แผนการจัดการการเรียนรู้
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โดยใช้ ชุดฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓
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โสพิศ เวียงหล้ า

โรงเรียนป่ าจีวังแดงวิทยา อําเภอแม่ แตง
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คํานํา

om

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่มนี ได้จดั ทําขึนใช้เป็ นเครื องมื อในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓ โดยใช้ควบคู่กบั
ชุดฝึ กทักษะจํานวน ๙ ชุด เมือได้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบถ้วนแล้ว นักเรี ยน
จะมีทกั ษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทยเพิมสูงขึน
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ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญทุกท่าน ทีได้ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะทีเป็ น
ประโยชน์ ส่ งผลทําให้แผนการจัดการเรี ยนรู ้สําเร็ จลุล่วงลงด้วยดี นําไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้
และพัฒ นาทัก ษะการเขี ย นสะกดคํา พื นฐานภาษาไทยสํา หรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที ๓
ประสบผลสําเร็ จมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนได้เป็ นอย่างดียงิ

โสพิศ เวียงหล้า

ค

คําชีแจง
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย ในการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะ สาระที ๒ การเขียน และสาระที ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที ๓ โดยได้วิเคราะห์จากหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย นํามาจัดทําเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้จาํ นวน ๓ หน่วย แบ่งเป็ นชุดฝึ กทักษะจํานวน
๙ ชุ ดฝึ ก โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้ชุดฝึ กจํานวน ๒๐ แผน เวลา ๒๐ ชัวโมง
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือเป็ นแนวทางให้ครู ผูส้ อนใช้จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้ชุดฝึ ก
ทักษะ ดังรายละเอียดต่อไปนี
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๑. องค์ประกอบของการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๒.๑ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทยโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะ
๒.๒ การดําเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
๒.๓ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง อิงตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
๒. วิธีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๓.๑ ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบชุดฝึ กทักษะ จํานวน ๙ ชุด สําหรับดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๓.๒ ครู ควรศึกษาและเตรี ยมสื อ/นวัตกรรม/การวัดและประเมินผลล่วงหน้าก่อนทีจะ
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
๓.๓ ครู ควรสํารวจข้อมูลพืนฐานของนักเรี ยนและจัดกลุ่มนักเรี ยน(เก่ง ปานกลางอ่อน)
เพือสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน
ใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม โดยฝึ กทักษะตามทีกําหนดในชุดฝึ ก
แต่ละชุด
๓.๔ ครู ควรมีการบันทึกผลการเรี ยนก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน และนําผล
การบันทึ กไปวิเคราะห์ เ พือเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนและความก้าวหน้าทางการเรี ยนก่ อนเรี ย น
ระหว่ า งเรี ยนและหลั ง เรี ยนและหาค่ า ประสิ ทธิ ผ ลของการเรี ยนรู ้ หลั ง จากดํ า เนิ น การ
ตามกระบวนการเรี ยนรู ้ครบทัง ๙ ชุดฝึ ก

