาม
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนคําสรรพนาม
๒. แตงประโยคที่ใช
คําสรรพนาม
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๕ เรื่อง
การหาคําสรรพนาม

- แบบประเมินใบงาน
ที่ ๕ เรื่อง การหา
คําสรรพนาม

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑๑๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
คําสรรพนาม

๔ (ดีมาก)
บอกความหมายของ
คําสรรพนามได
ถูกตอง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ
คําสรรพนามได
คําสรรพนามได
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองเปนสวนนอย

๒. เขียน
คําสรรพนาม

เขียนคําสรรพนาม
ถูกตอง ๑๓-๑๕ ขอ

เขียนคําสรรพนาม
ถูกตอง ๑๐-๑๒ ขอ

๓. มารยาท
ในการเขียน

เขียนคําสรรพนาม
ถูกตองนอยกวา
๗ ขอ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือที่ - เขียนดวยลายมือที่
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
คอนขางอานงาย
อานยาก
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- มีขูดขีดทิ้ง
- มีรอยขูดขีดลบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- ใชคําเหมาะสม
คําผิด
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ - ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง - เขียนเรื่องที่ไมเปน
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
และรับผิดชอบในสิ่งที่ ความจริง และไม
ในสิ่งที่เขียน
เขียน
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนคําสรรพนาม
ถูกตอง ๗-๙ ขอ

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ
คําสรรพนาม
ไมถูกตอง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๒๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําสรรพนาม

คําสรรพนาม คือ คําที่ ใชแทนคํานาม ทั้งที่เปนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง
เพือ่ ไมตองใชคํานามนั้นซ้าํ อีก มี ๓ ชนิด คือ
๑. สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใชแทนผูพูด ไดแก ฉัน ดิฉัน หนู ผม กระผม
ขาพเจา เรา อาตมา เชน
ฉันเลี้ยงปลาไวสิบตัว
ดิฉันปวยเปนไขหวัด
๒. สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใชแทนผูฟง ไดแก คุณ เธอ ทาน โยม เชน
บานของคุณอยูที่ไหน
พวกเราคิดถึงเธอมาก
๓. สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใชแทนผูที่ถูกกลาวถึง ไดแก เขา มัน ทาน พระองค
เชน
ฉันเห็นเขาที่ตลาดเมื่อวานนี้
คุณยายทานไมคอยแข็งแรง
หนาที่ของคําสรรพนาม
คําสรรพนามทําหนาที่ในประโยคเหมือนกับคํานาม คือ
๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ตัวอยาง เชน
ฉันเลี้ยงปลากัด หนูไปตลาดกับแมนะคะ มันชอบเฝาบาน
๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
ดินสอของฉันหายใครเอามันไป พวกเรานิยมยกยองทาน
ผมคิดถึงคุณ พอรักผม

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๒๙

ใบงานที่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําสรรพนามเติมในประโยคใหถูกตอง
๑.

พบสุนัขของ

๒.

ขอบิณฑบาตนะ

๓.

ครับกรุณาคอยสักครูครับ
กัด

๔. สุนัขของ
๕. คุณพอให

เมื่อวาน

มาตาม

ไปพบ

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง ใหนักเรีย นขี ดเส น ใตคํา สรรพนามในประโยคและ
บอกบุรุษสรรพนามใหถูกตอง
ตัวอยาง ฉันอยากไปทะเลวันเสารนี้
สรรพนามบุรุษที่ ๑
๑. หลวงพี่ทานยังจําวัดอยู
๒. สวัสดีคะ ดิฉันชื่อเนาวรัตน
๓. เราไปทําบุญกันวันเสารนี้

๑๑๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๔. เขานิยมใชโทรศัพทมือถือรุนใหม
๕. ขาพเจาไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
๖. สุนัขตัวนั้นมันเหาเสียงดัง
๗. เธอจะไปไหนจะ
๘. พระองคโปรดการทรงมา
๙. คุณครับ ชวยขยับรถใหหนอย
๑๐. เขาบอกวาวันนี้ไมตองมา

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๓๑

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง คําสรรพนาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คําสรรพนาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําสรรพนามเติมในประโยคใหถูกตอง
ฉัน / เรา นัขของ...................เมื
เธอ ่อวาน
๑. ...................พบสุ
อาตมา
โยม
๒. ...................ขอบิ
ณฑบาตนะ....................
คุณ / ทาน บกรุณาคอยสักครูครับ
๓. ..............................ครั
คุณ / เธอ .......................
มัน กัด.......................
ผม / ฉัน
๔. สุนัขของ..........................
ผม
คุณ
ทาน
๕. คุณพอให...............มาตาม..............ไปพบ...............
ตอนที่ ๒ คําชี้แจง ใหนักเรียนขีดเสนใตคําสรรพนามในประโยคและระบุบุรุษสรรพนามใหถูกตอง
ตัวอยาง ฉันอยากไปทะเลวันเสารนี้ สรรพนามบุรุษที่ ๑
สรรพนามบุรุษที่ ๓
๑. หลวงพี่ทานยังจําวัดอยู
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๑
๒. สวัสดีคะ ดิฉันชื่อแกวตา
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๑
๓. เราไปทําบุญกันวันเสารนี้
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๒
๔. เขานิยมใชโทรศัพทมือถือรุนใหม
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๑
๕. ขาพเจาไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๓
๖. สุนัขตัวนั้นมันเหาเสียงดัง
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๒
๗. เธอจะไปไหนจะ
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๓
๘. พระองคโปรดการทรงมา
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๒
๙. คุณครับ ชวยขยับรถใหหนอย
...........................................................
สรรพนามบุรุษที่ ๓
๑๐. เขาบอกวาวันนี้ไมตองมา
...........................................................

๑๑๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่องคําสรรพนาม
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง
๓. ความสะอาด

๔ (ดีมาก)
เขียนคําสรรพนาม
ถูกตอง ๑๓-๑๕ ขอ

ระดับคุณภาพ

๓ (ดี)
เขียนคําสรรพนาม
ถูกตอง ๑๐-๑๒ ขอ

๒ (พอใช)
เขียนคําสรรพนาม
ถูกตอง ๗-๙ ขอ

เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง
สม่าํ เสมอเปนสวนใหญ ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหางไมเทากัน เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคําสรรพนาม
ถูกตองนอยกวา
๗ ขอ
เขียนลายมือ ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๓๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
คํากริยา คือ คําที่บอกอาการกระทํา หรือบอกสภาพอยางใดอยางหนึ่งของ คน สัตว สิ่งของ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของคํากริยาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนคํากริยาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
- คํากริยา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนอาน ๑. นักเรียนอานออกเสียงจํานวน
การอาน เขียน
ออกเสียงจํานวน ๕ ประโยค ดังนี้
๕ ประโยค
คํากริยา
- สุนัขวิ่งเร็ว
- ฉันดีใจมาก
- ขิงวายน้ําเกง
- พอหัวเราะเสียงดัง
๒. ครูใหนักเรียนสังเกตคําที่ครูเนนตัวหนา ๒. นักเรียนสังเกตคําที่ครูเนนตัวหนา
จากนั้นครูตั้งคําถามวา “คําที่ครูเนน
และตอบคําถาม
ตัวหนามีลักษณะอยางไร”
- เปนคํากริยา ที่แสดงอาการ แสดง
ทาทางตาง ๆ ของคํานาม
๓. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง
ทบทวนคํากริยา
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายเรื่อง คํากริยา และตั้งคําถาม ๑. นักเรียนตอบคําถาม
การเรียนรู
ดังนี้
แนวคําตอบ
๑. บอกความหมาย
ครู : คําตอไปนี้เปนคําประเภทใด (ครูอาน แม (คํานาม) ฉัน (คําสรรพนาม)
ของคํากริยาได
ทีละคํา ดังนี้ แม ฉัน รองเพลง เขา
รองเพลง (คํากริยา) เขา (คําสรรพนาม)
ปลาทู คลาน ไกแจ รองไห มัน
ปลาทู (คํานาม) คลาน (คํากริยา)
กรุงเทพ)
ไกแจ (คํานาม) รองไห (คํากริยา)
มัน (คําสรรพนาม) กรุงเทพ (คํานาม)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
แสดงประโยค พฤติกรรม
๕ ประโยค
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๒. PowerPoint
เรื่องคํากริยา
๓. ใบความรู
ที่ ๖ เรื่อง
คํากริยา

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. แตงประโยคที่มี
คํากริยาได

๓.

๔.

