
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา     ๒   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การอาน และการเขียนคําควรรูคูความหมายจะชวยใหการอานเรื่องราวในบทเรียนเขาใจไดงาย  และ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดดี 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ  เรื่องสั้นและบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 

 ป.๓/๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทยากไดถูกตอง 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําในบทเรียนได 

๓. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคํา 

- การใชคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําจากบัตรคําตามครู คําละ ๒ ครั้ง 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๔๑ – ๑๔๒ 

๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความหมายของคํา  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๔. นักเรียนเลนแขงขันทายคําทาทางจากคําที่ครูกําหนดให 

๕. นักเรียนเขียนคําและความหมายของคําลงในสมุดแบบฝกหัด 

๖. นักเรียนแขงขันอานคําจากบัตรคํา (คําสําคัญในบทเรียน) 

๗.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพท  อานเพิ่ม  เติมความหมายจากหนังสือเรียน ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓ หนาที่ ๑๔๑ – ๑๔๒ 

๘. นักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาจากบัตรคําที่อาน (คําสําคัญในบทเรียน) 

๙. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๑  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การอานออกเสียง เปนการอานใหผูอื่นฟง  ฉะน้ันผูอานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสียงหนักเบาและออก

เสียงใหถูกตองชัดเจน  จึงจะสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได 

๒. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียง 

- การจับใจความสําคัญ 

- การตอบคําถาม 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสียงที่ดี  เชน  อานคลอง  อานถูกตอง  ชัดเจน  

เวนวรรคตอนถูกตอง  ใชนํ้าเสียงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน 

๒. ครูสาธิตการอานที่ดีใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็ได เพื่อเปนแนวทางใน

การอานของนักเรียน 

๓. นักเรียนอานเน้ือหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๓  หนา  ๑๓๖ – ๑๓๘  โดยอานตอกันคนละ  ๑ ยอหนา  แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาวา ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน ผลเปนอยางไร  แลวชวยกันเลาเรื่องตอเน่ืองจนจบ  โดยครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง 

๔. นักเรียนชวยกันสรุปความรู เรื่องการอานออกเสียงและการตอบคําถาม  และขอคิดที่ไดจากบทอาน 

๕. นักเรียนทําแบบฝกทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่  ๒  
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน      รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานคิด วิเคราะห เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การวิเคราะหเรื่อง  เปนการพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่อง  เชน  ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  สวนดีและสวน

บกพรองของเน้ือเรื่อง  จุดประสงคของผูแตง  ความเหมาะสมในการใชคํา  ประโยค ขอความ ฯลฯ  สรุปขอคิดที่

ไดจากเรื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๓  ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

 ป.๓/๕   สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนต้ังคําถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานได 

๒. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

๓. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดจากการอานได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

 

 



สาระการเรียนรู 

- การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

- การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนทบทวนเน้ือหาบทเรียน โดยการอานคําจากบัตรคํา 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง สงขาว  เลาเรื่อง จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

หนา ๑๓๖ – ๑๓๙ พรอมกัน 

๓. นักเรียนแบงกลุมอานเสียงจากบทเรียนกลุมละ ๑ ยอหนา 

๔. นักเรียนชวยกันตอบคําถามปากเปลาจากเรื่องที่อาน 

- ใครเปนคนเขียนจดหมาย 

- จดหมายฉบับน้ีถึงใคร 

- เรื่องยุงๆที่ในจดหมายมี  ๒  เรื่อง คืออะไร 

- ไปเที่ยวทะเลพักคางที่ใด 

- รับประทานอาหารแบบโตะจีนในเรื่องตองน่ังกี่คน 

๕. นักเรียนและครูชวยกันสรุปบทเรียนจากเรื่องที่อาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานเสริมบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 การอานเสริมบทเรียน  ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิงและขอคิดจากการอาน  และสามารถเลือก

หนังสืออานไดตรงตามความตองการ  นอกจากน้ีที่สําคัญ คือสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาปรับใชให

เปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและจับใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. นักเรียนสรุปและบอกขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- การอานเสริม “เรื่องกิริยาวาจาดี” 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนทบทวนเน้ือหาที่เรียนในช่ัวโมงที่แลว 

๒. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  

๓. นักเรียนอานออกเสียง อานเสริม “เรื่อง กิริยาวาจาดี” จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๓ หนา ๑๔๐ พรอมกัน 

๔. นักเรียนพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับ “เรื่อง กิริยาวาจาดี” จากความรูที่ไดอานโดยต้ังคําถามดังน้ี 

- ยามน่ัง  ยืนและนอน  ควรปฏิบัติอยางไร  

- การพูดควรพูดอยางไรใหเหมาะสม 

๕. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน “เรื่อง กิริยาวาจาดี” 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  แบบฝกหัดที่ ๔ 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําสรรพนาม เวลา     ๑   ชั่วโมง 

..................................................................................... 

สาระสําคัญ 

 คําสรรพนามหมายถึง คําที่ใชแทนผูพูด  ผูฟง  และผูที่กลาวถึงซึ่งเปน  คน  สัตวและสิ่งของ 
 

มาตรฐานการเรียนรู   

ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ป.๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนใชคําสรรพนามไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแยกคําสรรพนามได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปญหา  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- คําสรรพนาม 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนและครทูบทวนการใชคํานาม 

๒. นักเรียนและคร ูพูดคุย สนทนาเกี่ยวกับคําสรรพนามที่ชอบโดยใหเหตุผลประกอบ 



๓. ใหนักเรียนอาน อธิบายเพิ่ม เติมความรูจากหนังสือภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓   หนา ๑๔๓  

๔. นักเรียนเลนเกมทายคําจากบัตรคําดังน้ี 

ครูชูบัตรคํา  “ฉัน”  นักเรียนตอบ : ผูพูด 

ครูชูบัตรคํา  “ทาน” นักเรียนตอบ : ผูที่กลาวถึง 

ครูชูบัตรคํา  “มัน”  นักเรียนตอบ : สัตวและสิ่งของที่กลาวถึง 

     ฯลฯ 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๓ ขอ   ๑ – ๒  จากน้ัน

นําสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ทําแบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม    รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด         รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา   ๑๐   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง   การเขียนจดหมาย เวลา     ๒   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………. 

สาระสําคัญ  

การเขียนจดหมาย เปนการเขียนเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ เขียนตองการสื่อสารไปยังผูอาน  ทําใหเกิด

สัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งเกิดประโยชนแกทั้งผูเขียนและผูอาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด   

ป.๓/๔  เขียนจดหมายลาคร ู  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนจดหมายได 

๒. นักเรียนบอกสวนประกอบของการเขียนจดหมายได 

๓. นักเรียนการเขียนจดหมายได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

๑. สวนประกอบของจดหมาย 

๒. การเขียนจกหมาย 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลาประสบการณเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายแลวชวยกันสรุป 

๒. ครูแบงกลุมนักเรียนและใหนักเรียนดูตัวอยางการเขียนจดหมายของรุนพี่  ครูซักถามเพื่อสรางความ

เขาใจและใหความรูเพิ่มเติม 

๓. ครูและนักเรียนอภิปรายถึงเรื่อง  การเขียนจดหมาย  โดยใหนักเรียนอาสาสมัครออกไปเขียน

ประโยชนและข้ันตอนของการเขียนจดหมายตามความเขาใจบนกระดาน  แลวชวยกันวิเคราะหสวนประกอบของ

จดหมาย   

๔. นักเรียนแตละกลุมอาน  อธิบายเพิ่มเติมความรูเรื่องการเขียนจดหมาย  จากหนังสือเรียน  ๑๔๔ – 

๑๔๙  แลวสรุปใจความสําคัญ  สรางเปนแผนภาพความคิด 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ แบบฝกหัดที่ ๓ หนา ๑๑๘ – ๑๑๙ 
 

สื่อ /  แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการประเมินผลงาน  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๖  เรื่อง สงขาว...เลาเรื่อง เวลา     ๑๐   ชั่วโมง 

หัวขอเรื่อง  กาพยยานี ๑๑ เวลา       ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………… 

สาระสําคัญ  

กาพยยานี  ๑๑  เปนคําประพันธชนิดหน่ึงที่มีลักษณะฉันทลักษณ    คือการบังคับคําใหมีจํานวน  ๕  คํา

ในวรรคหนา และ  ๖  คําในวรรคหลัง รวมเปน  ๑๑  คํา จึงเรียกวา กาพยยานี  ๑๑  นักเรียนควรเรียนรู   และ

ฝกแตงกาพยยานี  ๑๑  เพื่อรักษาและสืบสานลักษณะคําประพันธของไทยเอาไว 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด     

        ป ๓/๔   ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรียนทองจํากาพยยานี  ๑๑ ได 
 

สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 
 

สาระการเรียนรู 

- รูปแบบของกาพยยานี  ๑๑  
 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๓ – ๕  คนเลนเกมแขงขันพูดตอคําคลองจอง 

๒. นักเรียนอานกาพยยานี  ๑๑  ในหนังสือ  หนา ๑๓๕  และ ๑๔๐ แลวใหนักเรียนทั้งหองเรียน   อาน

ทีละกลุม  จากน้ันครูอธิบายถึงการเขียนบทรอยกรองประเภทกาพยยานี  ๑๑    และการสัมผัสตามแผนภูมิ

ประมาณกับวัยนักเรียน 

๓. นักเรียนอานกาพยยานี  ๑๑  ตามครู  ๑  ครั้ง  นักเรียนชวยกันอานกาพยยานี  ๑๑  อีกครั้งเพื่อ

ทบทวนจังหวะการอานที่ถูกตอง 

๔. ครูมอบหมายนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา ๑๒๐ 

๕. นักเรียนทองจํากาพยยานี  ๑๑  ในหนังสือ  หนา ๑๓๕  และ ๑๔๐  เปนการบาน 
 

สื่อ /  แหลงเรียนรู  

๑. บัตรคําศัพท 

๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม  รอยละ  ๗๕ – ๘๐ 
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