๑

วิเคราะห์ หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที ๓
ความสํ าคัญของภาษาไทย
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ภาษาไทยเป็ นทักษะทีต้องฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญ ในการนําภาษาไทยไปใช้เพือการ
สื อสาร ภาษาไทยจึงมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื องมือในการติดต่อสื อสาร แสวงหาความรู ้
ประสบการณ์ พัฒนาความรู ้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ และใช้พฒ
ั นาอาชี พ
ภาษาไทยจึ งเป็ นสมบัติลาค่
ํ าควรแก่ การเรี ยนรู ้ อนุ รักษ์และสื บสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๒, หน้า ๓๗)
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คุณภาพผู้เรียนเมือจบชันประถมศึกษาปี ที ๓
อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง ข้อความ เรื องสัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆได้อย่างถูกต้อง
คล่ องแคล่ว เข้าใจความหมายของคําและข้อความที อ่าน ตังคําถามเชิ งเหตุผล ลําดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุ ปความรู ้ขอ้ คิดจากเรื องทีอ่าน ปฏิบตั ิตามคําสัง คําอธิ บายจากเรื องทีอ่านได้
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพและแผนภูมิ อ่านหนังสื ออย่างสมําเสมอและมีมารยาทใน
การอ่าน
มี ท ัก ษะในการคัด ลายมื อ ตัว บรรจงเต็ม บรรทัด เขี ย นบรรยาย บัน ทึ ก ประจําวัน เขี ย น
จดหมายลาครู เขียนเรื องเกี ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการ
เขียน
เล่ า รายละเอี ย ดและบอกสาระสําคัญ ตังคําถาม ตอบคําถาม รวมทังพูด แสดงความคิ ด
ความรู ้สึกเกียวกับเรื องทีฟังและดู พูดสื อสาร เล่าประสบการณ์ และพูดแนะนํา หรื อพูดเชิญชวนให้
ผูอ้ ืนปฏิบตั ิตามและมีมารยาทในการฟัง ดูและพูด
สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าทีของคําใน
ประโยค มีทกั ษะการใช้พจนานุ กรมในการค้นหาความหมายของคํา แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคํา
คล้องจอง แต่งคําขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
เข้า ใจและสรุ ปข้อ คิ ด ที ได้ จ ากการอ่ า นวรรณคดี แ ละวรรณกรรมเพื อนํ า ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมทีอ่าน รู ้จกั เพลงพืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก
ซึงเป็ นวัฒนธรรมท้องถินร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถินท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง
ทีมีคุณค่าตามความสนใจได้เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน เล่านิ ทานพืนบ้าน ร้องเพลง
พืนบ้านของท้องถิน นําข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง และท่องจําบทอาขยาน
ตามทีกําหนดได้
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สมรรถนะผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการดังนี
๑. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื อสารทีมีประสิ ทธิภาพ
๒. ความสามารถในการคิดเป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็ นระบบ
๓. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
๔. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง การทํางานและการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีใน
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ พัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้
การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที ๑ การอ่ าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพือ
นําไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสยั รักการอ่าน
สาระที ๒ การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ
ย่อความและเขียนเรื องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาระที ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สารมารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู ้ ความคิดและความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
สาระที ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลียนแปลงของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
สาระที ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง

๔
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที ๓
สาระที ๑ การอ่ าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพือนําไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสยั รักการอ่าน
ตัวชีวัดชันปี ที ๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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การอ่านออกเสี ยงและการบอกความหมาย
ของคํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ
ทีประกอบด้วยคําพืนฐานเพิมจาก ป.๒ ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ คํา
รวมทังคําทีเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ประกอบด้วย
- คําทีมีตวั การันต์
- คําทีมี รร
- คําทีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสี ยง
- คําพ้อง
- คําพิเศษอืน ๆ เช่นคําทีใช้ ฑ ฤ ฤๅ
การอ่านจับใจความจากสื อต่าง ๆ เช่น
๓. ตังคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกียวกับเรื องทีอ่าน
- นิทานหรื อเรื องทีเกียวกับท้องถิน
๔. ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเน
- เรื องเล่าสัน ๆ
เหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน โดยระบุ
- บทเพลงและบทร้อยกรอง
เหตุผลประกอบ
- บทเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน
๕. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื อง
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันในท้องถินและชุมชน
ทีอ่าน เพือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
การอ่านหนังสื อตามความสนใจ เช่น
๖. อ่านหนังสื อตามความสนใจ
- หนังสื อทีนักเรี ยนสนใจและเหมาะสมกับวัย
อย่างสมําเสมอและนําเสนอเรื องที
- หนังสื อทีครู และนักเรี ยนกําหนดร่ วมกัน
อ่าน
๑. อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความ และ
บทร้อยกรองง่าย ๆได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
๒. อธิบายความหมายของคํา และ
ข้อความทีอ่าน

๕
ตัวชีวัดชันปี ที ๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

om

มารยาทในการอ่านเช่น
- ไม่อ่านเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ืน
- ไม่เล่นกันขณะอ่าน
- ไม่ทาํ ลายหนังสื อ
- ไม่ควรแย่งอ่านหรื อชะโงกหน้าไปอ่านขณะทีผูอ้ ืน
กําลังอ่าน
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๘. อธิบายความหมายของข้อมูล
จากแผนภาพ แผนที และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอ่าน

การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบตั ิตามคําสังหรื อ
ข้อแนะนํา
- คําแนะนําต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
- ประกาศ ป้ ายโฆษณา และคําขวัญ
การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนทีและแผนภูมิ

k.
c

๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบตั ิตามคําสังหรื อข้อแนะนํา

