
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 4 เรื่อง ลูกแกะของซาฟยะห เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจแกปญหา  และสรางวสิัยทัศนใน 

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๑.๑ ป.๓/๑  อานออกเสยีงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง คือ  การอานเปลงเสียงตามตวัอักษร  ถอยคํา  และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนออกมาให 

ถูกตองชัดถอยชดัคํา  เพ่ือใหเขาใจและสามารถสรุป  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงจากบทเรียน  เรื่อง ลูกแกะของซาฟยะห  ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

๒.  นักเรียนตอบคําถามจากเรองได 

๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  การอานออกเสยีงจากบทเรยีน เรื่อง  ลกูแกะของซาฟยะห 

๒.  การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชดุภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา 

ชัน้ประถมศกึษาปที ่๓   บทที ่๔  เรื่อง “ลูกแกะของซาฟยะห”  โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ 

ตามประเด็น ดังตอไปนี้ 

- มีบุคคลใดบางที่อยูในภาพ และนักเรียนคิดวาบุคคลในภาพมีความสัมพันธกันอยางไร 
จงอธิบายตามความเขาใจ 

- บุคคลในภาพกําลังทํากิจกรรมใด อยางไรบาง 



- ใหนักเรียนลองชวยกันคิดบทสนทนาของบุคคลในภาพ วามีเรื่องราวเก่ียวกับอะไร อยางไรบาง 

๒.  ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรือง  “ลูกแกะของซาฟยะห”  จากหนังสือหนังสือเรียน 

รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ (หนาที ่๕๐-๕๘) พรอมกัน ๑ 

รอบ 

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีงบทเรียน เรื่อง “ลูกแกะของซาฟยะห”  จากหนังสือหนังสือเรียน สลับกันทีละ 

แถว โดยครูสังเกตลักษณะการอานออกเสียงของนักเรยีนอยางคราวๆ ตามประเด็นพิจารณาดังตอไปนี้ 

- พิจารณาจากความถูกตองชัดเจน 
- พิจารณาจากการเวนวรรคตอน 
- พิจารณาจากความคลองแคลวในการอาน 
- พิจารณาจากการใชนําเสียงแลจังหวะในการอานไดถูกตองเหมาะสม 
- พิจารณาจากความถูกตองในการอานออกเสยีงคําควบกลํา ร ล 

๔.  เมื่ออานจบแลวครูนํานักเรียนรวมกันสนทนาเกียวกับเนือหาในบทเรียน โดยตังเปนประเด็นคําถาม 

เพ่ือกระตุนใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็น 

๕.  นักเรยีนตอบคําถามจากเรื่อง เด็กเอยเด็กนอย  ลงในสมุด  โดยครูเปนผูตั้งประเดน็คําถาม  ดังตอไปนี้ 

- จากเรือง  “ลูกแกะของซาฟยะห” ใหนักเรียนลองพิจารณาดูวานักเรียนเคยประสบ 
เหตุการณดังเชนในเรื่องหรือไม  อยางไร 

- เมื่ออานเรื่อง “ลูกแกะของซาฟยะห” แลวนักเรยีนไดขอคิดอะไรจากเรื่องนี้บาง 
๖.  ครูสุมตวัแทนนักเรยีนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๗.  ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแนวคําตอบและตรวจใหคะแนน 

๘.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชัน้เรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๙.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  เรือง “ลูกแกะของซาฟยะห”  พรอมกันอีกครังและชวยกัน 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอคดิทีไ่ดจากเรื่อง  และแนวทางการนําไปประยุกตใชในชวีติประจําวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

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 ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 4 เรื่อง ลูกแกะของซาฟยะห เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศน 

ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความท่ีอาน 
 

สาระสําคัญ 

คําศัพทใหมหรือคําศัพทยากในบทเรียน  คือ  คําศัพททีมีความเกียวโยงกับเนือหาสาระในบทเรียนท 

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเก่ียวกับความหมายของศัพทการอานออกเสียงคําศัพทตลอดจนการนาํคาํ ศพ 

