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ค าอธบิายรายวชิา 

เนือ้หาของวชิาภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 (Grade3)       

มุง่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะของครอบครัวไทยทีเ่ป็นครอบครัวขยาย   แผนผังครอบครัวที่

อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งสมาชใินครอบครัว และการปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาทตามกฎ ระเบยีบ 

ประเพณีและวฒันธรรมของครอบครัว เรยีนรูค้วามเป็นมาของบรรพบรุษุของตนเอง และของชนชาติ

ไทย ล าดับอาณาจักรตัง้แตส่มัยสโุขทัยถงึสมยัรัตนโกสนิทร ์ และศกึษาเรือ่งความแตกตา่งของคน

หลากหลายอาชพีในทอ้งถิน่ตน เห็นความสมัพันธร์ะหวา่งคนและสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตใิน

ทอ้งถิน่ เพือ่ปลกูจติส านกึใหเ้ห็นคณุคา่ของสิง่แวดลอ้ม ศกึษาวรรณกรรมเด็กหรอืวรรณกรรม

ทอ้งถิน่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นวถิชีวีติ หนา้ที ่ ความรับผดิชอบ แสดงความสมัพันธข์องคนในครอบครัว 

ผา่นทักษะการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง รอ้ยแกว้ ล าดับเหตกุารณ์ ตัง้ค าถามและตอบค าถาม บอก

สาระส าคัญ แสดงความคดิเห็น จ าแนก ขอ้เท็จจรงิและจนิตนาการ รวมทัง้มทัีกษะดา้นการเขยีน 

เขยีนประโยค เขยีนบรรยาย เขยีนบันทกึประจ าวนั เขยีนนทิานตามจนิตนาการ และแตง่บทรอ้ยกรอง

ประเภทกลอนสี ่

นักเรยีนปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาทตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย อธบิายความหมายของวนั

ส าคัญ ความหมายสญัลักษณ์ของสถาบันหลักของชาต ิ เชน่ ธงประจ าองคพ์รมหากษัตรยิแ์ละ

ความหมายเพลงชาต ิ มสีว่นรว่มในการตัดสนิใจและท ากจิกรรมในชัน้เรยีน ตามกระบวนการ

ประชาธปิไตย 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

สาระที ่1 การอา่น 

ท1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละ

ความคดิเพือ่น าไปใชต้ัดสนิใจแกปั้ญหา

ในการด าเนนิชวีติและมนีสิยัรักการอา่น 

 

 

 

1.อา่นออกเสยีงเรือ่งสัน้และบทรอ้ยกรองงา่ยๆ ไดถ้กูตอ้ง

และคลอ่งแคลว่ 

2.อธบิายความหมายของค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และ 

บทรอ้ยกรองงา่ยๆ ไดถ้กูตอ้ง 

3.ตัง้ค าถาม/ตอบค าถามเชงิเหตผุล ล าดับ คาดคะเน

เหตกุารณ์ สรปุความรู ้

4.แสดงความคดิเห็นโดยใหเ้หตผุลประกอบเกีย่วกบัเรือ่งที่

อา่น 

5.อา่นขอ้เขยีนเชงิอธบิายและปฏบิัตติามค าสัง่ หรอื

ขอ้แนะน า 

6.มมีารยาทและนสิยัรักการอา่น 

สาระท2ี การเขยีน 

ท2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีน

เรยีงความ ยอ่ความและเขยีนเรือ่งราวใน

รปูแบบตา่งๆ เขยีนรายงานขอ้มลู

สารสนเทศ และรายงานการศกึษาคน้ควา้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.คัดลายมอืตัวบรรจงอยา่งถกูตอ้งตามอักขรวธิ ี

2.เขยีนเลา่เรือ่งหรอืบรรยายเกีย่วกับสิง่ใดสิง่หนึง่ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

3.ใชค้ านาม ค ากรยิา และค าวเิศษณ์ทีห่ลากหลาย 

4.ตรวจแกไ้ขงานเขยีนของตนเองใหส้ะกดถกูตอ้ง 

5.มมีารยาทและนสิยัรักการเขยีน 

สาระท ี3 การฟงั การด ูและการพดู 

ท.3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูยา่งมี

วจิารณญาณและพดูแสดงความรู ้

ความคดิ ความรูส้กึในโอกาสตา่งๆ อยา่ง

มวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์ 

1.เขา้ใจเรือ่งทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิจากการฟังและ

การด ู

2.เลา่รายละเอยีดเกีย่วกับเรือ่งทีฟั่งและดทัูง้ทีเ่ป็นความรู ้

และความบันเทงิ 

3.บอกสาระส าคัญจากการฟังและการด ู

4.ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชงิเหตผุลเกีย่วกับเรือ่งทีฟั่ง