๖
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๖. มีมารยาทในการเขียน

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย
การเขียนบรรยายเกียวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ งของ
สถานที
การเขียนบันทึกประจําวัน
การเขียนจดหมายลาครู
การเขียนเรื องตามจินตนาการจากคํา ภาพและหัวข้อที
กําหนด
มารยาทในการเขียน เช่ น
- เขียนให้ อ่านง่ าย สะอาด ไม่ ขีดฆ่ า
- ไม่ ขีดเขียนในทีสาธารณะ
- ใช้ ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานทีและบุคคล
ื อทําให้ ผู้อนเสี
ื ยหาย
- ไม่ เขียนล้ อเลียนผู้อนหรื

an

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด
๒. เขียนบรรยายเกียวกับสิ งใด
สิ งหนึงได้อย่างชัดเจน
๓. เขียนบันทึกประจําวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
๕. เขียนเรื องตามจินตนาการ

om

สาระที ๒ การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความและเขียน
เรื องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ตัวชีวัดชันปี ที ๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๗
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การพูดสื อสารในชีวิตประจําวัน เช่น
- การแนะนําตนเอง
- การแนะนําสถานทีในโรงเรี ยนและในชุมชน
- การแนะนํา เชิญชวนเกียวกับการปฏิบตั ิตนในด้านต่าง ๆ
เช่น การรักษาความสะอาดของร่ างกาย
- การเล่าประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน
- การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดขอร้อง การพูด
ทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ
และการพูดซักถาม
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๕. พูดสื อสารได้ชดั เจนตรงตาม
วัตถุประสงค์

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึก
จากเรื องทีฟังและดูทงที
ั เป็ นความรู ้และความบันเทิง เช่น
- เรื องเล่าและสารคดีสาํ หรับเด็ก
- นิทาน การ์ตูน เรื องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน
- เพลง

an

๑. เล่ารายละเอียดเกียวกับเรื องที
ฟังและดู ทังทีเป็ นความรู ้และ
ความบันเทิง
๒. บอกสาระสําคัญจากการฟัง
และการดู
๓. ตังคําถามและตอบคําถาม
เกียวกับเรื องทีฟังและดู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู ้สึกจากเรื องทีฟังและดู

om

สาระที ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้
ความคิด ความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชีวัดชันปี ที ๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๘
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๖. มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด

มารยาทในการฟัง เช่น
- ตังใจฟัง ตามองผูพ้ ดู
- ไม่รบกวนผูอ้ ืนขณะทีฟัง
- ไม่ควรนําอาหารหรื อเครื องดืมไปรับประทานขณะที
ฟัง
- ไม่แสดงกริ ยาทีไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว
- ให้เกียรติผพู ้ ดู ด้วยการปรบมือ
- ไม่พดู สอดแทรกขณะทีฟัง
มารยาทในการดู เช่น
- ตังใจดู
- ไม่ส่งเสี ยงดังหรื อแสดงอาการรบกวนสมาธิของผูอ้ ืน
มารยาทในการพูดเช่น
- ใช้ถอ้ ยคําและกริ ยาทีสุ ภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ใช้นาเสี
ํ ยงนุ่มนวล
- ไม่พดู สอดแทรกในขณะทีผูอ้ ืนกําลังพูด
- ไม่พดู ล้อเลียนให้ผอู ้ ืนได้รับความอับอายหรื อเสี ยหาย
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ตัวชีวัดชันปี ที ๓

๙

om

สาระที ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลียนแปลงของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ตัวชีวัดชันปี ที ๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

การสะกดคํา การแจกลูกและการอ่านเป็ นคํา
* มาตราตัวสะกดทีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา
การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํา
คําทีมีพยัญชนะควบกลํา
คําทีมีอกั ษรนํา
คําทีประวิสรรชนียแ์ ละคําทีไม่ประ
วิสรรชนีย ์
คําทีมี ฤ ฤๅ
คําทีใช้ บัน บรร
คําทีใช้ รร
คําทีมีตวั การันต์
ความหมายของคํา
ชนิดของคําได้แก่
คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา
การใช้พจนานุกรม
การแต่งประโยคเพือการสื อสาร ได้แก่
- ประโยคบอกเล่า
- ประโยคคําสัง
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคําถาม
- ประโยคขอร้อง
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๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

.k
ro

๒. ระบุชนิดและหน้าทีของคําในประโยค
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๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา
๔. แต่งประโยคง่าย ๆ

๑๐

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๕. แต่งคําคล้องจองและคําขวัญ

k.
c

๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถินได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ

คําคล้องจอง
คําขวัญ
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิน

om

ตัวชีวัดชันปี ที ๓

no

*เป็ นตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู้ นําไปสู่ การสร้ างและใช้ ชุดฝึ กทักษะพัฒนาการเขียนคํา
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓

ob
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สาระที ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ตัวชีวัดชันปี ที ๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๑. ระบุขอ้ คิดทีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพือ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒. รู ้จกั เพลงพืนบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพือ
ปลูกฝังความชืนชมวัฒนธรรมท้องถิน
๓. แสดงความคิดเห็นเกียวกับวรรณคดีทีอ่าน