จริงในสถานการณตางๆ 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 

ทไ ปใช 

๑.  ครนํูานักเรียนสนทนาเก่ียวกับเนื้อเรื่องในบทเรยีนรวมกัน  เพ่ือทบทวนความรูจากชัวโมงทีผ่านมา 

๒.  ครนํูาบัตรคําศัพทยากในบทเรยีนมาติดไวบนกระดาน  แลวใหนักเรยีนอานออกเสยีงคําศัพทจากบัตร 

คําทีค่รตูดิไวพรอมๆ กันทลีะคํา  เชนคําวา  นัยนตา เรือกอและ  ตะครุบ  เปนตน 

๓.  นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรียนทั้งหมดในหองเรยีน 



๔.  ครูใหนักเรยีนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังนี้ 

-     ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันเขียนคําศัพทกลุมละ ๑ คน  ตอคําศัพท  ๑ 
คํา  จะหมุนเวยีนสลับกนัไป โดยที่ทุกคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน 

-     นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู  โดยครูจะบอกคําศัพทนัน ๒ ครัง  แลวใหนักเรียนเขียน 

คําศัพททีครูบอกไดทันที  กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมนันจะเปนผูไดคะแนน 

ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง  ๒ กลุม 

๕.  เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม 

๖.  นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุด  แลวสงครู 

เพ่ือตรวจใหคะแนน 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครั้งในประเด็นเกย 

การนาํไปใชในชีวติประจาํวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

วกบ 

๑.  หนังสือเรียน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

๒.  พจนานุกรมภาษาไทย 

๓. บัตรคําศัพทยากในบทเรียน 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจผลงานนักเรยีน 

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 ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 4 เรื่อง ลูกแกะของซาฟยะห เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง การแตงนิทาน เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษา  และพลังของ 

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๔.๑ ป.๓/๓  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

สาระสําคัญ 

คําขวญั คือ คาํพูดหรือขอความที่มุงใหกําลังใจ มักจะมีขอคิดทผ 

ดําเนินชีวิตได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 
ูอานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายและหลักการของการแตงคําขวญัได 

๒.  นักเรียนยกแตงคําขวญัได 

๓.  นักเรียนนาํคําขวญัที่แตงไปประยุกตใชในชีวติประจาํวนัได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายและหลักการของการแตงคําขวญั 

๒.  นักเรียนยกแตงคําขวญั 

๓.  นักเรียนนําคําขวญัที่แตงไปประยุกตใชในชีวติประจาํวัน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน   ๒–๓   คนทองคําขวัญที่นักเรียนจําได แลวสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับ 

ประเด็นดังตอไปนี้ 

- คําขวญัที่นักเรยีนยกตัวอยางมานั้นเปนคําขวญัประเภทใหขอคดิหรือเตือนสตใินเรื่องใด 



- นักเรียนสามารถฟง  พบเห็น  หรืออานคําขวัญเหลานีไดจากทีใดบาง  อยางไร  จงชวยกัน 
อธิบาย 

๒. นักเรยีนใหนักเรยีนออกเสียงคําทีส่ะกดดวยมาตรตวัสะกดแม ก กา ตามคร ูและครูรวมกันสนทนา 

เก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ 

- นักเรียนเคยไดยนิ หรือพดูคําทีส่ะกดดวยมาตรตวัสะกดแม ก กา  หรือไม 
- นักเรียนคิดวาคําทีส่ะกดดวยมาตรตวัสะกดแม ก กา  คืออะไร  ใหอธิบายมาพอเขาใจ 

๓. ครอูธิบายความหมาย ของคําขวญัเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ และบันทึกความรูลงใน 

สมุด 

๔. นักเรยีนยกตัวอยางคําขวัญ มาคนละ ๑ คําขวัญ ครูเขียนบนกระดาน แลว ชวยกันพิจารณาวาคํา 