เวลา
ที่ใช

๑๑๓๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๒. ครูใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๖ เรื่อง
คํากริยา แลวใหนักเรียนแตงประโยคจาก
คํากริยาที่กําหนดใหลงในสมุด ดังนี้
มวน ปวด เขี่ย ดีด พน
๓. ครูสุมใหนักเรียนอานประโยคที่แตง
โดยใชคํากริยาที่กําหนดให และตรวจสอบ
ความถูกตองในการแตงประโยค

๒. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง
คํากริยา และแตงประโยคจากคํากริยา
ที่กําหนดใหลงในสมุด

๓. เขียนคํากริยาได ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
๔. มีมารยาท
คํากริยา และครูอธิบายเพิ่มเติมชวยเหลือ
ในการเขียน
นักเรียนเปนรายบุคคลในขณะปฏิบัติ
๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง ใบงานที่ ๕
ขั้นสรุป ๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องคํากริยา
โดยใชคําถาม ดังนี้
- คํากริยาคืออะไร
- คํากริยามีกี่ชนิด อะไรบาง
- ยกตัวอยางคํากริยาคนละ ๑ คํา
๒. ครูชื่นชมในความพยายามทํางานและ
การชวยเหลือเพื่อนในการทํางานรวมกัน

๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่องคํากริยา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. ตัวแทนนักเรียนอานประโยคที่แตง
โดยใชคํากริยาหนาชั้นเรียน

๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๑. นักเรียนสรุปความรู เรื่องคํากริยา
โดยใชคําถาม ดังนี้
- คํากริยาคืออะไร
- คํากริยามีกี่ชนิด อะไรบาง
- ยกตัวอยางคํากริยาคนละ ๑ คํา
๒. นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู

๔. ใบงานที่ ๖
เรื่อง คํากริยา

๓. แบบประเมิน
ใบงานที่ ๖ เรื่อง
คํากริยา

๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องคํากริยา
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑๑๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง คํากริยา
๒) สื่อ PowerPoint แสดงประโยค ๕ ประโยค
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง คํากริยา
๔) ใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ความรู
- บอกความหมายของคํากริยา - การถามตอบ
- แบบประเมินการถาม
- การสังเกตพฤติกรรม ตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะและกระบวนการ
- เขียนคํากริยา
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง
- แบบประเมินใบงานที่ ๖
คํากริยา
เรื่อง คํากริยา
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน

-การสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
- การสังเกตพฤติกรรม
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑. การประเมิน
ความสามารถใน
๒. ความสามารถในการคิด
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

-แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๓๗

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
คํากริยา
๒. เขียนคํากริยา
และแตงประโยค
ที่มีคํากริยา
๓. มารยาทใน
การเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
คํากริยาไดถูกตอง
เปนสวนนอย
เปนสวนใหญ
เขียนคํากริยาและ
เขียนคํากริยาและ
เขียนคํากริยาและ
แตงประโยคถูกตอง แตงประโยคถูกตอง แตงประโยคถูกตอง
๙ ขอ
๗-๘ ขอ
๕-๖ ขอ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ - เขียนดวยลายมือที่
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําเหมาะสม
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
และรับผิดชอบในสิ่ง
ในสิ่งที่เขียน
ที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ
คํากริยาไมถูกตอง
เขียนคํากริยาและ
แตงประโยคถูกตอง
นอยกวา ๓ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบคําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน

๑๑๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๓๙

ใบความรูท ี่ ๖ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํากริยา

คํากริยา คือ คําที่แสดงอาการหรือการกระทําของ คน สัตว สิ่งของ
เชน นั่ง นอน ยืน เรียน อาน มอง ดื่ม รัก คิดถึง วาด คลาน
หยิบ เลี้ยว เตน สวม ดีใจ หัวเราะ รองไห ยิ้ม กระโดด
คํากริยามี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. คํากริยาที่ตองมีกรรมมารับ เปนคํากริยาที่ตองมีผูถูกกระทําจึง
จะมีใจความสมบูรณ เชน
ดื่ม
ฉันดื่ม เปนประโยคที่ใจความยังไมสมบูรณ
ฉันดื่มนม คําวา นม เปนกรรม ทําใหรูวาดื่มอะไร
ดู
พอดู เปนประโยคที่ใจความยังไมสมบูรณ
พอดูโทรทัศน คําวา โทรทัศน เปนกรรม ทําใหรูวา
ดูอะไร
เชน

๒. คํากริยาที่ไมตองมีกรรมมารับ เปนคํากริยาที่มีใจความสมบูรณ
นอนหลับ
ตาย

เขานอนหลับ เปนประโยคที่ใจความสมบูรณ
นาฬิกาตาย เปนประโยคที่ใจความสมบูรณ

๑๑๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คํากริยา)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง เขียนคํากริยาจากภาพและนํามาแตงประโยคใหถูกตอง
๑.

๒.

๓.

................................... ................................... ...................................
๔.
๕.
๖.

................................... ................................... ...................................
๗.
๘.
๙.

................................... ................................... ...................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๔๑

คําชี้แจง นําคํากริยามาแตงประโยค
๑. ...............................................................................................................
๒. ...............................................................................................................
๓. ...............................................................................................................
๔. ...............................................................................................................
๕. ...............................................................................................................
๖. ...............................................................................................................
๗. ...............................................................................................................
๘. ...............................................................................................................
๙. ...............................................................................................................

ชื่อ ............................................สกุล .................................. ชั้น ............... เลขที่ ............

๑๑๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๖ เรื่อง คํากริยา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ลายมือ
ตัวบรรจง

๓. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนคํากริยาถูกตอง เขียนคํากริยาถูกตอง เขียนคํากริยาถูกตอง
๕ ขอ
๔ ขอ
๓ ขอ
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง สม่ําเสมอเปน
ไมคอยสม่ําเสมอ
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
๔-๖
คะแนน
คะแนน
๑-๓
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนคํากริยาถูกตอง
นอยกวา ๓ ขอ
เขียนลายมือ
ไมมีหัว
ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๔๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีใจความบอกใหรูวาใคร ทําอะไร อยางไร โดยไมตองการคําตอบ เชน
น้ําตกจากที่สูงลงสูที่ต่ํา น้ําเต็มลําธารไหลไปยังปลายลําธาร เปนตน
ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบ จะมีคําวา ใชหรือไม ใคร อะไร
ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกความหมายของประโยคบอกเลาได
๒) บอกความหมายของประโยคคําถามได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) เขียนประโยคบอกเลาได
๒) เขียนประโยคคําถามได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยคบอกเลา
๔.๒ ประโยคคําถาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนพูดเลาเหตุการณที่ไดพบ ๑. นักเรียนพูดเลาเหตุการณที่ไดพบ
๑. การอาน เขียน
เมื่อเชานี้
เมื่อเชานี้
ประโยคบอกเลา
๒. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๒. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมี
๒. การอาน เขียน
ดังนี้
แนวคําตอบ ดังนี้
ประโยคคําถาม
ครู : ประโยคที่นักเรียนพูดมีลักษณะเปน นักเรียน : เปนการพูดเลาเหตุการณ
อยางไร
โดยไมตองการคําตอบ
๓. ครูใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับภาพ ๓. นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับภาพ
เหตุการณที่ครูกําหนดให
เหตุการณที่ครูกําหนดให
๔. ครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ๔. นักเรียนตอบคําถามครู โดยมีแนว
ดังนี้
คําตอบ ดังนี้
ครู : ประโยคที่นักเรียนพูดเกี่ยวกับภาพ นักเรียน : เปนการตั้งคําถาม และ
มีลักษณะอยางไร
ตองการคําตอบ
๒. จุดประสงค
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายความรู เรื่องประโยคบอกเลา ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๗ เรื่อง
การเรียนรู
และประโยคคําถาม และอานใบความรู
ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
๑. บอกความหมาย
ที่ ๗ ประโยคบอกเลาและประโยคคําถาม
ของประโยค
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “แยก
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “แยกประโยค”
บอกเลา
ประโยค” โดยมีวิธีการ ดังนี้
และตอบคําถาม ดังนี้
ครู : ประโยคตอไปนี้ เปนประโยคชนิดใด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่อง ภาพ
พฤติกรรม
เหตุการณ
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

๒. PowerPoint
เรื่องประโยค
บอกเลา และ
ประโยคคําถาม
๓. ใบความรูที่ ๗
เรื่องประโยค

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
การเรียนรู
การเรียนรู
๒. บอกความหมาย
ของประโยคคําถาม

๓.