และด ู

5.พดูแสดงความคดิเห็นและความรูส้กึเกีย่วกับเรือ่งทีฟั่ง

และด ู



6.พดูสือ่สารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถปุระสงค ์

7.พดูน าเสนอผลงานอยา่งงา่ย 

8.มมีารยาทในการฟัง การด ูและการพดู 

สาระท ี4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

ท.4.1  เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและ

หลักภาษาไทยการเปลีย่นแปลง ของ

ภาษาและพลังของภาษาภมูปัิญญาและ

รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ

 

 

1.บอกและเขยีนพยัญชนะ สระ วรรณยกุตแ์ละเลขไทย 

2.สะกดค าและบอกความหมายของค า 

3.ระบชุนดิ และหนา้ทีข่อง ค าในประโยค 

4.แตง่ประโยคงา่ยๆ ไดถ้กูตอ้งตามหลักภาษา/ แตง่ค า

คลอ้งจอง 

5.ใชภ้าษาในการสือ่สารไดเ้หมาะสมกับวยั 

สาระที ่5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

ท.5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเห็น 

วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมไทยอยา่ง

เห็นคณุคา่และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติ

จรงิ 

 

 

1.เลา่และสรปุเรือ่งหลังจากการอา่นหรอืฟังวรรณคดแีละ

วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยั 

2.ระบขุอ้คดิทีไ่ดจ้ากการอา่นหรอืการฟังวรรณคดแีละ

วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัเพือ่น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

3.รูจั้กบทอาขยานและเพลงพืน้บา้นประเภทตา่งๆ ที่

เหมาะสมกับวยัและบรบิท 

4.แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับวรรณคดหีรอืวรรณกรรมทีอ่า่น 

ตอนที ่1 ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม 

ส.1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคัญ 

ศาสดา หลักธรรมของพระพทุธศาสนา

หรอืศาสนาทีต่นนับถอืและศาสนาอืน่ มี

ศรัทธาทีถ่กูตอ้ง ยดึมั่น และปฏบิัตติาม

หลักจรยิธรรม เพือ่อยูร่ว่มกันอยา่งสนัติ

สขุ 

 

 

 

1.อธบิายหลักธรรม และปฏบิัตตินตามหลกัธรรมของ

ศาสนาทีต่นนับถอืหรอืหลกัคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่การ

พัฒนาตนเองและสิง่แวดลอ้ม 

2.ภาคภมูใิจในการท าความดขีองตนเองและชืน่ชนการท า

ความดขีองบคุคลในครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน และ

ระดับประเทศ ตามหลักศาสนาทีต่นนับถอืหรอืหลกั

คณุธรรมจรยิธรรม พรอ้มทัง้บอกแนวปฏบิัตใินการด าเนนิ

ชวีติ 

3.วเิคราะหค์วามส าคัญของพทุธศาสนาและศาสนาทีต่นนับ

ถอืในฐานะทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลักในการพัฒนา

ชาตไิทย 



4.อธบิายลักษณะส าคัญของศาสนพธิ ีพธิกีรรมตา่งๆ ใน

ประเทศไทย และปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเขา้

รว่มพธิ ี

ก. ภมูศิาสตรไ์ทย 

ส.5.2 เขา้ใจปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของประเทศ

ไทยทีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม

รวม  มจีติส านกึและมสีว่นรว่มในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มเพือ่

การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

1.อธบิายเกีย่วกับ ทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศ ไทย 

ไดแ้ก ่ สตัวแ์ละพชื แรธ่าต ุภมูทัิศน ์ฯลฯ  

 

2. ระบลุักษณะส าคัญทาง กายภาพและสภาพภมูศิาสตร์

ของ จังหวดัตนเอง ภมูภิาค และ ประเทศไทยและ

ความสมัพันธก์ับ การประกอบอาชพีและการ ด าเนนิชวีติ  

3. อธบิายการเปลีย่นแปลงสภาพ ธรรมชาตใินระดับจังหวดั 

ระดับ ภมูภิาค หรอืระดับประเทศไทย จากอดตีถงึปัจจบุัน 

และผลที ่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้ น าเสนอตัวอยา่ง

ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น ผลจากการท าลายสภาพแวดลอ้ม และ