๔. ท่องจําบทอาขยานตามทีกําหนดและ
บทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ

วรรณคดี วรรณกรรมและเพลงพืนบ้าน
- นิทานหรื อเรื องในท้องถิน
- เรื องสันง่าย ๆ ปริ ศนาคําทาย
- บทร้อยกรอง
- เพลงพืนบ้าน
- เพลงกล่อมเด็ก
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรี ยนและ
ตามความสนใจ
บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่า
- บทอาขยานทีกําหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

๑๑
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย

om

รายวิชา ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที ๓
รหัส ท ๑๓๑๐๑
เวลา ๒๐๐ ชัวโมง/ปี
....................................................................................................................................................
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อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความ เรื องสัน ๆ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง อธิ บายความหมายของคํา
และข้อความทีอ่าน ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน สรุ ปความรู ้ ข้อคิดจากเรื องที
อ่าน อ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างสมําเสมอ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย ปฏิบตั ิตามคําสังหรื อข้อแนะนํา
อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที แผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียน บันทึ กประจําวัน การเขียนจดหมายลาครู
การเขียนเรื องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
เล่ารายละเอียดเกียวกับเรื องทีฟังและดู ทังทีเป็ นความรู ้และความบันเทิงบอกสาระสําคัญจากการ
ฟังและการดู พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื องทีฟังและดู พูดสื อสารได้ชดั เจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา ระบุชนิ ดและหน้าทีของคําใน ใช้ พจนานุกรมค้ นหา
ความหมายของคํา จําแนกส่ วนประกอบของคําในประโยค แต่งประโยค คําขวัญและคําคล้องจองได้ ใช้
ภาษาได้เหมาะสมทังภาษาไทยและภาษาถิ น รู ้ และเข้าใจความหมายของคําภาษาถิ นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
โดยใช้กระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ยน กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึ กปฏิบตั ิ อธิ บาย บันทึก การ
ตังคําถาม ตอบคําถาม ใช้ทกั ษะการฟั ง การดูและการพูดแสดงความคิด กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื อสารได้ถูกต้อง รักการเรี ยนภาษาไทย
เพือให้เห็ นคุณค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย มีวินยั ซื อสัตย์สุจริ ต ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
มุ่ ง มันในการทํา งาน อยู่อ ย่า งพอเพี ย ง มี จิ ต สาธารณะ สามารถนํา ความรู ้ ไ ปใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชีวัด
รวม ๓๑ ตัวชีวัด
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 ๒.๑ป ๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๓.๑ป ๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๔.๑ป ๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๕.๑ป ๓/๑, ป๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔

๑๒
ตัวชีวัดชันปี สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท ๑๓๑๐๑
ชันประถมศึกษาปี ที ๓ เวลาเรียน ๕ ชัวโมง/สั ปดาห์ จํานวน ๕ หน่ วยกิต

w

w

w
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no
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๑. อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความ เรื องสัน ๆ และบทร้อยกรอง (ท ๑.๑ ป.๓/๑)
๒. อธิบายความหมายของคํา และข้อความทีอ่าน (ท ๑.๑ ป.๓/๒)
๓. ตังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกียวกับเรื องทีอ่าน (ท ๑.๑ ป.๓/๓)
๔. ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ (ท ๑.๑ ป.๓/๔)
๕. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื องทีอ่านเพือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน (ท ๑.๑ ป.๓/๕)
๖. อ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างสมําเสมอและนําเสนอเรื องทีอ่าน (ท ๑.๑ ป.๓/๖)
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบตั ิตามคําสังหรื อคําแนะนํา (ท ๑.๑ ป.๓/๗)
๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที และแผนภูมิ (ท ๑.๑ ป.๓/๘)
๙. มีมารยาทในการอ่าน(ท ๑.๑ ป.๓/๙)
*๑๐. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๓/๑)
๑๑. เขียนบรรยายเกียวกับสิ งใดสิ งหนึงได้อย่างชัดเจน (ท ๒.๑ ป.๓/๒)
๑๒. เขียนบันทึกประจําวัน (ท ๒.๑ ป.๓/๓)
๑๓. เขียนจดหมายลาครู (ท ๒.๑ ป.๓/๔)
๑๔. เขียนเรื องตามจินตนาการ (ท ๒.๑ ป.๓/๕)
*๑๕. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๓/๖)
๑๖. เล่ารายละเอียดเกียวกับเรื องทีฟังและดูทงที
ั เป็ นความรู ้และความบันเทิง (ท ๓.๑ ป.๓/๑)
๑๗. บอกสาระสําคัญจากการฟังและดู (ท ๓.๑ ป.๓/๒)
๑๘. ตังคําถามและตอบคําถามเกียวกับเรื องทีฟังและดู (ท ๓.๑ ป.๓/๓)
๑๙. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื องทีฟังและดู(ท ๓.๑ ป.๓/๔)
๒๐. พูดสื อสารได้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์ (ท ๓.๑ ป.๓/๕)
๒๑. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๓/๖)
*๒๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๓/๑)
๒๓. ระบุชนิดและหน้าทีของคําในประโยค (ท ๔.๑ ป.๓/๒)
*๒๔. ใช้ พจนานุกรมค้ นหาความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๓/๓)
*๒๕. แต่งประโยคง่าย ๆ (ท ๔.๑ ป.๓/๔)
๒๖. แต่งคําคล้องจองและคําขวัญ (ท ๔.๑ ป.๓/๕)
๒๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ท ๔.๑ ป.๓/๖)

