
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 บทที่ 1  เรื่อง กระตายไมตืน่ตูม เวลา ๕ ชัว่โมง 

เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจแกปญหา  และสรางวสิัยทัศนใน 

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๑.๑ ป.๓/๑ อานออกเสยีงคํา  ขอความ  เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง คือ  การอานเปลงเสียงตามตวัอักษร  ถอยคํา  และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนออกมาให 

ถูกตองชัดถอยชดัคํา  เพ่ือใหเ ขาใจและสามารถสรุป  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงจากบทเรียน  เรื่อง กระตายไมตื่นตูม ไดถูกตองตามเกณฑทก 

๒.  นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง กระตายไมตื่นตูม 

๒.  การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ําหนด 

๑.  นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดลีํานํา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ บทที่ ๑ เรื่องกระตายไมตื่นตูม โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพตาม 

ประเด็น ดังตอไปนี้ 

- สัตวมีอะไรบาง 

- เหตุการณในภาพเกิดข้ึนทีไ่หน 

- สัตวตางๆ ในภาพแสดงทาทางอยางไรบาง 



๒.  ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรือง กระตายไมตืนตูม จากหนังสือหนังสือเรียน รายวิชา 

พ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ ( หนาที ่๒-๗ ) พรอมกัน ๑ รอบ 

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีงเนื้อเรื่อง กระตายไมตืน่ตูม สลับกันทีละแถวจากหนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน 

ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดลีํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓  คนละ ๒ – ๓ บรรทดั 

๔.  นักเรยีนและครชูวยกันสรุปความรูจากเรื่องที่อานโดยใชคําถาม ดังนี ้

- ครอบครวัของกระตายในเรื่องนี้มใีครบาง 

- กระตายแตละตัวชวยกันทําอะไรบาง 

- เพราะเหตใุดแมกระตายจึงเลานิทาน  เรื่องกระตายต่ืนตูมใหลูกฟง 

๕.  นักเรยีนทาํเสียงเละทาทางเลยีนแบบสตัวชนดิตาง ๆ ในเนื้อเรื่อง  กระตายตืน่ตูม 

๖.  นักเรียนทําแบบฝกหัด  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ ๓ (หนาที่ ๑๒ -๑๓) 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่องกระตายไมตื่นตูมพรอมกันอีกครั้ง พรอมแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน  รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  แบบฝกหัด  รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือทใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 



  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 
                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 บทที่ 1  เรื่อง กระตายไมตืน่ตูม เวลา ๕ ชัว่โมง 

เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจแกปญหา  และสรางวสิัยทัศนใน 

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอความท่ีอาน 
 

สาระสําคัญ 

คําศัพทใหมหรือคําศพัทยากในบทเรียน  คือ  คาํศัพทที่มีความเก่ียวโยงกับเนื้อหาสาระในบทเรียนท่ี 

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเก่ียวกับความหมายของศัพท  การอานออกเสียงคาํศัพทตลอดจนการนําคําศัพทไป 

ใชจริงในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําศัพทใหมในบทเรียนไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยคได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําศัพทใหมในบทเรียน 

๒.  นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดให 

๓.  นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยค 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  ครนํูานักเรียนสนทนาเก่ียวกับเนื้อเรื่องในบทเรยีนรวมกัน  เพ่ือทบทวนความรูจากชั่วโมงทีผ่านมา 

๒.  ครนํูาบัตรคําศัพทยากในบทเรยีนมาติดไวบนกระดาน  แลวใหนักเรยีนอานออกเสยีงคําศัพทจากบัตร 

คําทีค่รตูดิไวพรอมๆ กันทลีะคํา  เชนคําวา  ไตรตรอง ถลม  ใครครวญ  เปนตน 



๓.  นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน  โดยในแตละกลุมจะมีนักเรียนที่ 

มีระดับผลการเรียน ดี ปานกลาง และออน อยูรวมกัน 

๔.  ครูใหนักเรยีนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังนี้ 

- ใหนักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมาแขงขันเขียนคาํศัพทกลุมละ ๑ คน  ตอคาํศัพท ๑ คาํ 

จะหมุนเวยีนสลับกนัไป โดยทีทุ่กคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน 

-    นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู  โดยครูจะบอกคําศัพทนัน ๒ ครัง  แลวใหนักเรียนเขียน 

คําศัพททีครูบอกไดทันที  กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมนันจะเปนผูไดคะแนน 

ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง  ๒ กลุม 

๕.  เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม 

๖.  นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุดแลวสงครู 

เพ่ือตรวจใหคะแนน 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครัง ในประเด็น 

เก่ียวกับการนําไปใชในชวิีตประจาํวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

๒.  พจนานุกรมภาษาไทย 

๓. บัตรคําศัพทยากในบทเรียน 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงานนักเรยีน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑประเมนิผลงาน รอยละ  ๘๐ 
 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 



 
 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 บทที่ 1  เรื่อง กระตายไมตืน่ตูม เวลา ๕ ชัว่โมง 

เรื่อง คําสํานวนไทย เวลา ๒ ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษา  และพลังของ 

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 
 

ตวัชีวั้ด  
ท. ๔.๑ ป.๓/๓  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา 

ท. ๔.๑ ป.๓/๖ เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

สาระสําคัญ 

คําสํานวนไทย  คอื ถอยคาํที่เรียบเรียงเปนขอความ  หรือคําพูดท่ีเปนชั้นเชิง  ไมตรงตามรูปแบบภาษา 

เปนถอยคาํหรือคําพูดที่มีลกัษณะเฉพาะตัว   มีความหมายโดยนัยแฝงอยูและนํามาใชในชีวิตประจําวันในเชิงให 

ขอคิดและคติสอนใจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของคําสํานวนไทยได 

๒.  นักเรียนยกตัวอยางคําสํานวนไทยได 

๓.  นักเรียนนําคําสํานวนไทยไปประยุกตใชในชีวติประจาํวนัได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนบอกความหมายของคําสํานวนไทย 

๒.  นักเรียนยกตัวอยางคําสํานวนไทย 

๓.  นักเรียนนําคําสํานวนไทยไปประยุกตใชในชวีติประจาํวัน 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑.  ครูนํานักเรียนสนทนาเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ 

- ลูกกระตายขาวและลูกกระตายดาํในเรื่องนี้มลีักษณะนิสัยเหมือนกับกระตายในนิทาน เรือง 

กระตายตื่นตูมหรือไมอยางไร 

- หากนักเรียนเปนตัวละครในบทนี้จะเลือกเปนตัวละครใด  เพราะเหตุใด 

- นักเรียนเคยฟงขาวหรือพบเห็นเหตุการณที่มีลักษณะเชนเดียวกับนิทาน เรื่อง กระตายต่ืนตูม 

บางหรือไม อยางไร 

๒.  ครูนําบัตรคําสํานวนไทยมาติดไวบนกระดาน  แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําสํานวนไทยทีครูติดไว 

พรอมๆ กันทลีะสาํนวน  เชน  คําสํานวนวา  กระตายขาเดยีว   กระตายหมายจนัทร  เข็นครกข้ึนภูเขา  เปนตน 

๓.  ครแูจกบัตรคําสํานวนไทยใหนักเรียนทุกคน โดยบัตรคําแตละใบจะแยกคําสํานวนไทยออกเปน ๒ 

สวน  เพ่ือใหนักเรยีนคนหาและนํามาตอกันใหเปนคําสํานวนไทยที่ถูกตอง 

๔.  เมื่อนักเรยีนจับคูคําสํานวนไทยไดครบถวนและถูกตองทั้งหมดแลวใหนํามาบันทึกลงในสมุด  พรอมทง้ั 

หาความหมายของคําสํานวนไทยนั้น 

๕.  ครูสรุปองคความรูเพ่ิมเติม  ความหมายและลักษณะของคําสํานวนไทย   โดยยกตวัอยางจากกิจกรรม 

ดังกลาวขางตน 

๖.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๗.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนและความหมายของคําสํานวนไทยอีกครัง ในประเด็นเกียวกับ 

การนาํไปใชในชีวติประจาํวัน 

 
ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑.  ครูนํานักเรียนทบทวนองคความรูเก่ียวกับคาํสํานวนไทยจากการเรียนในช่ัวโมงที ่๑ 

๒.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ คน  นักเรียนรวบรวมคําสํานวนไทยพรอมความหมายทีเกียวกับสัตว 

จากหนังสือคําสํานวนไทยในหองสมุด และจดบันทึกลงในสมุด 

๓.  นักเรยีนนําเสนอผลท่ีคนควาใหเพ่ือนฟงหนาชันเรียนอยางนอยกลุมละ ๑๐ สํานวน  โดยมีครูเปนผ 

แนะนํา  
๔.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๕.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนของคําสํานวนไทยอีกครัง ในประเด็นเกียวกับความหมายและ 

การนาํไปใชในชีวติประจาํวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรียน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

๒. หนังสือคําสํานวนไทย 

๓. บัตรคําสํานวนไทย 



วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงานนักเรียน 

๒.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑประเมนิผลงาน รอยละ  ๘๐ 
 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวชิาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 บทที่ 1  เรื่อง กระตายไมตืน่ตูม เวลา ๕ ชัว่โมง 

เรื่อง การแตงเรื่องตามจินตนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 
 

ตวัชีวั้ด  
ท. ๒.๑ ป.๓/๕  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ท. ๒.๑ ป.๓/๖ มีมารยาทในการเขียน 
 

สาระสําคัญ 

การเขียนเรืองตามจินตนาการและสรางสรรค เปนการใชถอยคําภาษา  เพือถายทอดเรืองราว และ 

ความคิดสูผูอานไดอยางเหมาะสม ชดัเจน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจหลักและวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

๒.  นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนมคีวามรูความเขาใจ  บอกหลักและวธิีการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

๒.  นักเรียนเขียนเรื่องตามจนิตนาการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนศึกษาชวีติและความเปนอยูของสต 

เพ่ือนในชั้นเรียน 

วทีน่ักเรยีนชอบและนาํมาเลาแลกเปลี่ยนประสบการณกบ 

๒. ครูใหนักเรียนศึกษาคนควาเก่ียวกับหลักและวิธีการ การแตงเรื่องตามจินตนาการ จากหนังสือใน 

หองสมุด 

๓.  นักเรียนสรุปองคความรูเก่ียวกับหลักและวิธีการ  การแตงเรื่องตามจินตนาการ โดยมีครูเปนผูให 

คําแนะนําและอธิบายเพ่ิมเติม 



๔.  นักเรยีนแตงเรื่องตามจินตนาการ  ลงในสมดุคนละ ๑ เรื่อง พรอมนําเสนอหนาชัน้เรยีน 

๕.  นักเรียนทําแบบฝกหัด  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 

ชั้นประถมศึกษาป ที่ ๓ ( หนาที่ ๑๖ -๑๗ ) 

๖.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๗.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง 

กระตายไมตืน่ตูมวานักเรียนสามารถนําความรูจากเรือง ไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันไดอยางไรบาง 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุด 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศกึษาปที ่
๓ 

๓.  แบบฝกหัด รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต  ทักษะภาษา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด/ชิน้งาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           



            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

 
 


