
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาไทย 3                                                    รหัสวิชา ท13101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห  5.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 1/2557              ครูผูสอน  มิสแสงเดือน  พรหมศิริ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ไตรยางศ

     1.1 อานเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  

     1.2 ไตรยางศ

     1.3 มาตราแมก กา

     1.4 สระเปลี่ยนรูปเม่ือมีตัวสะกด

 ท 1.1

ท 2.1     

ท 4.1  

ป.3/1  อานออกเสียงคำขอความ เรื่องส้ัน ๆและบทรอยกรองงาย ๆ

           ไดถูกตองคลองแคลว

ป.3/2  อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.3/3  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน

ป.3/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   

ป.3/6  มีมารยาทในการเขียน

ป.3/1  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

2.  ผันวรรณยุกต

     2.1  อานเรื่องอาหารดี  ชีวีมีสุข 

     2.2  แผนที่ แผนภาพและแผนภูมิ

     2.3  คำยากในบทเรียน

     2.4  ประวัติเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 

            ( ทองถิ่น )

ท 1.1

ท2.1

ท3.1   

ท4.1    

ป.3/1  อานออกเสียงคำขอความ เรื่องส้ัน ๆและบทรอยกรองงาย ๆ   

           ไดถูกตองคลองแคลว

ป.3/3  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน

ป.3/5  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนำไปใชในชีวิต

           ประจำวัน

ป.3/8  อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ

           แผนภูมิ

ป.3/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.3/1  เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและ

           ความบันเทิง

ป.3/3  ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู

ป.3/1  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

3.  ชนิดของคำ

     3.1  อานเรื่องนอกเมืองในกรุง

     3.2  เขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตว

     3.3  พูดแนะนำตนเอง

     3.4  ชนิดและหนาที่ของคำ

ท 1.1

ท 2.1   

ท 3.1     

ท 4.1     

ป.3/1  อานออกเสียงคำขอความเรื่องส้ัน ๆและบทรอยกรองงาย ๆ 

           ไดถูกตองคลองแคลว

ป.3/4  ลำดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดย

           ระบุเหตุผลประกอบ

ป.3/9  มีมารยาทในการอาน

ป.3/2  เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดอยางชัดเจน

ป.3/6  มีมารยาทในการเขียน

ป.3/5  พูดส่ือสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค

ป.3/2  ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  พจนานุกรม

     4.1  อานเรื่องคิดไป  รูไป

     4.2  คัดคำภาษาตางประเทศ    

            (ASEAN)

     4.3  พูดแนะนำโรงเรียนของฉัน

     4.4  พจนานุกรม ( พฤกษศาสตร )

     4.5  บทรอยกรอง  วิชาหนาเจา

ท 1.1

ท 2.1    

ท 3.1     

ท 4.1   

ท 5.1    

ป.3/1  อานออกเสียงคำขอความเรื่องส้ัน ๆและบทรอยกรองงาย ๆ

           ไดถูกตองคลองแคลว

ป.3/2  อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.3/5  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนำไปใชในชีวิต

           ประจำวัน

ป.3/9  มีมารยาทในการอาน

ป.3/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.3/5  พูดส่ือสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค

ป.3/6  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด           

ป.3/3  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ  

ป.3/1  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนำไปใชในชีวิต

           ประจำวัน

5.  คำควบกล้ำ

     5.1  อานเรื่องพลังงานคือชีวิต

     5.2  พูดแสดงความคิดเห็น

     5.3  ตัวการันต

     5.4  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

     5.5  บทอาขยาน   (FSG)

ท 1.1

ท 3.1     

ท 4.1   

ท 5.1   

ป.3/1  อานออกเสียงคำขอความเรื่องส้ัน ๆและบทรอยกรองงาย ๆ

           ไดถูกตองคลองแคลว

ป.3/6  อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่อง

           ที่อาน

ป.3/7  อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำส่ังหรือขอแนะนำ

ป.3/9  มีมารยาทในการอาน

ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู

ป.3/6  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

ป.3/1  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

ป.3/4  ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา

           ตามความสนใจ

6.  อักษรนำ

     6.1  อานเรื่องแตเด็กซ่ือไว

     6.2  คัดคำใหมคำยาก

     6.3  พูดเชิญชวนใหมาเที่ยวจังหวัด

            ชลบุรี (ทองถิ่น)

     6.4  คำอักษรนำ

     6.5  คำที่ประวิสรรชนียและไม

            ประวิสรรชนีย

     6.6  ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น

            (ASEAN)

ท 1.1

ท 2.1  

ท3.1  

ท4.1

ป.3/1  อานออกเสียงคำขอความเรื่องส้ัน ๆและบทรอยกรองงาย ๆ

           ไดถูกตองคลองแคลว

ป.3/2  อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.3/9  มีมารยาทในการอาน

ป.3/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.3/5  พูดส่ือสารไดชัดเจนตามวัตถุประสงค

ป.3/6  มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด

ป.3/1  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

ป.3/6  เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับ

           กาลเทศะ
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การวัดและประเมินผล

_ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. พูดแนะนำตนเอง

3. ชิ้นงานแผนผังความคิด

1. แบบทดสอบยอย

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25

ท 1.1 ป.3/1-5,8-9  

ท 3.1 ป.3/1,3,5-6

ท 4.1 ป.3/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.3/2-5

ท 3.1 ป.3/6

ท 4.1 ป.3/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. คัดลายมือ

3. ชิ้นงานหนังสือเลมเล็ก

1. แบบทดสอบยอย

2. แบบประเมินการคัดลายมือ

3. แบบประเมินชิ้นงาน 25

ท 1.1 ป.3/1-2,6-7

ท 2.1 ป.3/1-2, 6

ท 3.1 ป.3/4-6

ท 4.1 ป.3/1,6

ท 5.1 ป.3/1,4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.3/1-5

ท 2.1 ป.3/6

ท 4.1 ป.3/1,6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

บันทึกการอาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย_ _                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต_ _ _

3.   มีวินัย_ _ _ _ _ _ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง _ _ _ _ _ 6.   มุงม่ันในการทำงาน_ _

7.   รักความเปนไทย_ _ _ _ _ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข_ _ _ _ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร_ _ _ _ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา_ _ _ _ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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