๑๓

om

๒๘. ระบุขอ้ คิดทีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน (ท ๕.๑ ป.๓/๑)
๒๙. รู ้จกั เพลงพืนบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพือปลูกฝังความชืนชมวัฒนธรรมท้องถิน
(ท ๕.๑ ป.๓/๒)
๓๐. แสดงความคิดเห็นเกียวกับวรรณคดีทีอ่าน (ท ๕.๑ ป.๓/๓)
๓๑. ท่องจําบทอาขยานตามทีกําหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๓/๔)

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

k.
c

*ตัวชีวัดทีนํามาจัดทําชุดฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓

๑๔

๙. มีมารยาทในการอ่ าน

an

๖. อ่ านหนังสื อตามความสนใจ
อย่ างสมําเสมอและนําเสนอ
เรืองทีอ่ าน

ob
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การอ่ านจับใจความจากสื อต่ าง ๆ เช่ น
(นิทานหรือเรืองทีเกียวกับท้ องถิน เรืองเล่ าสั น ๆ
บทเพลงและบทร้ อยกรอง บทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อนื ข่ าวและเหตุการณ์ ใน
ชีวติ ประจําวัน ในท้ องถินและในชุ มชน

w

๘. อธิบายความหมายของ
ข้ อมูลจากแผนภาพ แผนทีและ
แผนภูมิ

การอ่ าน

๓. ตังคําถาม และตอบคําถามเชิงเหตุผลเกียวกับ
เรืองทีอ่ าน
๔. ลําดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์ จาก
เรืองทีอ่ าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
๕.สรุปความรู้ และข้ อคิดจากเรืองทีอ่ านเพือ
นําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน

w

การอ่ านข้ อมูลจากแผนภาพ
แผนที และแผนภูมิ

no

๑. การอ่ านออกเสี ยงคํา ข้ อความ เรืองสั น ๆ
และบทร้ อยกรอง
๒. อธิบายความหมายของคํา
และข้ อความทีอ่ าน

มารยาทในการอ่ านเช่ น
-ไม่ อ่านเสี ยงรบกวนผู้อนื
-ไม่ เล่ นกันขณะอ่ าน
-ไม่ ทาํ ลายหนังสื อ
-ไม่ ควรแย่ งอ่ านหรือชะโงกหน้ า
ไปอ่ านขณะทีผู้อนกํ
ื าลังอ่ าน

k.
c

การอ่ านออกเสี ยงและบอกความหมายของคํา
คําคล้ องจองข้อความและบทร้ อยกรอง ง่ าย ๆ
ประกอบด้ วยคําพืนฐานจาก ป.๒ ไม่น้อยกว่ า
๑,๒๐๐ คํา รวมทังคําทีเรียนรู้ ในกลุ่มสาระอืน
(คําทีมี ตัวการันต์ คําทีมี รร คําทีมีพยัญชนะ
และสระไม่ ออกเสี ยง คําพ้อง คําพิเศษอืน ๆ
เช่ นคําทีใช้ ฑ ฤ ฤๅ )
- การอ่ านบทร้ อยกรองเป็ นทํานองเสนาะ

om

ผังมโนทัศน์ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓

- การอ่ านหนังสื อตามความ
สนใจ เช่ น หนังสื อทีนักเรียน
สนใจและเหมาะสมกับวัย
หนังสื อทีครูและนักเรียน
กําหนดร่ วมกัน