เสนอแนะในการรักษา สภาพแวดลอ้ม ในระดับจังหวดั 

ระดับภมูภิาค หรอืระดับประเทศ 

4.บอก อธบิาย เปรยีบเทยีบความ คลา้ยคลงึและความ

แตกตา่งทาง กายภาพ ทางสงัคม และวฒันธรรม ระหวา่ง

ประเทศไทยกับประเทศสมาชกิ ในกลุม่อาเซยีน 

ข.ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคัญ

ของเวลาและยคุสมัยทางประวตัศิาสตร ์

สามารถใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรม์า

วเิคราะหเ์หตกุาลตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ 

1.บอกวนั เดอืน ปี และการนับชว่งเวลาตามปฏทินิทีใ่ชใ้น

อดตี ปัจจบุัน และอนาคต 

2.เรยีงล าดับเหตกุารณ์ในชวีติประจ าวนัตามวนัเวลาที่

เกดิขึน้ 

3.บอกประวตัคิวามเป็นมาของตนและครอบครัวโดย

สอบถามผูเ้กีย่วขอ้ง 

ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของสงัคมใน

ทอ้งถิน่ ชมุชน ภมูภิาคและชาตไิทยจาก

อดตีจนถงึปัจจบุัน ในดา้นความสมัพันธ์

และการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์อยา่ง

ตอ่เนือ่ง ตระหนักถงึความส าคัญ และ

สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 

1.อธบิายความหมายและความส าคัญของสญัลักษณ์ส าคัญ

ของชาตไิทย และปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง 

2.บอกเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีทีม่ผีลกระทบตอ่ตนเองใน

ปัจจบุัน 



ส.4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย

วฒันธรรม ภมูปัิญญาไทย มคีวามรัก 

ความภมูใิจและธ ารงความเป็นไทย 

1.อธบิายความหมายและความส าคัญของสญัลักษณ์ส าคัญ

ของชาตไิทยและปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง 

2.บอกสถานทีส่ าคัญซึง่เป็นแหลง่วฒันธรรมในชมุชน 

3.ระบสุ ิง่ทีต่นรักและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ 

ค.หนา้ทีพ่ลเมอืง 

ส.2.1  เขา้ใจและปฏบิัตติามประเพณี

และวฒันธรรมไทย  ด ารง ชวีติอยูร่ว่ม 

กันในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติ

สขุ 

1. บอกประโยชนแ์ละปฏบิัตตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 

2.ปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาท ตามประเพณีและวฒันธรรม

ไทยในชวีติประจ าวนั  

    

ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมอืงการปกครอง

ในสงัคมปัจจบุัน ยดึมั่น ศรัทธาและธ ารง

รักษาไวซ้ ึง่การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รง

เป็นประมขุ 

1.ใชว้ธิกีารแบบประชาธปิไตยในการพจิารณาตัดสนิใจ

รว่มกันและด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ในชัน้เรยีน 

2. แสดงออกถงึความภาคภมูใิจในความเป็นคนไทยและ

ผสมผสานคณุลักษณะทีด่งีามของวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมอืน่ๆทีเ่รยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพันธใ์นสงัคม

นานาชาต ิ

ก.ศลิปะไทย 

สาระที ่1 ทศันศลิป์ 

ศ.1.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่ง

ทัศนศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ

วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งานทัศศลิป์ที่

เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ และภมูปัิญญาไทย 

 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ

คดิของตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 

การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ

โรงเรยีนนานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 

สาระที ่2 ดนตร ี 

ศ.2.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่งดนตรี

ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และวฒันธรรม

ไทย เห็นคณุคา่งานทัศศลิป์ทีเ่ป็นมรดก

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน 



ทางวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูิ

ปัญญาไทย 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ

คดิของตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 

การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ

โรงเรยีนนานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 

สาระที ่3 นาฏศลิป์ 

ศ.3.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่ง

นาฏศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ

วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งานทัศศลิป์ที่

เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ และภมูปัิญญาไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ

คดิของตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 

การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ

โรงเรยีนนานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 

มาตรฐานการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 

*เขา้ใจปัจจัยทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเชือ่

ในสงัคมไทย ลกัษณะส าคัญของ

สงัคมไทย ภมูปัิญญาไทยและภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ ทีม่า ความหมาย และ

ความส าคัญของขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

คา่นยิมตา่งๆ ในสงัคม 

1.เขา้รว่มในกจิกรรมเกีย่วกับขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

พธิกีรรม หรอืพธิกีารเฉลมิฉลองของไทย 

2.บอกความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใิน

ชวีติ เชน่ สตัวท์ีส่ าคัญ อาท ิกระบอื ชา้ง สนัุข แมว นก 

เป็นตน้ พชืทีส่ าคัญ เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ กับ

คา่นยิม ความเชือ่ และวถิชีวีติของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึ

ปัจจบุัน 

3.อธบิายอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิทีก่อ่ใหเ้กดิวถิชีวีติและการ

