
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง กาเหวาท่ีกลางกรุง เวลา     ๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียงบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท. ๑.๑ ป.๓/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง คือ  การอานเปลงเสียงตามตัวอักษร  ถอยคํา  และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนออกมาให

ถูกตองชัดถอยชัดคํา  เพื่อใหเขาใจและสามารถสรุป  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงจากบทเรียน  เรื่อง กาเหวาที่กลางกรุง  ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานออกเสียงจากบทเรียน   เรื่อง  กาเหวาที่กลางกรุง 

๒. การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑  สรางความสนใจ 

นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓   บทที่ ๕  เรื่อง “กาเหวาที่กลางกรุง”  โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ

ตามประเด็น ดังตอไปน้ี 



- มีบุคคลใดบางที่อยูในภาพ  และนักเรียนคิดวาบุคคลในภาพมีความสัมพันธกันอยางไร  จง

อธิบายตามความเขาใจ 

- บุคคลในภาพกําลังทํากิจกรรมใด อยางไรบาง 

- ใหนักเรียนลองชวยกันคิดบทสนทนาของบุคคลในภาพ  วามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  อยางไร

บาง 

ขั้นท่ี  ๒  ขั้นสอน 

๑. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง  “กาเหวาที่กลางกรุง”   จากหนังสือหนังสือเรียน  

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ (หนาที่ ๘๖-๙๖)  พรอมกัน 

๑ รอบ 

๒. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง “กาเหวาที่กลางกรุง”  จากหนังสือหนังสือเรียน  สลับกันทีละ

แถว โดยครูสังเกตลักษณะการอานออกเสียงของนักเรียนอยางคราวๆ ตามประเด็นพิจารณาดังตอไปน้ี 

- พิจารณาจากความถูกตองชัดเจน 

- พิจารณาจากการเวนวรรคตอน 

- พิจารณาจากความคลองแคลวในการอาน 

- พิจารณาจากการใชนํ้าเสียงแลจังหวะในการอานไดถูกตองเหมาะสม 

- พิจารณาจากความถูกตองในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล  

๓. เมื่ออานจบแลวครูนํานักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียน โดยต้ังเปนประเด็นคําถาม

เพื่อกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  

๔. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่อง กาเหวาที่กลางกรุง   ลงในสมุด  โดยครูเปนผูต้ังประเด็นคําถาม  

ดังตอไปน้ี 

- จากเรื่อง  “กาเหวาที่กลางกรุง”  ใหนักเรียนลองพิจารณาดูวานักเรียนเคยประสบเหตุการณ

ดังเชนในเรื่องหรือไม  อยางไร 

- เมื่ออานเรื่อง “กาเหวาที่กลางกรุง” แลว  นักเรียนไดขอคิดอะไรจากเรื่องน้ีบาง 

๕. ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๖. ครแูละนักเรียนชวยกันเฉลยแนวคําตอบและตรวจใหคะแนน 

๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นท่ี  ๓  ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  เรื่อง “กาเหวาที่กลางกรุง” พรอมกันอีกครั้ง  และชวยกันแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง  และแนวทางการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

 

 

 



วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม  

- ตรวจผลงานนักเรียน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ  ๘๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง กาเหวาท่ีกลางกรุง     เวลา     ๔   ชั่วโมง 

เรื่อง   คําศัพทยากในบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท. ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

สาระสําคัญ 

 คําศัพทใหมหรือคําศัพทยากในบทเรียน  คือ  คําศัพทที่มีความเกี่ยวโยงกับเน้ือหาสาระในบทเรียนที่

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของศัพทการอานออกเสียงคําศัพทตลอดจนการนคําศัพทไปใช

จริงในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทใหมในบทเรียนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓. นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยคได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทใหมในบทเรียน 

๒. นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดให 

๓. นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยค 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑  สรางความสนใจ 

ครูนํานักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเน้ือเรื่องในบทเรียนรวมกัน  เพื่อทบทวนความรูจากช่ัวโมงที่ผานมา 

 

 



ขั้นท่ี  ๒  ขั้นสอน 

๑. ครูนําบัตรคําศัพทยากในบทเรียนมาติดไวบนกระดาน   แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพทจากบัตร

คําที่ครูติดไวพรอมๆ กันทีละคํา  เชนคําวา  กาเหวา   พัดแผว   อิ่มอกอิ่มใจ    เปนตน 

๒. นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน   

๓. ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังน้ี 

- ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันเขียนคําศัพทกลุมละ ๑ คนตอคําศัพท ๑ คํา  

จะหมุนเวียนสลับกันไป โดยที่ทุกคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน  

- นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู  โดยครูจะบอกคําศัพทน้ัน ๒ ครั้ง  แลวใหนักเรียนเขียน

คําศัพทที่ครูบอกไดทันที  กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมน้ันจะเปนผูไดคะแนน  

ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง  ๒ กลุม   

๔. เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม 

๕. นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุด แลวสงครู

เพื่อตรวจใหคะแนน 

๖. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นท่ี  ๓  ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครั้งในประเด็นเกี่ยวกับการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน  
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

๒. พจนานุกรมภาษาไทย 

๓. บัตรคําศัพทยากในบทเรียน 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม  

- ตรวจผลงานนักเรียน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ  ๘๐ 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๕  เรื่อง กาเหวาท่ีกลางกรุง เวลา     ๔    ชั่วโมง 

เรื่อง  เพลงกลอมเด็ก เวลา     ๒    ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด   

ท. ๓.๑ ป.๓/๒  รูจักเพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็กเพื่อปลูกฝงความช่ืนชมวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
สาระสําคัญ 

 เพลงกลอมเด็ก  คือ  เพลงพื้นบานสําหรับเด็ก  ที่ถายทอดใหเด็กฟงดวยปากเปลา  คนทุกชาติทุกภาษา

แตงเพลงกลอมเด็กข้ึนเพื่อกลอมเด็ก   แมหรือผูใหญที่เลี้ยงดูมักเปนคนขับกลอม   
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของเพลงกลอมเด็ก 

๒. นักเรียนขับรองเพลงกลอมเด็กงายๆ ได  

๓. นักเรียนนําขอคิดที่ไดเพลงกลอมเด็กไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของเพลงกลอมเด็ก 

๒. นักเรียนขับรองเพลงกลอมเด็กงายๆ 

๓. นักเรียนนําขอคิดที่ไดเพลงกลอมเด็กไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

ขั้นท่ี ๑  สรางความสนใจ 

ครูและนักเรียนสนทนารวมกันวา  นักเรียนเคยไดยินเพลงกลอมเด็กหรือไมอยางไร  ลองชวยกัน

ยกตัวอยางมาพอเขาใจ 



ขั้นท่ี  ๒  ขั้นสอน 

๑. ครูอธิบายความหมาย    จุดประสงค   และวิธีการรองเพลงกลอมเด็ก  เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู

ความเขาใจ และบันทกึความรูลงในสมุด 

๒. นักเรียนยกตัวอยางเพลงกลอมเด็กที่นักเรียนเคยฟง  อาน  หรือช่ืนชอบ  มาคนละ ๑ เพลงแลว

ชวยกันพิจารณาวาเพลงกลอมเด็กแตละเพลงน้ัน มีเน้ือหาเกี่ยวกับอะไร  และใหขอคิด   คติเตือนใจในเรื่องใดบาง  

๓. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  ๕ คน  ครูมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาเพลงกลอมเด็กจากสื่อและ

แหลงเรียนรูตางๆ รอบตัว พรอมทั้งจดบันทึก  

๔. นักเรียนออกมานําเสนอเพลงกลอมเด็กที่สามารถรวบรวมและคนความาไดหนาช้ันเรียน ครูและ

นักเรียนชวยกันพิจารณาถึงความหมายและคุณคาของเพลงกลอมเด็กวาสั่งสอนหรือใหขอคิดคติเตือนใจอยางไร

บาง  

๕. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียนและบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นท่ี ๓ ขั้น สรุป 

นักเรียนชวยกันสรุปเรื่องบทเรียนเรื่อง  เพลงกลอมเด็กอีกครั้ง แลวจดบันทึกลงสมุด 

  

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

ขั้นท่ี ๑  สรางความสนใจ 

ครูสนทนารวมกับนักเรียนเกี่ยวกับความหมาย  หลัก และวิธีการการแตงเรื่องตามจินตนาการ (นิทาน) 

ขั้นท่ี ๒  ขั้นสอน 

๑. ครูอธิบายความหมายหลักและวิธีการแตงแตงเรื่องตามจินตนาการ (นิทาน) ใหนักเรียนเขาใจและจด

บันทึกลงในสมุด   

๒. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔-๕ คนทํากิจกรรม “แตงนิทานภาพสลับคํา” โดยนําบัตรคํา และบัตร

ภาพที่ครูกําหนดใหชวยกันแตงเรื่องราวใหนาสนใจ พรอมทั้งต้ังช่ือเรื่องที่เหมาะสม 

๓. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน   

๔. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นท่ี ๓  ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายบทเรียนรวมกันอีกครั้ง  และแจงเน้ือหาสาระที่ตองศึกษาในถัดไปให

นักเรียนทราบ  เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุด 

๒. หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร  หนังสือนิทาน  

๓. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

 

 

 



วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม  

- ตรวจผลงานนักเรียน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน  

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑประเมินผลงาน รอยละ  ๘๐ 

  

 

 