๗. อ่ านข้ อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบตั ิตามคําสั งหรือข้ อแนะนํา
- การอ่ านข้อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบตั ิตามคําสั งหรือข้ อแนะนํา
( คําแนะนําต่ าง ๆ ใน
ชีวติ ประจําวัน ประกาศ ป้ าย
โฆษณาและคําขวัญ )

๑๕

-การเขียนเรืองตามจินตนาการจากคํา

-การเขียนจดหมายลาครู

ภาพและหัวข้ อทีกําหนด
๔. เขียนจดหมายลาครู

om

๕.เขียนเรืองตามจินตนาการ

๓. เขียนบันทึกประจําวัน

๒. เขียนบรรยายเกียวกับสิ งใดสิ งหนึง
ได้ อย่ างชัดเจน

an
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๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม

w

-การเขียนบันทึกประจําวัน

no

การเขียน

ob

มารยาทในการเขียน เช่ น
-เขียนให้ อ่านง่ าย สะอาด ไม่ ขีดฆ่ า
-ไม่ ขดี เขียนในทีสาธารณะ
-ใช้ ภาษาเขียนให้ เหมาะสมกับ
เวลา สถานทีบุคคล
-ไม่ เขียนล้อเลียนผู้อนหรื
ื อทําให้
ผู้อนเสี
ื ยหาย

k.
c

๖. มีมารยาทในการเขียน

-การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย

-การเขียนบรรยายเกียวกับลักษณะ
ของคน สั ตว์ สิ งของ สถานที

๑๖

k.
c
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๕.พูดสื อสารได้ ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

an

๑.การเล่ ารายละเอียดเกียวกับเรืองทีฟังและดู ทัง
ทีเป็ นความรู้และความบันเทิง
๒.บอกสาระสํ าคัญจากการฟังและการดู
๓.ตังคําถามและตอบคําถามเกียวกับเรืองทีฟัง
และดู
๔.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้ สึกจากเรือง
ทีฟังและดู

การพูดสื อสารในชีวติ ประจําวัน
-การแนะนําตนเอง
-การแนะนําสถานทีในโรงเรี ยนและชุมชน
-การแนะนํา เชิญชวนเกียวกับการปฏิบตั ิตนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของ
ร่ างกาย
-การเล่าประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน
-การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดขอร้อง
การพูดทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอโทษ
การพูดปฏิเสธและการพูดซักถาม

om

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้ สึกจากเรืองทีฟังและดูทงที
ั เป็ นความรู้
และความบันเทิง เช่น
-เรื องเล่าและสารคดีสาํ หรับเด็ก
-นิทาน การ์ตูน เรื องขบขัน
-รายการสําหรับเด็ก
-ข่าวและเหตุการณ์ในชีวติ ประจําวัน
-เพลง

ob

การฟัง การดู และการพูด
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มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

w

w

w

•

•

•

มารยาทในการฟั ง เช่น
-ตังใจฟั ง ตามองผูพ้ ดู
-ไม่รบกวนผูอ้ ืนขณะทีฟั ง
-ไม่ควรนําอาหารหรื อเครื องดืมไปรับประทานขณะทีฟัง
-ไม่แสดงกริ ยาทีไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว
ู้ ดู ด้วยการปรบมือ
-ให้เกียรติผพ
-ไม่พดู สอดแทรกขณะทีฟั ง
มารยาทในการดู เช่น
-ตังใจดู
-ไม่ส่งเสี ยงดังหรื อแสดงอาการรบกวนสมาธิของผูอ้ ืน
มารยาทในการพูด เช่น
-ใช้ถอ้ ยคําและกริ ยาทีสุ ภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ
-ใช้นาเสี
ํ ยงนุ่มนวล
-ไม่พดู สอดแทรกในขณะทีผูอ้ ืนกําลังพูด
- พูดล้อเลียนให้ผอู ้ ืนได้รับความอับอายหรื อเสี ยหาย

๑๗

om

ชนิดและหน้ าทีของคําได้แก่
-คํานาม
-คําสรรพนาม
-คํากริ ยา
๒.ระบุชนิดและหน้ าทีของคําใน

no
an

ความหมายของคํา

ob

และการอ่ านเป็ นคํา
• มาตราตัวสะกดทีตรง
ตามมาตราและไม่ ตรง
ตามมาตรา

การใช้ พจนานุกรม

๓. ใช้ พจนานุกรมค้ นหา

๑. เขียนสะกดคําและ
บอกความหมายของคํา
• การสะกดคํา การแจกลูก

k.
c

ประโยค

หลักการใช้ ภาษาไทย

.k
ro

• การแต่ งประโยคเพือ

การสื อสาร ได้ แก่
-ประโยคบอกเล่า
-ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคําถาม
ประโยคขอร้อง
ประโยคคําสัง

