
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เด็กเอยเด็กนอย เวลา     ๕   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 เด็กเอยเด็กนอย  ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง  เด็กเอยเด็กนอย 

๒. การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  บทที่ ๒  เรื่อง “เด็กเอยเด็กนอย”  โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพตาม

ประเด็น ดังตอไปน้ี 

- มีบุคคลใดบางที่อยูในภาพ  และนักเรียนคิดวาบุคคลในภาพมีความสัมพันธกันอยางไร  

จงอธิบายตามความเขาใจ 

- บุคคลในภาพกําลังทํากิจกรรมใด อยางไรบาง 

- ใหนักเรียนลองชวยกันคิดบทสนทนาของบุคคลในภาพ  วามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  อยางไรบาง 



๒. ครใูหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง เด็กเอยเด็กนอย  จากหนังสือหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ (หนาที่ ๕๐-๕๘ ) พรอมกัน ๑ รอบ 

๓. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง “เด็กเอยเด็กนอย”  จากหนังสือหนังสือเรียน สลับกันทีละแถว 

โดยครูสังเกตลักษณะการอานออกเสียงของนักเรียนอยางคราวๆ ตามประเด็นพิจารณาดังตอไปน้ี 

- พิจารณาจากความถูกตองชัดเจน 

- พิจารณาจากการเวนวรรคตอน 

- พิจารณาจากความคลองแคลวในการอาน 

- พิจารณาจากการใชนํ้าเสียงแลจังหวะในการอานไดถูกตองเหมาะสม 

- พิจารณาจากความถูกตองในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล  

๔. เมื่ออานจบแลวครูนํานักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียน โดยต้ังเปนประเด็นคําถาม

เพื่อกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  

๕. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่อง เด็กเอยเด็กนอย  ลงในสมุด  โดยครูเปนผูต้ังประเด็นคําถาม  ดังตอไปน้ี 

- จากเรื่อง  เด็กเอยเด็กนอย  ใหนักเรียนลองพิจารณาดูวานักเรียนเคยประสบเหตุการณ

ดังเชนในเรื่องหรือไม  อยางไร 

- เมื่ออานเรื่อง เด็กเอยเด็กนอย  แลวนักเรียนไดขอคิดอะไรจากเรื่องน้ีบาง 

๖. ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๗. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแนวคําตอบและตรวจใหคะแนน 

๘. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๙. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  เรื่อง  เด็กเอยเด็กนอย  พรอมกันอีกครั้งและชวยกันแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง  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 ๙  เรื่อง เด็กเอยเด็กนอย เวลา     ๕   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

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของศัพทการอานออกเสียงคําศัพทตลอดจนการนําคําศัพทไปใช

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 

๑. ครูนํานักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเน้ือเรื่องในบทเรียนรวมกัน  เพื่อทบทวนความรูจากช่ัวโมงที่ผานมา 

๒. ครูนําบตัรคําศัพทยากในบทเรียนมาติดไวบนกระดาน   แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพทจากบัตร

คําที่ครูติดไวพรอมๆ กันทีละคํา  เชนคําวา  ความเพียร   เรขาย  เยาะเยย  เปนตน 



๓. นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน  โดยในแตละกลุมจะมีนักเรียนที่

มีระดับผลการเรียน ดี  ปานกลาง  และออน อยูรวมกัน 

๔. ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังน้ี 

- ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันเขียนคําศัพทกลุมละ ๑ คน  ตอคําศัพท  ๑ 

คํา  จะหมุนเวียนสลับกันไป โดยที่ทุกคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน  

- นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู  โดยครูจะบอกคําศัพทน้ัน ๒ ครั้ง  แลวใหนักเรียนเขียน

คําศัพทที่ครูบอกไดทันที  กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมน้ันจะเปนผูไดคะแนน  

ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง  ๒ กลุม   

๕. เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม 

๖. นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุด  แลวสงครู

เพื่อตรวจใหคะแนน 

๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครั้งในประเด็นเกีย่วกบั

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
 

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 ๙  เรื่อง เด็กเอยเด็กนอย เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตงคําขวัญ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของภาษา   

ภูมิปญญาทางภาษา   และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด   

ท. ๔.๑ ป.๓/๓  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

สาระสําคัญ 

 คําขวัญ คือ คําพูดหรือขอความที่มุงใหกําลังใจ มักจะมีขอคิดที่ผูอานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายและหลักการของการแตงคําขวัญได 

๒. นักเรียนยกแตงคําขวัญได 

๓. นักเรียนนําคําขวัญที่แตงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. นักเรียนเขาใจและบอกความหมายและหลักการของการแตงคําขวัญ 

๒. นักเรียนยกแตงคําขวัญ 

๓. นักเรียนนําคําขวัญที่แตงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน  ๒–๓ คนทองคําขวัญที่นักเรียนจําได   แลวสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ

ประเด็นดังตอไปน้ี 

 

 



- คําขวัญที่นักเรียนยกตัวอยางมาน้ันเปนคําขวัญประเภทใหขอคิดหรือเตือนสติในเรื่องใด 

- นักเรียนสามารถฟง  พบเห็น  หรืออานคําขวัญเหลาน้ีไดจากที่ใดบาง  อยางไร  จงชวยกัน

อธิบาย 

๒. นักเรียนใหนักเรียนออกเสียงคําที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา ตามครู และครูรวมกันสนทนา

เกี่ยวกับประเด็นดังตอไปน้ี 

- นักเรียนเคยไดยิน หรือพูดคําที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา  หรือไม 

- นักเรียนคิดวาคําที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา  คืออะไร  ใหอธิบายมาพอเขาใจ 

๓. ครูอธิบายความหมาย   ของคําขวัญเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ และบันทึกความรูลงใน

สมุด 

๔. นักเรียนยกตัวอยางคําขวัญ มาคนละ ๑ คําขวัญ ครูเขียนบนกระดานแลว ชวยกนัพิจารณาวาคําขวัญ

แตละบทน้ันใหขอคิดและคติเตือนใจในเรื่องใดบาง  

๕. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  ๕ คน  ครูมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาคําขวัญจากสื่อและแหลงตางๆ

รอบตัว พรอมทั้งจดบันทึกมาใหมากที่สุด  

๖. นักเรียนออกมานําเสนอคําขวัญที่สามารถรวบรวมและคนความาไดหนาช้ันเรียน  ครูและนักเรียน

ชวยกันพิจารณาถึงความหมายและคุณคาของคําขวัญในแตคําขวัญวาสั่งสอนหรือใหขอคิดคติเตือนใจอยางไรบาง  

๗. นักเรียนบันทึกคําขวัญที่คนควาไดลงในสมุดและอานออกเสียงพรอมกันอีกครั้ง 

๘. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๙. นักเรียนชวยกันสรุปเรื่อง คําขวัญอีกครั้ง แลวจดบันทึกลงสมุด 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑. ครูสนทนารวมกับนักเรียนเกี่ยวกับความหมาย  หลัก และวิธีการการแตงคําขวัญ 

๒. ครูอธิบายความหมายหลักและวิธีการแตงคําขวัญ ใหนักเรียนเขาใจและจดบันทึกลงในสมุด   

๓. ครูยกตัวอยางคําขวัญ และสาธิตการแตงคําขวัญใหเพื่อเปนตัวอยางใหนักเรียนสามารถแตงคําขวัญได

ถูกตองตามหลักและวิธีการ 

๔. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  ๓  คน  และชวยกันแตงคําขวัญเกี่ยวกับการรณรงคใหรักและเชิญชวนให

อานหนังสือมากลุมละ๑ คําขวัญ 

๕. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน  

๖. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๗. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง   และช้ีแจงเน้ือหาที่จะเรียนในรายช่ัวโมงตอไป  
 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุด 

๒. หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหรือหนังสืออื่น ๆ  

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง เด็กเอยเด็กนอย เวลา     ๕   ชั่วโมง 

เรื่อง   การทองจําบทอาขยาน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรรคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด   

ท. ๕.๑ ป.๓/๔  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ   
 

สาระสําคัญ 

บทอาขยาน  คือ  บททองจํา  การบอก  การสวด   
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นักเรียนทองจําบทอาขยาน  เด็กนอย และวิชาหนาเจาได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- นักเรียนทองจําบทอาขยาน  เด็กนอย และวิชาหนาเจา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

๑. นักเรียนเละครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับการทองจําบทอาขยาน เด็กนอย และวิชาหนาเจา 

๒. ครสูาธิตการทองบทอาขยาน  เด็กนอย และวิชาหนาเจา จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ

ชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ (หนา ๕๔ และ ๕๖) ใหนักเรียนฟง 

๓. นักเรียนฝกทองบทอาขยาน บทอาขยาน  เด็กนอย และวิชาหนาเจา จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด 

ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ (หนา ๕๔ และ ๕๖)  โดยมีครูคอยใหคําแนะนําใหนักเรียน

สามารถฝกปฏิบัติไดถูกตอง 

๔. นักเรียนแบงกลุมกลุมละ ๔-๕  คน  และออกมาทองบทอาขยานที่กําหนดใหหนาช้ันเรียนทีละกลุม  

ครูตรวจสอบความถูกตองพรอมทั้งใหคําแนะนําติชมเพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาและปรับปรุงแกไข

สืบไป 

๕. ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 



๖. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง บทอาขยาน  เด็กเอยเด็กนอยและวิชาหนาเจา  ประเด็น

เรื่องของการนําความรูจากเรื่องไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินการอานบทรอยกรอง (บทอาขยาน) 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบประเมินการอานบทรอยกรอง (บทอาขยาน) 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

   

 

 

 

 

 

 