สรา้งสรรคว์ฒันธรรม ตลอดจนการเกดิคต ิความเชือ่ 

ต านาน หรอืเทพนยิายทีเ่กีย่วขอ้กับสิง่แวดลอ้มหรอื

ปรากฏการณ์ธรรมชาตติา่งๆ 

4.ระบหุรอืบอกเลา่เกีย่วกบัลักษณะส าคัญบางประการของ

สงัคมไทย วถิชีวีติ ภมูปัิญญาไทย เชน่ ความสมัพันธแ์บบ

เครอืญาตเิป็นตน้ 



5.อภปิรายบทบาทของขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย ทีม่ี

ตอ่การประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติของไทยในอดตี 

และผลตอ่จติใจของคนในสงัคมไทยในปัจจบุัน 

 

หนว่ยการเรยีนรู ้

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

ตวัฉนั 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
สิง่แวดลอ้ม 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

กาลเวลา 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
วรรณกรรม 

 
ครอบครัวของฉัน 

 
การน ากลับมาใช ้

ใหม ่

 
1. ประเทศไทยของฉัน 
เหตกุารณ์ส าคัญและความ
เป็นมา 
2. วนัส าคัญของไทยใน 12 
เดอืน 

 
นทิานพืน้บา้น 

เรือ่งเกา่ - เลา่ใหม ่
 

 

สาระการเรยีนรู ้

การอา่น 

1. การอา่นแบบสะกดค า 

2. การอา่นค าคลอ้งจอง และแปลความหมาย 

3. อา่นเรือ่งสัน้และบทรอ้ยกรองงา่ยๆ 

4. เครือ่งหมายสญัลักษณ์ตา่งๆ (เรยีนเพิม่ - เครือ่งหมายจลุภาค-ลกูน ้า , วงเล็บ) 

การเขยีน 

1. เขยีนคัดลายมอืตัวบรรจงอยา่งถกูตอ้งตามอักขระวธิ ี

2. เขยีนเลา่เรือ่งหรอืบรรยายสัน้ๆ  

3. เขยีนโดยใชค้ าศัพทท์ีห่ลากหลายเพือ่ใหป้ระโยคน่าสนใจและมคีวามหมายชดัเจนยิง่ข ึน้ 

4. ตรวจแกไ้ขงานเขยีนของตนเองใหส้ะกดอยา่งถกูตอ้ง 

การฟงัและด ู

1. เรือ่งทีเ่ป็นความรูแ้ละเรือ่งทีใ่หค้วามบันเทงิ 

2. เลา่เรือ่งทีฟั่งและดใูหผู้อ้ ืน่เขา้ใจได ้

3. การตัง้ค าถามจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

4. มารยาทในการฟัง 

 

 

 

 



หลกัภาษา 

1. อักษร 3 หมู ่และ การผันเสยีง 

2. มาตราตัวสะกด 

3. การแจกลกู 

4. ค าทีใ่ชส้ระ ใ- ไมม้ว้น 

5. หนา้ทีข่องค า 

6. วล ีและ ประโยค 

 

วรรณคดแีละวรรณกรรม 

1. บทรอ้ยกรอง  

2. วรรณกรรมเด็ก  

3. วรรณคดทีีเ่หมาะแกว่ยั 

4. เพลงพืน้บา้น เพลงกลอ่มเด็ก 

 

ประเพณี วฒันธรรม 

1. วนัส าคัญ และ สญัลักษณ์เกีย่วกับชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มารยาท ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย ในชวีติประจ าวนั 

3. ประวตัคิวามเป็นมา และ แผนทีป่ระเทศไทย ในยคุตา่งๆ และปัจจบุัน 

4. เพลงชาตแิละเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

5. ลักษณะทางกายภาพของเมอืง ชนบท 

6. เรยีนรูข้นบธรรมเนยีม ประเพณีไทย ทีม่ตีอ่การประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติของไทย

ในอดตีและผลตอ่จติใจของคนในสงัคมไทยในปัจจบุัน 

วธิจีดัการเรยีนการสอน 

1. Mind Mapping 

2. บทบาทสมมตุ ิ

3. การอภปิราย 

4. การสนทนารว่มกัน 

5. การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 

แหลง่การเรยีนรู ้

1. แบบเรยีน , แบบฝึกหัด 

2. หนังสอือา่นเพิม่เตมิ ,หนังสอืภาพ 

3. อนิเตอรเ์น็ต , วดีโีอ 



4. นทิาน 

5. บัตรค า 

6. เกมการศกึษา 

 

การวดัประเมนิผล 

1. แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมงาน    50% 

2. แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน     20% 

3. สอบปลายภาค      20% 

4. การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน     10% 

การคดิคะแนน 

Points   Grade 

90 – 100     A+ 

80 – 89   A 

75 – 79      B+ 

70 – 74   B 

65 – 69      C+ 

60 – 64   C 

50 - 59   D 

 