๔.

๓. เขียนประโยค
บอกเลา
๔. เขียนประโยค
คําถาม
๕. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นลงมือ
ปฏิบัติ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๑๑๔๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑) ลูกแกะกลัวหมาปา
๒) จุมกําลังดื่มน้ํา
๓) เพราะเหตุใดลูกแกะกลัวหมาปา
๔) จุมกําลังดื่มน้ําอะไร
๕) โรงเรียนวังไกลกังวล ฯ อยูหัวหิน

๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
และครูอธิบายเพิ่มเติมชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคลในขณะปฏิบัติ
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหและ
นําเสนอผลการทําใบงาน และทบทวน
มารยาทในการเขียน
ครู : เราควรมีมารยาทในการเขียน
อะไรบาง
๕ นาที

กิจกรรมนักเรียน
๑) ประโยคบอกเลา
๒) ประโยคบอกเลา
๓) ประโยคคําถาม
๔) ประโยคคําถาม
๕) ประโยคบอกเลา
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่องประโยค
บอกเลา และประโยคคําถาม
๒. นักเรียนรวมกันวิเคราะหและนําเสนอ
ผลการทําใบงาน

นักเรียน : (แนวคําตอบ: เขียนดวย
ลายมือบรรจง อานงาย เปนระเบียบ
ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่เปน
ความจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน)
๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องประโยค ๑. นักเรียนสรุปความรู เรื่องประโยค
บอกเลา และประโยคคําถาม
บอกเลา และประโยคคําถาม
โดยใชคําถาม ดังนี้
โดยใชคําถาม ดังนี้
- ประโยคบอกเลา คืออะไร
- ประโยคบอกเลา คืออะไร

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

บอกเลา และ
ประโยคคําถาม

๔. ใบงานที่ ๗
เรื่องประโยค
บอกเลา และ
ประโยคคําถาม

๓. แบบ
ประเมินใบงาน
ที่ ๗ เรื่อง
ประโยค
บอกเลา และ
ประโยค
คําถาม

๕. PowerPoint ๑. การสังเกต
เรื่องประโยค
พฤติกรรม
บอกเลา และ นักเรียน
ประโยคคําถาม

๑๑๔๖
ลําดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค
การเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
- ประโยคคําถาม คืออะไร
- ยกตัวอยางประโยคบอกเลา คนละ
๑ ประโยค
- ยกตัวอยางประโยคคําถาม คนละ
๑ ประโยค
๒. ครูกลาวชื่นชมความพยายามทํางาน
และการชวยเหลือเพื่อนในการทํางาน
รวมกัน

กิจกรรมนักเรียน
- ประโยคคําถาม คืออะไร
- ยกตัวอยางประโยคบอกเลา คนละ
๑ ประโยค
- ยกตัวอยางประโยคคําถาม คนละ
๑ ประโยค
๒. นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
๒. การถาม
ตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๔๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
๒) สื่อ PowerPoint ภาพเหตุการณ
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
๔) ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. บอกความหมายของ
ประโยคบอกเลา
๒. บอกความหมายของ
ประโยคคําถาม
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนประโยคบอกเลา
๒. เขียนประโยคคําถาม
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๗ เรื่อง
ประโยคบอกเลา
และประโยคคําถาม

- แบบประเมินใบงาน
ที่ ๗ เรื่องประโยค
บอกเลา และประโยค
คําถาม

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

๑๑๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
ประโยคบอกเลา
๒. บอก
ความหมายของ
ประโยคคําถาม
๓. เขียนประโยค
บอกเลา และเขียน
ประโยคคําถาม
๔. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ประโยคบอกเลาได ประโยคบอกเลาได ประโยคบอกเลาได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองเปนสวนนอย
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ประโยคคําถามได
ประโยคคําถามได
ประโยคคําถามได
ถูกตอง
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนประโยคบอกเลา เขียนประโยคบอกเลา เขียนประโยคบอกเลา
และเขียนประโยค
และเขียนประโยค
และเขียนประโยค
คําถามไดถูกตอง
คําถามไดถูกตอง
คําถามไดถูกตอง
๑๖-๒๐ ขอ
๑๑-๑๕ ขอ
๖-๑๐ ขอ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือที่
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
คอนขางอานงาย
เปนระเบียบ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
- ใชคําสุภาพ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
และรับผิดชอบในสิ่งที่
ในสิ่งที่เขียน
เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ
ประโยคบอกเลา
ไมถูกตอง
บอกความหมายของ
ประโยคคําถาม
ไมถูกตอง
เขียนประโยคบอกเลา
และเขียนประโยค
คําถามไดถูกตอง
นอยกวา ๖ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๔๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูท ี่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคบอกเลา
ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีใจความบอกใหรูวาใคร ทําอะไร อยางไร

ตัวอยาง ประโยคบอกเลา

ลูกแกะกลัวหมาปา
ลูกแกะเถียงหมาปา
หมาปาตะครุบลูกแกะ
ลูกแกะเดินทองน้ํามาแตไกล
หมาปากําลังกินน้ําที่เต็มลําธาร
น้ําเต็มลําธารไหลไปยังปลายลําธาร

ประโยคคําถาม
ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อตองการคําตอบจะมี
คําวา ใชหรือไม ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทําไม อยางไร อยูในประโยค

ตัวอยาง
บานของมดทําจากใบไมใชหรือไม
ใครสรางโรงเรียนวังไกลกังวล ฯ
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีไดอยางไรบาง
บานของนักเรียนอยูท ี่ไหน
ทําไมคนและสัตวตองมีบาน
ความเพียรพยายามชวยใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๕๑

ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตอนที่ ๑ นําคําที่กําหนดใหแตงประโยคบอกเลาใหไดใจความที่สมบูรณ

สะพาน
ดื่ม
สมุด
กระดาษ
กะหล่ําปลี
สระน้ํา

๑๑๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตนไม
หมวก
ของขวัญ
อาน
ตอนที่ ๒
คําชี้แจง ดูรูปภาพที่กําหนดใหมาแตงประโยคบอกเลาใหไดใจความที่
สมบูรณ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๕๓

๑๑๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง จงเขียนประโยคตอไปนี้ใหเปนประโยคคําถาม
๑.

ครู
เที่ยว
ที่ไหน
ไป
จะ
..................................................................................................................
ใคร
เปน
ดินสอ
ของ
๒.
..................................................................................................................
คุณ
สมุด
อยางไร
๓. ผลิต
....................................................................................................................
๔.

นองกุนซือ

ทําไม

รองไห

..................................................................................................................
๕.

สงเสียง

ใน

ใคร

ดัง

หองสมุด

..................................................................................................................
ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๕๕

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

แนวคําตอบตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒
อยูในดุลพินิจของครูผสู อน
แนวคําตอบตอนที่ ๓

คําชี้แจง จงเขียนประโยคตอไปนี้ใหเปนประโยคคําถาม
๑.

ครู

เที่ยว

ที่ไหน

ไป

ดินสอ

ของ

สมุด

อยางไร

จะ

คําตอบ ครูจะไปเที่ยวที่ไหน
๒.

ใคร

เปน

คําตอบ ดินสอเปนของใคร
๓.

ผลิต

คุณ

คําตอบ คุณผลิตสมุดอยางไร
๔.

นองกุนซือ

ทําไม

รองไห

คําตอบ นองกุนซือรองไหทําไม
๕.

สงเสียง

ใน

ใคร

คําตอบ ใครสงเสียงดังในหองสมุด

ดัง

หองสมุด

๑๑๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่องประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๒. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
๓. ลายมือ
ตัวบรรจง
๔. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนประโยค
เขียนประโยค
เขียนประโยค
บอกเลาถูกตอง
บอกเลาถูกตอง
บอกเลาถูกตอง
๑๓-๑๕ ขอ
๑๐-๑๒ ขอ
๗-๙ ขอ
เขียนประโยคคําถาม เขียนประโยคคําถาม เขียนประโยคคําถาม
ถูกตอง ๕ ขอ
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
มีหัว เวนระยะหาง สม่าํ เสมอเปนสวน
ใหญ เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๓-๑๖ คะแนน
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน
คะแนน
๕-๘
คะแนน
คะแนน
๑-๔
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขียนลายมือ มีหัว
ไมคอยสม่ําเสมอ
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนประโยค
บอกเลาถูกตอง
นอยกวา ๗ ขอ
เขียนประโยคคําถาม
ถูกตองนอยกวา
๓ ขอ
เขียนลายมือ
ไมมีหัว ไมสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
มีรอยลบคําผิด
มากกวา ๔ จุด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๕๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ)
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป ๓/๒ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค
ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคคําสั่ง เปนประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ใหทําจะมีคําวา จง อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูใน
ประโยค
ประโยคขอรอง เปนประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือ เชิญชวนใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา
กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค
ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมย อมรับ จะมีคําวา ไม มิได ไมได มิใช ไมใช อยูใน
ประโยค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
๑) บอกความหมายของประโยคคําสั่งได
๒) บอกความหมายของประโยคขอรองได
๓) บอกความหมายของประโยคปฏิเสธได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
๑) เขียนประโยคคําสั่งได
๒) เขียนประโยคขอรองได
๓) เขียนประโยคปฏิเสธได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยคคําสั่ง
๔.๒ ประโยคขอรอง
๔.๓ ประโยคปฏิเสธ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๕๘

ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู
๑. ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอาน เขียน
ประโยคคําสั่ง
๒. การอาน เขียน
ประโยคขอรอง
๓. การอาน เขียน.
ประโยคปฏิเสธ
๒.

จุดประสงค
การเรียนรู
๑. บอกความหมาย
ของประโยคคําสั่ง
๒. บอกความหมาย
ของประโยคขอรอง
๓. บอกความหมาย
ของประโยคปฏิเสธ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ)
รายวิชา ภาษาไทย หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
การจัด
สื่อการเรียนรู
ที่ใช
กิ
จ
กรรมครู
กิ
จ
กรรมนั
ก
เรี
ย
น
การเรียนรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแลวใชคําถาม ๑. นักเรียนดูรูปภาพแลวแตงประโยค ๑. PowerPoint
กระตุนความคิด ดังนี้
จากภาพตามที่ครูกําหนด
ภาพประกอบการแตง
- แตงประโยคคําสั่งจากภาพ
ประโยค
- แตงประโยคขอรองจากภาพ
- ประโยคปฏิเสธจากภาพ
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยคคําสั่ง ขอรอง
เกี่ยวกับประโยคคําสั่ง ขอรอง และ
และปฏิเสธ
ปฏิเสธ
๓. ครูกลาวชื่นชมนักเรียน
ขั้นสอน ๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายความรู เรื่องประโยคคําสั่ง ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง ๒. PowerPoint
ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และ
เรื่องประโยคคําสั่ง
และใหนักเรียนอานใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคปฏิเสธ
ประโยคขอรอง
ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และ
ประโยคปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธ
๓. ใบความรูท ี่ ๘
๒. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม
๒. นักเรียนทํากิจกรรม “แยกประโยค” เรื่องประโยคคําสั่ง
“แยกประโยค” โดยมีวิธีการและตั้ง
และตอบคําถาม ดังนี้
ประโยคขอรอง
คําถาม ดังนี้
และประโยคปฏิเสธ

การประเมิน
การเรียนรู
๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา/
ลําดับที่
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๑๕๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
ครู : ประโยคตอไปนี้ เปนประโยคชนิดใด
๑) อยาวิ่งเลนในหองเรียน
๒) กรุณาเดินเบา ๆ
๓) ฉันไมไดเดินเสียงดัง
๔) หามทิ้งขยะบริเวณนี้
๕) โปรดทิ้งขยะใหลงถัง
๖) ผมไมไดทิ้งขยะ

๓.

๔. เขียนประโยค
คําสั่ง
๕. เขียนประโยค
ขอรอง
๖. เขียนประโยค
ปฏิเสธ
๗. มีมารยาท
ในการเขียน

ขั้นปฏิบัติ ๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงการทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และ
ประโยคปฏิเสธ และครูอธิบายเพิ่มเติม
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลในขณะ
ปฏิบัติ
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหและ
นําเสนอผลการทําใบงาน และทบทวน
มารยาทในการเขียน
ครู : เราควรมีมารยาทในการเขียน
อะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑) ประโยคคําสั่ง
๒) ประโยคขอรอง
๓) ประโยคปฏิเสธ
๔) ประโยคคําสั่ง
๕) ประโยคขอรอง
๖) ประโยคปฏิเสธ
๑. นักเรียนทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และ
ประโยคปฏิเสธ
๒. นักเรียนรวมกันวิเคราะหและ
นําเสนอผลการทําใบงาน
นักเรียน : (แนวคําตอบ: เขียนดวย
ลายมือบรรจง อานงาย เปนระเบียบ
ไมขูดขีดทิ้ง ใชคําสุภาพ เขียนสิ่งที่เปน
ความจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน)

๔. ใบงานที่ ๘ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง
ประโยคขอรอง
และประโยคปฏิเสธ

๓. แบบประเมิน
ใบงานที่ ๘ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง
ประโยคขอรอง
ประโยคปฏิเสธ

๑๑๖๐
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
จุดประสงค
การจัด
ที่ใช
การเรียนรู
การเรียนรู
๔.
ขั้นสรุป
๕ นาที

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู เรื่องประโยค
คําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
โดยใชคําถาม ดังนี้
- ประโยคคําสั่ง คืออะไร
- แตงประโยคคําสั่ง คนละ ๑ ประโยค
- ประโยคขอรอง คืออะไร
- แตงประโยคขอรอง คนละ ๑ ประโยค
- ประโยคปฏิเสธ คืออะไร
- แตงประโยคปฏิเสธ คนละ ๑ ประโยค
๒. ครูกลาวชื่นชมความพยายามทํางาน
และการชวยเหลือเพื่อนในการทํางาน
รวมกัน

๑. นักเรียนสรุปความรู เรื่องประโยค
คําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยค
ปฏิเสธ โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
- ประโยคคําสั่ง มีขอความบังคับใหทํา
- ประโยคขอรอง มีขอความขอความ
ชวยเหลือ เชิญชวนใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- ประโยคปฏิเสธ มีใจความไมยอมรับ
๒. นักเรียนกลาวขอบคุณคุณครู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕. PowerPoint
เรื่องประโยคคําสั่ง
ประโยคขอรอง และ
ประโยคปฏิเสธ

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
๒. การถามตอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๖๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑) ใบความรูท ี่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
๒) สื่อ PowerPoint ภาพประกอบการแตงประโยค
๓) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
๔) ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ความรู
๑. บอกความหมายของ
ประโยคคําสั่ง
๒. บอกความหมายของ
ประโยคขอรอง
๓. บอกความหมายของ
ประโยคปฏิเสธ
ทักษะและกระบวนการ
๑. เขียนประโยคคําสั่ง
๒. เขียนประโยคขอรอง
๓. เขียนประโยคปฏิเสธ
ดานคุณลักษณะ เจตคติ
คานิยม
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- การถามตอบ
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินการถาม ผานเกณฑ
ตอบ
การประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๘ เรื่อง
ประโยคคําสั่ง ประโยค
ขอรอง และประโยค
ปฏิเสธ

- แบบประเมินใบงาน ผานเกณฑ
ที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง การประเมิน
รอยละ ๖๐
ประโยคขอรอง และ
ประโยคปฏิเสธ

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ ๖๐

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ผาน

๑. การประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๒. การประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถใน
ระดับคุณภาพ ผาน
การสื่อสาร
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด

๑๑๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๙.๑ เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอก
ความหมายของ
ประโยคคําสั่ง
๒. บอก
ความหมายของ
ประโยคขอรอง
๓. บอก
ความหมายของ
ประโยคปฏิเสธ
๔. เขียนประโยค
คําสั่ง
๕. เขียนประโยค
ขอรอง
๖. เขียนประโยค
ปฏิเสธ
๗. มารยาท
ในการเขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ประโยคคําสั่ง
ประโยคคําสั่งได
ประโยคคําสั่งได
ไดถูกตอง
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองเปนสวนนอย
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ประโยคขอรอง
ประโยคขอรองได
ประโยคขอรอง
ไดถูกตอง
ถูกตองเปนสวนใหญ ไดถูกตองเปน
สวนนอย
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
ประโยคปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธได
ประโยคปฏิเสธได
ไดถูกตอง
ถูกตองเปนสวนใหญ ถูกตองเปนสวนนอย
เขียนประโยคคําสั่ง เขียนประโยคคําสั่ง เขียนประโยคคําสั่ง
ถูกตอง ๕ ขอ
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ
เขียนประโยคขอรอง เขียนประโยคขอรอง เขียนประโยคขอรอง
ถูกตอง ๕ ขอ
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ
เขียนประโยคปฏิเสธ เขียนประโยคปฏิเสธ เขียนประโยคปฏิเสธ
ถูกตอง ๕ ขอ
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
- เขียนดวยลายมือ
- เขียนดวยลายมือ
คอนขางอานงาย
บรรจง อานงาย
บรรจง อานงาย
- มีขูดขีดทิ้ง
- ไมขูดขีดทิ้ง
เปนระเบียบ
- ใชคําเหมาะสม
- ใชคําสุภาพ
- ไมขูดขีดทิ้ง
- เขียนสิ่งที่เปนความ - เขียนสิ่งที่เปนความ
- ใชคําสุภาพ
- เขียนสิ่งที่เปนความ จริง และรับผิดชอบ จริงปนกับเรือ่ งไมจริง
และรับผิดชอบในสิ่งที่
จริง และรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขียน
เขียน
ในสิ่งที่เขียน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๒๒-๒๘ คะแนน
คะแนน
๑๕-๒๑ คะแนน
คะแนน
๘-๑๔
คะแนน
คะแนน
๑-๗
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ
ประโยคคําสั่ง
ไมถูกตอง
บอกความหมายของ
ประโยคขอรอง
ไมถูกตอง
บอกความหมายของ
ประโยคปฏิเสธ
ไมถูกตอง
เขียนประโยคคําสั่ง
ถูกตองนอยกวา ๓ ขอ
เขียนประโยคขอรอง
ถูกตองนอยกวา ๓ ขอ
เขียนประโยคปฏิเสธ
ถูกตองนอยกวา ๓ ขอ
- เขียนดวยลายมือที่
อานยาก
- มีรอยขูดขีดลบ
คําผิด
- ใชคําไมเหมาะสม
- เขียนเรื่องที่ไมเปน
ความจริง และไม
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๖๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ประโยคคําสั่ง

ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ใหทําจะมีคําวา จง
อยา หาม ตอง ฯลฯ อยูในประโยค ตัวอยาง เชน
อยาวิ่งเลนในหองเรียน
จงแปรงฟนกอนนอน
หามสงเสียงดังในหองสมุด ตองชวยกันรักษาความสะอาดหองสุขา

ประโยคขอรอง

ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวนใหทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค ตัวอยาง เชน
กรุณาใชน้ําอยางประหยัด โปรดรักษาความสะอาด
โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะ ชวยปดไฟทุกครั้งหลังออกจากหอง

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมยอมรับ จะมีคําวา ไม มิได
ไมได มิใช ไมใช อยูในประโยค ตัวอยางเชน
ลูกแกะไมรูจักพอของมัน
ขาพเจามิไดทําน้ําในลําธารขุน
นองขนมไมชอบอากาศรอน
ฉันมิใชคนนิสัยพาลอยางหมาปา
ลูกแกะอยูปลายลําธารไมใชอยูตนลําธาร

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๖๕

ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยค
ปฏิเสธจากภาพที่กําหนดให
๑.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................
๒.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................

๑๑๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

๓.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................
๔.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................
๕.

ประโยคคําสั่ง..............................................................................................
ประโยคขอรอง...........................................................................................
ประโยคปฏิเสธ...........................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๖๗

ชื่อ ....................................... สกุล .................................. ชั้น ................... เลขที่ ............
๙.๒ แบบประเมินใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง และประโยคปฏิเสธ
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกตอง
ของประโยคคําสั่ง

๔ (ดีมาก)
เขียนประโยคคําสั่ง
ถูกตอง ๕ ขอ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนประโยคคําสั่ง เขียนประโยคคําสั่ง
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ

๑ (ปรับปรุง)
เขียนประโยคคําสั่ง
ถูกตองนอยกวา
๓ ขอ
๒. ความถูกตอง
เขียนประโยคขอรอง เขียนประโยคขอรอง เขียนประโยคขอรอง เขียนประโยคขอรอง
ของประโยคขอรอง ถูกตอง ๕ ขอ
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ
ถูกตองนอยกวา
๓ ขอ
๓. ความถูกตอง
เขียนประโยคปฏิเสธ เขียนประโยคปฏิเสธ เขียนประโยคปฏิเสธ เขียนประโยคปฏิเสธ
ของประโยคปฏิเสธ ถูกตอง ๕ ขอ
ถูกตอง ๔ ขอ
ถูกตอง ๓ ขอ
ถูกตองนอยกวา
๓ ขอ
๔. ลายมือ
เขียนลายมือสวยงาม เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ มีหัว
เขียนลายมือ ไมมีหัว
มีหัว เวนระยะหาง สม่ําเสมอเปน
ไมสม่ําเสมอ
ตัวบรรจง
ไมคอยสม่ําเสมอ
ไมเวนระยะหาง
สวนใหญ
เวนระยะหาง
เวนระยะหาง
ไมเทากัน
ไมเทากัน
๕. ความสะอาด
ไมมีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด ๑ จุด มีรอยลบคําผิด
มีรอยลบคําผิด
๒-๓ จุด
มากกวา ๔ จุด
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๖-๒๐ คะแนน
คะแนน
๑๑-๑๕ คะแนน
คะแนน
๖-๑๐
คะแนน
คะแนน
๑-๕
คะแนน
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๑๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _______________________________________วัน/เดือน/ป _____________
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ
คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

๑. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒. เขียนบรรยายภาพ

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 อานและเขียนสะกดคํา

 มีสมาธิในการเรียน

 ตั้งใจทํางานจนเสร็จ

 มีมารยาทในการฟงและการพูด

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เขียนประโยคดวยจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๖๙

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.....................................................................
.............................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
..........................................................................
......................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
......................................................................

๑๑๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
บรรณานุกรม

กรมวิชาการ. (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุ ม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
จินตนา ใบกาซูยี. (๒๕๔๓). การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : ศิลปะบรรณาคาร
ชวลิต ชูกําแพง. (๒๕๕๑). การประเมินการเรียนรู. มหาสารคาม : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๒). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุกส
พับลิเคชั่นส.
วินัย รอดจาย. (๒๕๔๐). การเขียนและการจัดสื่อทําหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : ตนออ
แกรมมี่.
วิริยะ สิริสิงห. (๒๕๕๑). วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
วิ ภ า ตั ณฑุ ล พงษ . (๒๕๕๕). แนวการจั ด การเรียนการสอนการเขียนในระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพราชกิจจานุเบกษา.
สํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา. (๒๕๕๗). แนวปฏิ บั ติ แ ละการวั ด ผลการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย.
สุคนธ สินธพานนท. (๒๕๕๓). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒)
หนั งสื อเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานภาษาไทย ชุ ดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๓ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๗๑

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม

๑๑๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ รองเพลงชาติได
และบอกความหมายของเพลงชาติ
ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของนักเรียน
ใหความรวมมือรวมใจในการทํางานกับสมาชิก
ในหองเรียน
เขารวมกิจกรรมทีส่ รางความสามัคคี ปรองดอง
และเปนประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน
เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา และเปน
ตัวอยางที่ดีของศาสนิกชน
เขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ชืน่ ชมใน
พระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริยและพระราชวงศ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชัน้ ........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

๓ ๒ ๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๗๓

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวย
ความซื่อตรงและเปน
แบบอยางที่ดีแกเพื่อนดาน
ความซื่อสัตย

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง
ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด ทําตามสัญญา
ที่ตนใหไวกับพอแมหรือ
ผูปกครองและครู

เลขที่

ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๓ ๒ ๑

๑๑๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสวนรวม

ชื่อ-สกุล

มีความตรงตอเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

เลขที่

ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๓ มีวินัย รับผิดชอบ
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๓ ๒ ๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๗๕

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตางๆ
แหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่ง
ที่เรียนรูส รุปเปนองคความรู
แลกเปลีย่ นความรูดวยวิธีการตาง ๆ
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน

เขารวมในกิจกรรมการเรียนรูตา ง ๆ

ชื่อ-สกุล

ตั้งใจเรียน

เลข
ที่

เอาใจใสในการเรียนและมีความพยายาม
ในการเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
คะแนน

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

๓ ๒ ๑

๑๑๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ใชจายอยางประหยัดและ
มีการเก็บออมเงิน

ชื่อ-สกุล

ใชอุปกรณการเรียนอยาง
ประหยัดและรูคณ
ุ คา

เลขที่

ใชทรัพยสินและสิ่งของ
ของโรงเรียนอยาง
ประหยัด

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓

๒

๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๗๗

ชื่อ-สกุล

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

มีความอดทนและไม
ทอแทตออุปสรรคเพื่อให
ประสบผลสําเร็จ

เลขที่

มีความตั้งใจ และพยายาม
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓

๒

๑

๑๑๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ชื่อ-สกุล

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

เห็นคุณคาและปฏิบัตติ น
ตามวัฒนธรรมไทย

เลขที่

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๗ รักความเปนไทย
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓

๒

๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๗๙

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ของโรงเรียน

รูจักการดูแลรักษาทรัพย
สมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน ชุมชน

ชื่อ-สกุล

อาสาทํางาน ชวยคิด
ชวยทํา และแบงปน
สิ่งของใหผูอื่น

เลขที่

รูจักชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๓ ๒ ๑

๑๑๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผล
และถูกตอง

เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ได

ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ชื่อ-สกุล

มีความสามารถในการถายทอดความรู
ความคิด ความเขาใจของตนเอง โดยใช
ภาษาอยางเหมาะสม

เลข
ที่

มีความสามารถในการรับสงสาร

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ขอที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ชือ่ ผูประเมิน...............................................โรงเรียน..............................................ชัน้ ................หนวยที่..............
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓ ดีมาก
ระดับ ๒ ดี
ระดับ ๑ พอใช

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๘๑

ตัดสินใจแกปญ
 หาเกีย่ วกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม

มีความสามารถในการสรางองคความรู

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ

ชื่อ-สกุล

มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยาง
สรางสรรค

เลข
ที่

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
สังเคราะห

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ขอที่ ๒ ความสามารถในการคิด
ชือ่ ผูประเมิน...............................................โรงเรียน..............................................ชัน้ ................หนวยที่..............
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓ ดีมาก
ระดับ ๒ ดี
ระดับ ๑ พอใช

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

๑๑๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย

แสวงหาความรูป ระยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา

เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม

ชื่อ-สกุล

ใชเหตุผลในการแกปญหา

เลข
ที่

สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ที่เผชิญได

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ขอที่ ๓ ความสามารถในการแกปญหา
ชือ่ ผูประเมิน...............................................โรงเรียน..............................................ชัน้ ................หนวยที่..............
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓ ดีมาก
ระดับ ๒ ดี
ระดับ ๑ พอใช

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๘๓

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผล
กระทบตอตนเอง

จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม

นําความรูที่ไดไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน

ชื่อ-สกุล

สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได

เลข
ที่

เรียนรูด วยตนเองไดเหมาะสมตามวัย

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ขอที่ ๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ชือ่ ผูประเมิน...............................................โรงเรียน..............................................ชัน้ ................หนวยที่..............
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓ ดีมาก
ระดับ ๒ ดี
ระดับ ๑ พอใช

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

๑๑๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค

สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง

ชื่อ-สกุล

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เลข
ที่

เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ขอที่ ๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ชือ่ ผูประเมิน...............................................โรงเรียน..............................................ชัน้ ................หนวยที่..............
กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓ ดีมาก
ระดับ ๒ ดี
ระดับ ๑ พอใช

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๘๕

แบบสังเกตนิสัยรักการอาน
ชือ่ ผูประเมิน.............................โรงเรียน................................ชั้น........อําเภอ..........................จังหวัด..................
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง ครูผูสอนทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรม และทําเครื่องหมาย  ในชองที่
ผูเรียนไมแสดงพฤติกรรม
เลขที่

ชื่อ-สกุล

อาน
หาความรู อานหนังสือ
ผลการ
ดวยความ จากการอาน เมื่อมีเวลา
หมายเหตุ
ประเมิน
สมัครใจ และสื่อตาง ๆ
วาง
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ
อานอยาง
ตั้งใจ

อานอยาง
สม่ําเสมอ

หมายเหตุ
๑. เกณฑการประเมิน
๓ หมายถึง ดีมาก
๒ หมายถึง พอใช/ปานกลาง
๑ หมายถึง ควรปรับปรุง
๒. ผลการประเมินแตละครั้ง ผูเรียนตองไดระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายการจึงถือวาผาน

๑๑๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แบบประเมินมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวทําเครื่องหมายลงในชองวาง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
เลขที่
ชื่อ-สกุล
๔

๑. เกณฑการประเมิน
๔ หมายถึง
๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช/ปานกลาง
ควรปรับปรุง

๓

๒

๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๘๗

แบบประเมินมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวทําเครื่องหมายลงในชองวาง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
เลขที่
ชื่อ-สกุล
๔

๓

๒

๑

๑๑๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ระดับคะแนน

เกณฑการประเมิน
มารยาทในการฟง
การดูและการพูด

เกณฑการประเมินมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๔

๓

๒

๑

มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด
อยูเสมอจนเปนนิสัย
สามารถประเมินและ
ปรับปรุงตนเองได
รวมทั้งแนะนําใหผูอื่น
ปฏิบัติดวย

มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด
อยูเสมอจนเปนนิสัย
สามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเอง
ได

มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด
เกือบตลอดเวลา
แตไมสามารถ
ประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุง
ขอบกพรองไดตอง
ใหผูอื่นแนะนํา

มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด
เปนบางเวลา และ
รูสึกตัวเมื่อมีผูอื่น
แนะนํา

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๘๙

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เขียนหนังสือดวยลายมืออานงาย
เขียนถูกตอง สะอาด ไมขีดฆาเมื่อ
เขียนผิดลบจนสะอาดแลวจึง
เขียนใหม
ไมขีดเขียนเลนตามโตะ เกาอี้
ฝาผนังหรือที่สาธารณะ
ใชภาษาเขียนอยางเหมาะสมกับ
เวลา สถานที่และบุคคล
ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทําให
ผูอื่นเสียหาย

แบบประเมินมารยาทในการเขียน
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการทํา
เครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

รวม ๔ ๓

๒

๑

เกณฑการใหคะแนน
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติเปนประจํา
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติเปนบางครั้ง
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัตินอย
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัตินอยมาก/ไมเคย

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

คะแนน ๑๖-๒๐
คะแนน ๑๑-๑๕
คะแนน ๖-๑๐
คะแนน ๐-๕

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

๑๑๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ชื่อ-สกุล

รวม

ระดับคะแนน

เลขที่

รูจักเลือกอานสิ่งที่เปนประโยชน
ไมอานหนังสือที่ผิดศีลธรรมหรือปลูกฝง
ความคิดที่นําไปในทางที่เสื่อมเสีย
ไมอานสิ่งที่เปนงานเขียนสวนตัวของ
ผูอื่นกอนไดรับอนุญาต
เลือกอานใหถูกตองตามกาลเทศะ
ไมอานในเวลาที่ไมควรอาน
ไมรับประทานอาหารระหวางอาน
หนังสือ
ไมควรอานเสียงดังรบกวนหรือสราง
ความรําคาญผูอื่น
ใชหนังสือดวยความระมัดระวัง
ไมพับ ฉีก หรือขีดเขียนลงในหนังสือ

แบบประเมินมารยาทในการอาน
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวใหคะแนนในชองทํารายการทํา
เครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติเปนประจํา
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติเปนบางครั้ง
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัตินอย
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัตินอยมาก/ไมเคย

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

คะแนน ๒๐-๒๔
คะแนน ๑๕-๑๙
คะแนน ๑๐-๑๔
คะแนน ๐-๙

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๙๑

แบบประเมินการอานในใจ
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง ครูผูสอนทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามเกณฑการอานในใจ
การวางการจับ การกวาด ไมใชมือชี้ตาม ไมสายหนาไป
รวม ระดับ
ชื่อ-สกุล
เลขที่
หนังสือถูกตอง สายตา
ตัวอักษร มาในขณะอาน
(๑๖) คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๓-๑๖
คะแนน ๙-๑๒
คะแนน ๕-๘
คะแนน ๐-๔

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

๑๑๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
เกณฑการประเมินการอานในใจ
ระดับคะแนน

เกณฑการประเมิน
๑. การวางการจับ
หนังสือถูกตอง
๒. การกวาดสายตา

๓. ไมใชมือชี้ตาม
ตัวอักษร

๔. ไมสายหนาไปมา
ในขณะอาน

๒

๑

ลักษณะทาทาง
การวางและการจับ
หนังสือถูกตองเปน
สวนมาก
กวาดสายตาจาก
กวาดสายตาจาก
ซายไปขวาไดถูกตอง ซายไปขวาไดถูกตอง
สม่ําเสมอ และ
สม่ําเสมอ แตชา
รวดเร็ว