• การผันอักษรกลาง

w

•

อักษรสูง อักษรตํา
คําทีมีพยัญชนะควบกลํา
คําทีมีอักษรนํา
คําทีประวิสรรชนีย์และคําทีไม่ ประ
วิสรรชนีย์
คําทีมี ฤ ฤๅ
คําทีใช้ บัน บรร
คําทีใช้ รร

w

w

•

•

•

•

๔.แต่ งประโยคง่ าย ๆ

๖.เลือกใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถินได้ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

• ภาษาไทยมาตรฐาน
• ภาษาถิน

๕.แต่ งคําคล้ องจองและคําขวัญ

คําคล้ องจอง
คําขวัญ

-

เพลงพืนบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก

k.
c

วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพืนบ้าน
- นิทานหรื อเรื องในท้องถิน
- เรื องสันง่าย ๆ ปริ ศนาคําทาย
- บทร้อยกรอง

om

๑๘

๑.ระบุข้อคิดทีได้ จากการอ่ านวรรณกรรม

๒. รู้จักเพลงพืนบ้ านและเพลงกล่ อม

เพือนําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน

เด็กเพือปลูกฝังความชืนชมวัฒนธรรม

an

no

ท้ องถิน

.k
ro
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วรรณคดีและวรรณกรรม

w

๔. ท่ องจําบทอาขยานตามทีกําหนดและ
บทร้ อยกรองทีมีคุณค่ าตามความสนใจ

w

w

บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่า ๆ ได้แก่
- บทอาขยานตามทีกําหนด
- บทร้อยกรองตามความ
สนสนใจ

๓. แสดงความคิดเห็นเกียวกับวรรณคดีทอ่ี าน

- วรรณกรรมและวรรณคดี
ในบทเรี ยนและตาม
ความสนใจ

๑๙

โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชีวัดและสาระสํ าคัญ
รายวิชา ท ๑๓๑๐๑ : ภาษาไทย ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
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no
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การเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓ เวลาเรียน ๒๐ ชัวโมง
มาตรฐาน
ชือ
เวลา นําหนัก
ที
การเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียน
(ชัวโมง) คะแนน
ตัวชีวัด
ปฐมนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดฝึ กทักษะเพือพัฒนาความสามารถ
๑
๕
การเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย
๑ ก กา ข ขา
๒
๑๐
ท ๒.๑
-การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
ป ๓/๑
บรรทัดตามรู ปแบบการเขียน
อักษรไทย
-มารยาทในการเขียน
ป ๓/๖
ท ๔.๑
-การเขียนสะกดคําและบอก
ป.๓/๑
ความหมายของคํามาตราแม่ ก กา
-การใช้พจนานุกรมหาความหมาย
ป.๓/๓
ของคํา

w

w

w

๒ ตัวสะกดตรงมาตรา

ท ๒.๑
ป ๓/๑

ป ๓/๖
ท ๔.๑
ป.๓/๑

ป ๓/๓

๘
-การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรู ปแบบการเขียน
อักษรไทย
-มารยาทในการเขียน
-การเขียนสะกดคําและบอก
ความหมายของคํามาตราตัวสะกด
ตรงตามมาตรา
-การใช้พจนานุกรมหาความหมาย
ของคําทีมีตวั สะกดตรงตามมาตรา

๔๐

๒๐
มาตรฐาน
เวลา นําหนัก
ที
การเรียนรู้ /
สาระสํ าคัญ
(ชัวโมง) คะแนน
ตัวชีวัด
๔๐
๘
๓ ตัวสะกดไม่ ตรงมาตรา ท ๒.๑
-การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
ป ๓/๑
บรรทัดตามรู ปแบบการเขียน
อักษรไทย
-มารยาทในการเขียน
ป ๓/๖
ท ๔.๑
-การเขียนสะกดคําและบอก
ป.๓/๑
ความหมายของคํามาตราตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
-การใช้พจนานุกรมหาความหมาย
ป.๓/๓
ของคํามาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา
๕
ปัจฉิมนิเทศการเรียนการสอน
๑
๓
๒๐
๒๐
๑๐๐
หน่ วยการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ชัวโมง

w

w

w
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ชือ
หน่ วยการเรียน

๒๑
กําหนดการสอนการใช้ ชุดฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ๓

๑. มาตราแม่ ก กา

๑. ก กา ข ขา

๒. มาตราตัวสะกด
แม่ กง
๓. มาตราตัวสะกด
แม่ กม
๔. มาตราตัวสะกด
แม่ เกย
๕. มาตราตัวสะกด
แม่ เกอว
๓. ตัวสะกด ไม่ ตรง มาตรา ๖. มาตราตัวสะกด
แม่ กน
๗. มาตราตัวสะกด
๘. แม่ กก
๙. มาตราตัวสะกด
๑๐. แม่ กด
๙. มาตราตัวสะกด
แม่ กบ