ขวญัแตละบทนัน้ใหขอคิดและคติเตือนใจในเรื่องใดบาง 

๕. นักเรยีนแบงกลุม  กลุมละ  ๕ คน  ครูมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาคําขวัญจากสือ  และแหลง 

ตางๆรอบตัว พรอมทั้งจดบนัทึกมาใหมากท่ีสุด 

๖. นักเรยีนออกมานําเสนอคําขวญัที่สามารถรวบรวมและคนความาไดหนาช้ันเรียน 

๗. ครแูละนักเรียนชวยกันพิจารณาถึงความหมายและคุณคาของคําขวญัในแตคําขวญัวาสังสอนหรือให 

ขอคิดคตเิตือนใจอยางไรบาง 

๘. นักเรยีนบนัทึกคาํขวญัที่คนควาไดลงในสมดุและอานออกเสียงพรอมกันอีกครั้ง 

๙. ครสูังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๑๐.  นักเรียนชวยกันสรุปเรื่อง คาํขวญัอีกครั้ง แลวจดบันทึกลงสมุด 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  ครูสนทนารวมกับนักเรียนเก่ียวกับความหมาย  หลัก และวธิีการการแตงคําขวญั 

๒.  ครูอธบิายความหมายหลักและวธิีการแตงคําขวญั ใหนักเรยีนเขาใจและจดบนัทึกลงในสมุด 

๓.  ครูยกตัวอยางคําขวญั และสาธติการแตงคําขวญัใหเพ่ือเปนตัวอยางใหนักเรยีนสามารถแตงคําขวัญได 

ถูกกตองตามหลักและวธิีการ 

๔.  นักเรยีนแบงกลุม  กลุมละ  ๓  คน  และชวยกันแตงคําขวญัเก่ียวกับการรณรงคใหรักและเชิญชวนให 

อานหนังสือมากลุมละ๑ คาํขวัญ 

๕.  นักเรยีนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๖.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๗.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนอีกครั้ง และชีแ้จงเนื้อหาที่จะเรยีนในรายช่ัวโมงตอไป 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุด 

๒. หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหรือหนังสืออื่น ๆ 

๓.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 



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 ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 4 เรื่อง ลูกแกะของซาฟยะห เวลา ๕ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานบทรอยกรอง เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรรคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๕.๑ ป.๓/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 

สาระสําคัญ 

บทอาขยาน  คือ  บททองจํา  การบอก  การสวด 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรยีนทองจาํบทอาขยาน  เด็กนอย และวชิาหนาเจาได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

- นักเรยีนทองจาํบทอาขยาน  เด็กนอย และวชิาหนาเจา 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเละครสูนทนารวมกันเก่ียวกับการทองจาํบทอาขยาน เด็กนอย และวชิาหนาเจา 

๒.  ครูสาธติการทองบทอาขยาน  เด็กนอย และวชิาหนาเจา จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ 

ชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ ( หนา ๕๔และ ๕๖)  ใหนักเรยีนฟง 

๓.  นักเรียนฝกทองบทอาขยาน บทอาขยาน  เด็กนอย และวชิาหนาเจา จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ ( หนา ๕๔และ ๕๖)โดยมคีรคูอยใหคําแนะนําใหนักเรยีนสาร 

ถฝกปฏิบัตไิดถูกตอง 

๔.  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ ๔-๕  คน  และออกมาทองบทอาขยานที่กําหนดใหหนาชั้นเรียนทีละกลุม 

ครูตรวจสอบความถูกตองพรอมทั้งใหคําแนะนําติชมเพื่อใหนักเรียนสารถนําความรูไปพัฒนาและปรับปรุงแกไข 

สืบไป 

๕.  ครสูังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในชัน้เรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 



๖.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง บทอาขยาน  เด็กเอยเด็กนอยและวชิาหนาเจา  

ประเด็น เรื่องของการนําความรูจากเรื่องไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่
๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินการอานบทรอยกรอง (บทอาขยาน) 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินการอานบทรอยกรอง (บทอาขยาน) 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

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

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

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