ลักษณะทาทาง
การวางและการจับ
หนังสือถูกตองเปน
สวนนอย
กวาดสายตาจาก
ซายไปขวาไดถูกตอง
สม่ําเสมอ แตชามาก

ลักษณะทาทาง
การวางและการจับ
หนังสือไมถูกตอง

ไมสายหนาไปมา
ในขณะอานในใจ
ตลอดทั้งเรื่องตั้งแต
ตนจนจบ

สายหนาไปมา
บอยครั้งขณะที่อาน
ในใจตลอดทั้งเรื่อง
ตั้งแตตนจนจบ

สายหนาไปมา
ตลอดเวลาขณะที่
อานในใจตั้งแตตน
จนจบเรื่อง

๔

๓

ลักษณะทาทาง
การวางและการจับ
หนังสือถูกตอง

กวาดสายตาจาก
ซายไปขวาได
คอนขางถูกตอง
ไมสม่ําเสมอ และ
ชามาก
ไมใชมือชี้ตาม
ใชมือชี้ตามตัวอักษร ใชมือชี้ตามตัวอักษร ใชมือชี้ตามตัวอักษร
ตัวอักษรขณะที่อาน บางบางครั้งขณะที่ บอยครั้งขณะที่อาน ตลอดเวลาขณะที่
ในใจตลอดทั้งเรื่อง อานในใจตลอดทั้ง ในใจตลอดทั้งเรื่อง อานในใจตั้งแตตน
ตั้งแตตนจนจบ
เรื่องตั้งแตตนจนจบ ตั้งแตตนจนจบ
จนจบเรื่อง
สายหนาไปมา
บางครั้งขณะที่อาน
ในใจตลอดทั้งเรื่อง
ตั้งแตตนจนจบ

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๙๓

เกณฑการประเมิน
๑๕-๑๘ คะแนน ระดับ ๓ ดีมาก
๑๑-๑๔ คะแนน ระดับ ๒ ดี
๐-๑๐ คะแนน ระดับ ๑ พอใช

ขั้นตอนการทํางาน

ความรวมมือในการทํางาน

การปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข

เวลา

ชื่อ-สกุล

ความรับผิดขอบตอหนาที่

เลขที่

คณะทํางาน

แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
ชือ่ ผูประเมิน............................................โรงเรียน...........................................ชั้น........หนวยที่.........แผนที่.........
ครั้งที.่ ..................วันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ. .........................
คําชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการทํางานกลุมและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรม

๓

๓

๓

๓

๓

๓

รวม

๑๘

ระดับ
คะแนน

๑๑๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมกลุม

ประเด็นการประเมิน
๑. คณะทํางาน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. ขั้นตอนการทํางาน

๔. ความรวมมือ
ในการทํางาน
๕. การปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข
๖. เวลา

๓
มีประธาน เลขานุการ
ผูนําเสนอ ผูรวมงาน
สมาชิกมีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหนาที่ของตน
จนสําเร็จทุกคน
๑) คัดเลือกเรื่องตาม
ความสนใจของกลุม
๒) มีการวางแผน
๓) เตรียมวัสดุอุปกรณ
๔) ปฏิบัติตามแผน
และพัฒนางาน
สมาชิกมีสวนรวมทุกคน
และใหความรวมมือ
ในการทํางานอยางเต็มที่
สมาชิกรวมกันปฏิบัติงาน
อยางมีความสุขทุกคน
งานเสร็จตามกําหนดเวลา
และมีคุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน
๒
ขาดองคประกอบ ๑ อยาง

๑
ขาดองคประกอบ ๒ อยาง
ขึ้นไป
สมาชิกไมมีความรับผิดชอบ สมาชิกไมมีความ
และปฏิบัติหนาที่ของตน
รับผิดชอบ และปฏิบัติ
ไมสําเร็จ เปนบางคน
หนาที่ของตนไมสําเร็จ
ขาดขั้นตอน ๑ ขั้นตอน
ขาดขั้นตอน ๒ ขั้นตอน
หรือไมชัดเจน
ขึ้นไปหรือไมชัดเจน

สมาชิกมีสวนรวมทุกคน
แตมีบางคนใหความรวมมือ
ในการทํางานไมเต็มที่
สมาชิกบางคนไมมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน
งานเสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลาแตงานมี
คุณภาพ

สมาชิกมีสวนรวมเปน
บางคนและใหความ
รวมมือในการทํางาน
ไมครบทุกคน
สมาชิกทุกคนไมมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน
งานเสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลาและงานไมมี
คุณภาพ

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๙๕

ภาคผนวก ข

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

๑๑๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๙๗

๑๑๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๑๙๙

๑๒๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

แผนผังความคิด

(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั งความคิ ด เป น การฝ กให ผูเ รีย นรวบรวมขอมูล หรือความรู จากการศึกษาคน ควา การอาน
การฟงคําบรรยาย แลวนําขอมูลมาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสราง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป น การแสดงโครงสร า งของความสัม พัน ธ ข องกระบวนการคิด ตั้งแตตน จนจบ ช ว ยให มองเห็ น
ภาพรวมของความคิดและเคาโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด
ทําไดโดยเขียนความคิดหลักไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรองความคิดยอน และความคิดที่
แยกยอยที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันก็ขยายไดตอไปอีก ไมมีทิศทางที่กําหนดแนนอนตายตัว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ออกลูกเปนไข
ออกลูกเปนตัว

สัตวปก

สัตวบก

โปรติสต

สัตว

สิ่งมีชีวิต

สัตวน้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไมมีดอก

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๐๑

ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม จะใชในการแสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเปนลําดับจากใหญไปหาจุดเล็ก ๆ รูปรางของการเขียนจะมีโครงสรางลักษณะคลายตนไมที่มีกิ่งกาน
หรืออาจจะมีลักษณะคลายแผนภูมิการบริหารองคกรวิธีการเขียนใหเริ่มตนหัวขอเรื่องไวขางบนหรือตรงกลาง
แลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระทํา
เงื่อนไข

การกระทํา

เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ราก

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

๑๒๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram)
เป น การวิ เ คราะห ห าความสั มพั น ธของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต ๒ สิ่งขึ้น ไปวาสว นใดลักษณะใด
ที่มีความเหมื อนหรือความต างกั น เปนการคิดแบบหาตัวรว มในสิ่งที่เหมื อนกัน ชวยใหผูเรียนรูจักจํา แนก
ความเหมือนและความตางของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ไดดี โดยการเขียนเปนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ ดังตัวอยางนี้

เซลลพืช

เซลลสัตว

ผนังเซลล
คลอโรพลาสต
รูปรางเหลี่ยม
คงรูปไดนาน

เยื่อหุมเซลล
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปรางกลม
ออนนุม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เปนการคิดแบบเปนวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้ น ตอน
ตาง ๆ ที่สัมพันธเรียงลําดับเปนวงกลม ตัวอยางเชน
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข
ผัสสะ

อายตนะ

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๐๓

ผังกางปลา (The Fish Bone)
เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เปนตน การเขียนแผนผังทําได
โดยกําหนดเรื่องแลวหาสาเหตุและผลตาง ๆ ในแตละดาน ตัวอยางเชน

ผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพเหตุการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการเรียง
ตามลําดับตอเนื่อง ตัวอยางเชน

๑๒๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการเรียนรู
(Learning Logs)

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๐๕

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู เปนการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจาก
เนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ไดจากการเรียนรูของตน การประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนของผูเรียนและการคนพบปญหาการเรียนรู รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
แนวทางการใชการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)
กอนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจความหมายของ
การประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู ลักษณะของการเขียนประโยชน ความยาวของการบันทึกการเรี ยนรู
ที่เขียนในแตละครั้ง เกณฑการเขียน การกําหนดเวลาสงบันทึกการเรียนรู การยกตัวอยางของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูของตนเองได
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูในระยะเริ่มตน ควรใหนักเรียนบันทึกการเรีย นรูที่
สัมพันธกับเนื้อหาที่เรียน เพราะสามารถเขียนไดงายกวา จะทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเขียนบันทึกการเรียนรู
การใหผลสะทอนกลับของครูตอนักเรียนควรทําดวยความเต็มใจ ครูอานบันทึกการเรียนรูแลวพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรูของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเปนการแนะนําแนวทาง
การใหความคิดเห็น การใหกําลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปญหาที่ผูเรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคําถาม
เพื่อใหนักเรียนไดมีการคิด เพื่อตอบกลับมายังผูสอน หากครูมีเวลาควรอานบันทึกการเรียนรูและตอบกลับ
ในชั้นเรียน และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึกพรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค
การประเมิ น การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นแต ล ะคน โดยการประเมิ น ตนเอง (Self Reflection)/
การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs) เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยัง
ตองพัฒนา โดยใหนักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู และทําแบบบันทึก
การเรียนรูในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
หรือหัวเรื่องของแตละวิชา ใหเด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหครูนําขอมูลจากแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอน
ของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป

๑๒๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ชั้น ป.๑ - ป.๒ ภาคเรียนที่ ๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หนวยการเรียนรูที่_______________เรื่อง______________________________________________
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ตองการใหนักเรียนประเมินการเรียนรูของตนเอง

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๐๗
ชั้น ป.๓ - ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หนวยการเรียนรูที่_______________เรื่อง______________________________________________
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

ดี

กิจกรรม

ดีมาก
ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ตองการใหนักเรียนประเมินการเรียนรูของตนเอง

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกได
มากกวา ๑ ขอ)
 _______________________

 _______________________

 _______________________

 ______________________

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ตองการใหนักเรียนวางแผนพัฒนาตนเอง

๑๒๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ชั้น ป.๕ - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดั บ
การประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

รายการ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ตองการใหนักเรียนประเมินการเรียนรูของตนเอง

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้นในการเรียนหนวยตอไป

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๐๙

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.....................................................................
.............................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
..........................................................................
......................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
..............................................................................
......................................................................

๑๒๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คําถามการบันทึกผลหลังสอนสําหรับครูปลายทาง
**********************************************************************************
๑. การเขาสูบทเรียนชวยใหนักเรียนของฉันกระตือรือรน กับบทเรียนที่จะเรียนตอไปหรือไม เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการชวยใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม อยางไร
๒. วันนี้นักเรียนทุกคนมีสวนรวมกับการเรียนรูหรือไม และมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ตอไปฉันควรจะทําอยางไร เพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวมของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น
๓. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม ฉันพอใจกับการจัดกลุมของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับใหการจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกวาเดิม
๔. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเปนไปตามความแตกตางของนักเรียนในชั้นหรือไม อยางไร
๕. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่นาสนใจหรือแตกตางในระหวางการเรียนจากที่ผานมาหรือไม อยางไร
๖. ในวั น นี้ ฉัน มี ป ฏิ สั มพั น ธ กับ นั ก เรีย นของฉั น ในรูป แบบใดบา ง (เชน ใหกําลังใจ กลาวชมเชย
ใหความชวยเหลือ ฯลฯ)
๗. วันนี้ฉันมีปญหาในการกํากับชั้นเรียนหรือไม หากมี ฉันใชวิธีการใดในการแกปญหา
๘. ในชั่วโมงนี้มีสวนดี ๆ อะไรบางที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรูสึกวาเปนไปตามความคาดหวัง
๙. สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากการจัดการเรียนรูในวันนี้
๑๐. ตามความรูสึกของฉัน นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในการเรียนวันนี้ และสิ่งใดที่นักเรียนยังตอบสนอง
ไมดีพอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๑๑

คณะผูจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารย นราพร จันทรโอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค แผวพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แยมเกษร
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
ขาราชการบํานาญ
นางสาวละเอียด สดคมขํา
ขาราชการบํานาญ
นางภารดี พรขจรกิจกุล
ขาราชการบํานาญ
นายสมบูรณ ศรีวิชาสรอย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๑
นายพิเชษฐ นนทพละ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นายมโน ชุนดี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู

๑๒๑๒
คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตูจินดา
๒. นางสุรีรัตน ฤกษหราย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบาเงิน
๖. นางรุงทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทรทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันพร
๑๒. นางสมจิตร เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอดเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิริรัตน หนายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย อุดมศิลป
๒๒. นางเปรมจิตต วงศวัชรานนท
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ ศรีประพรรณ
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉลม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร รัตนมาลี

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบานมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝอ
ครูโรงเรียนบานเนินเวียง
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแกว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
ครูโรงเรียนบานดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก
ขาราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดวังปลาจืด
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ขาราชการบํานาญ
เจาหนาที่ธุรการ
ขาราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
ศึกษานิเทศก สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๑๒๑๓

คณะกรรมการปรับปรุงคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารย นราพร จันทรโอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทรเกียรติ นนทพละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผูชวยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยสนธิดา เกยูรวงศ
คณะกรรมการ
เจาหนาที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
นางวิภา แจมฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ฝายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
นางวิภา ตัณฑุลพงษ
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๒๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย ป.๓)

คณะทํางานปรับปรุงคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางกรรณิกา สุวรรณธาดา
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
๒. นายวิบูลย ศรีโสภณ
ขาราชการบํานาญ
สพป.ลพบุรี เขต ๑
๓. นางสมบัติ ฤกษขจรนามกุล
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
๔. นางมณีรัตน โฮมละคร
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
๕. นางมยุรี เหลืองสินศิริ
ครูชํานาญการพิเศษ
สพป.กทม.
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ
๖. นางอุมาพร กังแฮ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. นางสาวฉันทนา เกษทอง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๘. นางสาวชุตินันทน พรมสาร
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๙. นางสาวปุณยาพร สีเมฆ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๐. นางสาวชนันรัตน บุญคง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๑. นางสาวนันทริกา ชื่นชม
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๒. นางสาวพรนภา ผามบน
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๓. นางเกศวลี มะลิโชติ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๔. นายอนุชา อินทรพวง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๕. นางสาววรรณรี วุนนุรักษ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๖. นายธีระพล แกวคําจันทร
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๗. นางพัชรินทร ภูชนะศรี
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๘. นายชลภักดิ์ คงกําเนิด
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๙. นางสาววิไลพร วิไลลักษณ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๒๐. นายปรเมษฐ ศรีกําเหนิด
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะทํางานตรวจและแกไขคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางกรรณิกา สุวรรณธาดา
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
๒. นางวิภา ตัณฑุลพงษ
ในพระบรมราชูปถัมภ
๓. นางสมบัติ ฤกษขจรนามกุล
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
๔. นายวิบูลย ศรีโสภณ
ขาราชการบํานาญ
สพป.ลพบุรี เขต ๑
๕. นางสาวศิรินทิพย บุญเติม
รองผูอํานวยการ โรงเรียนราชวินิตประถม สพป.กทม.
๖. นางอรชร กันภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
สพป.อํานาจเจริญ เขต ๑
๗. นางสาวอมรทิพย พรหมไชย
ครู โรงเรียนบานปากบาง
สพป.สงขลา เขต ๓
๘. นางวรรณี จันทรพวง
ครู โรงเรียนวัดตุมหู
สพป.สิงหบุรี
๙. นางสาวกุไรฟะฮ รับประยูร
ครู โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
สพป.สงขลา เขต ๓
๑๐. นางมยุรี เหลืองสินศิริ
ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กทม.
๑๑. นางสุพัตรา บัตรประโคน
ครู โรงเรียนบานโคกกลอย
สพป.บุรีรัมย เขต ๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑๒. นางสาวปุณยาพร สีเมฆ
๑๓. นางอุมาพร กังแฮ
๑๔. นางสาวชนันรัตน บุญคง
๑๕. นางสาวพรนภา ผามบน
๑๖. นายอนุชา อินทรพวง
๑๗. นายธีระพล แกวคําจันทร
๑๘. นายชลภักดิ์ คงกําเนิด
๑๙. นางพัชรินทร ภูชนะศรี
๒๐. นางสาววิไลพร วิไลลักษณ
๒๑. นายปรเมษฐ ศรีกําเนิด

๑๒๑๕
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะทํางานตรวจ/บรรณาธิการกิจคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางกรรณิกา สุวรรณธาดา
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
๒. นางสาวศิรินทิพย บุญเติม
รองผูอํานวยการ โรงเรียนราชวินิตประถม สพป.กทม.
๓. นางวิภา ตัณฑุลพงษ
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางสมบัติ ฤกษขจรนามกุล
ขาราชการบํานาญ
สพป.กทม.
๕. นายวิบูลย ศรีโสภณ
ขาราชการบํานาญ
สพป.ลพบุรี เขต ๑
๖. นางมยุรี เหลืองสินศิริ
ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กทม.
๗. นางสาววิไลพร วิไลลักษณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๘. นางศิริรัตน มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๙. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๐. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๑๑. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