๑. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
๒. คําในแม่ ก กา(๑)
๓. คําในแม่ ก กา(๒)
๔. คํามาตราตัวสะกดแม่ กง(๑)
๕. คํามาตราตัวสะกดแม่ กง(๒)
๖. คํามาตราตัวสะกดแม่ กม(๑)
๗. คํามาตราตัวสะกดแม่ กม(๒)
๘. คํามาตราตัวสะกดแม่ เกย(๑)
๙. คํามาตราตัวสะกดแม่ เกย(๒)
๑๐. คํามาตราตัวสะกดแม่ เกอว(๑)
๑๑. คํามาตราตัวสะกดแม่ เกอว(๒)
๑๒. คํามาตราตัวสะกดแม่กน (๑)
๑๓. คํามาตราตัวสะกดแม่กน (๒)
๑๔. คํามาตราตัวสะกดแม่ กก (๑)
๑๕. คํามาตราตัวสะกดแม่ กก (๒)
๑๖. คํามาตราตัวสะกดแม่ กด (๑)
๑๗.คํามาตราตัวสะกดแม่ กด (๒)
๑๘. คํามาตราตัวสะกดแม่ กบ(๑)
๑๙. คํามาตราตัวสะกดแม่ กบ(๒)
๒๐. ปัจฉิมนิเทศการเรียนการสอน
๒๐ แผนการจัดการเรียนรู้

w

w

w
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๒. ตัวสะกดตรงมาตรา

แผนการจัดการเรียนรู้ที

๓ หน่ วยการเรียนรู้

๙ ชุ ด

เวลา
(ชัวโมง)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒๐ ชัวโมง

om

ชุ ดฝึ กทักษะที

k.
c

หน่ วยการเรียนรู้ที

๒๒

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

k.
c

om

ตารางปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
การใช้ ชุดฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําพืนฐานภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที ๓
จํานวน
วัน เดือน ปี พ.ศ.
เวลา
รายการสอน
ชัวโมง
๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๑ -ทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเขียนคําพืนฐานภาษาไทย
ก่อนการใช้ชุดฝึ กทักษะชันประถมศึกษาปี ที ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑ ปฐมนิเทศ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๒ แม่ ก กา(๑)
๒ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๓ แม่ ก กา(๒)
๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๔ มาตราตัวสะกดแม่ กง(๑)
๘ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๕ มาตราตัวสะกดแม่ กง(๒)
๙ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๖ มาตราตัวสะกดแม่ กม(๑)
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๗ มาตราตัวสะกดแม่ กม(๒)
๑๕ พ.ย.๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๘ มาตราตัวสะกดแม่ เกย(๑)
๑๖ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๙ มาตราตัวสะกดแม่ เกย(๒)
๑๗ พ.ย.๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๐ มาตราตัวสะกดแม่ เกอว(๑)
๒๒พ.ย.๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๑ มาตราตัวสะกดแม่ เกอว(๒)
๒๓พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖

๒๓
จํานวน
ชัวโมง

๒๙พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๒ มาตราตัวสะกดแม่ กน(๑)
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๓ มาตราตัวสะกดแม่ กน(๒)
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๔ มาตราตัวสะกดแม่ กก(๑)
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๕ มาตราตัวสะกดแม่ กก(๒)
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๖ มาตราตัวสะกดแม่ กด(๑)
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๗ มาตราตัวสะกดแม่ กด(๒)
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๘ มาตราตัวสะกดแม่ กบ(๑)
-แบบฝึ กทักษะที ๑ – ๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๑๙ มาตราตัวสะกดแม่ กบ(๒)
-แบบฝึ กทักษะที ๔ – ๖
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ๒๐ ปัจฉิมนิเทศ

om

๑

an

๒๔พ.ย. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

รายการสอน

k.
c

เวลา

no

วัน เดือน ปี พ.ศ.

๑

๘ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

.k
ro
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๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

w

w

w

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑

