
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง แมไกอยูในตะกรา เวลา ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียงบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจแกปญหา  และสรางวสิัยทัศนใน 

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ อานออกเสยีงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง คือ  การอานเปลงเสียงตามตวัอักษร  ถอยคํา  และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนออกมาให 

ถูกตองชัดถอยชดัคํา  เพ่ือใหเขาใจและสามารถสรุป  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงจากบทเรียน  เรื่อง กระตายไมตื่นตูม ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

๒.  นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง แมไกอยูในตะกรา 

๒.  การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลํานํา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  บทที่ ๒  เรื่อง “แมไกอยูในตะกรา”  โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพตาม 

ประเด็น ดังตอไปนี้ 

- มีบุคคลใดบางที่อยูในภาพ และนักเรียนคิดวาบุคคลในภาพมีความสัมพันธกันอยางไร 

จงอธิบายตามความเขาใจ 

- บุคคลในภาพกําลังทํากิจกรรมใด อยางไรบาง 



- ใหนักเรียนลองชวยกันคิดบทสนทนาของบุคคลในภาพวามีเร่ืองราวเก่ียวกับอะไร อยางไรบาง 

๒.   ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน  เรื่อง  แมไกอยูในตะกรา  จากหนังสือหนังสือเรียน รายวิชา 

พ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ (หนาที ่๒๔-๓๒) พรอมกัน ๑ รอบ  

๓.  นักเรยีนอานออกเสยีงบทเรียน เรื่อง “แมไกอยูในตะกรา”  จากหนังสือหนังสือเรียน  สลับกันทีละ 

แถว โดยครูสังเกตลักษณะการอานออกเสียงของนักเรยีนอยางคราวๆ ตามประเดน็พิจารณาดังตอไปนี้ 

- พิจารณาจากความถูกตองชัดเจน 

- พิจารณาจากการเวนวรรคตอน 

- พิจารณาจากความคลองแคลวในการอาน 

- พิจารณาจากการใชนําเสียงและจังหวะในการอานไดถูกตองเหมาะสม 

- พิจารณาจากความถูกตองในการอานออกเสยีงคําควบกลํา ร ล 

๔.  เมื่ออานจบแลวครูนํานักเรียนรวมกันสนทนาเกียวกับเนือหาในบทเรียน โดยตังเปนประเด็นคําถาม 

เพ่ือกระตุนใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็น 

๕. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่อง แมไกอยูในตะกรา ลงในสมุด โดยครูเปนผูตั้งประเด็นคําถาม 

ดังตอไปนี้ 

- จากเรื่อง  แมไกอยูในตะกรา  ใหนักเรียนลองพิจารณาดูวานักเรียนเคยประสบเหตุการณ 

ดังเชนในเรื่องหรือไม  อยางไร 

- เมื่ออานเรื่อง แมไกอยูในตะกรา  แลวนักเรยีนไดขอคดิอะไรจากเรื่องนี้บาง 

๖.  ครูสุมตวัแทนนักเรยีนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๗.  ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแนวคําตอบและตรวจใหคะแนน 

๘.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๙. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน เรื่อง แมไกอยูในตะกรา พรอมกันอีกครั้งและชวยกันแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง  และแนวทางการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงานนักเรียน 

๒.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑประเมนิผลงาน รอยละ  ๘๐ 
 

 



การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง แมไกอยูในตะกรา เวลา ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจแกปญหา  และสรางวสิัยทัศนใน 

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอความท่ีอาน 
 

สาระสําคัญ 

คําศัพทใหมหรือคําศัพทยากในบทเรียน  คือ  คําศัพททีมีความเกียวโยงกับเนือหาสาระในบทเรียนท 

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเก่ียวกับความหมายของศัพทการอานออกเสียงคําศัพทตลอดจนการนาํคาํ ศพ 

จริงในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําศัพทใหมในบทเรียนไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยคได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําศัพทใหมในบทเรียน 

๒.  นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดให 

๓.  นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยค 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ทไ ปใช 

๑.  ครนํูานักเรียนสนทนาเก่ียวกับเนื้อเรื่องในบทเรยีนรวมกัน  เพ่ือทบทวนความรูจากชั่วโมงทีผ่านมา 

๒.  ครนํูาบัตรคําศัพทยากในบทเรยีนมาติดไวบนกระดาน  แลวใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพทจากบัตร 

คําทีค่รตูดิไวพรอมๆ กันทลีะคํา  เชนคําวา  ตะกรา ขยับตัว  พระสงฆ  เปนตน 



๓.  นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน  โดยในแตละกลุมจะมีนักเรียนที่ 

มีระดับผลการเรียน ดี ปานกลาง และออน อยูรวมกัน 

๔.  ครูใหนักเรยีนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังนี้ 

-    ใหนักเรยีนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันเขียนคําศพัทกลุมละ ๑ คน  ตอคาํศัพท ๑ คํา 

จะหมุนเวยีนสลับกนัไป โดยทีทุ่กคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน 

-    นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู  โดยครูจะบอกคําศัพทนัน ๒ ครัง  แลวใหนักเรียนเขียน 

คําศัพททีค่รูบอกไดทันที  กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมนันจะเปนผูไดคะแนน 

ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง  ๒ กลุม 

๕.  เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม 

๖.  นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุด  แลวสงครู 

เพ่ือตรวจใหคะแนน 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครั้งในประเด็นเกย 

การนาํไปใชในชีวติประจาํวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

วกบ 

๑.  หนังสือเรียน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  พจนานุกรมภาษาไทย 

๓. บัตรคําศัพทยากในบทเรียน 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงานนักเรยีน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑประเมนิผลงาน รอยละ  ๘๐ 
 

 
 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง แมไกอยูในตะกรา เวลา ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง  มาตราตัวสะกด (แม ก กา  แมกก แมกง) เวลา ๓ ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๔.๑ ป.๓/๓  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
 

สาระสําคัญ 

มาตราตัวสะกด คือ  พยัญชนะที่ประอยูทายสระ  และมีเสียงประสมเขากับสระ  มาตราตัวสะกดมีอยู ๘ 

แม ไดแก มาตราแมก กา แม กง แม กม แม เกย แมเกอว แมกก แมกด แมกน แมกบ 

ตัวสะกดมาตราแม ก กา คือ คําที่ไมมีตัวสะกดมีทั้งคาํที่ประสมดวยสระเสียงสัน้เละสระเสียงยาว 

ตัวสะกดมาตราแม  ก  กก  คือ  คําที่มี ก  ข  ค  ฆ  เปนตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด มี 

ทั้งที่ประสมดวยสระเสียงสั้นเละสระเสียงยาว 

ตัวสะกดมาตราแม  ก  กง คือ คําที่มี ง  เปนตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือน ก เปนตัวสะกด มีทั้งที่ประสม 

ดวยสระเสียงสั้นเละสระเสียงยาว 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของมาตราตัวสะกด  แม ก กา แม กก  แมกง 

๒.  นักเรียนยกตัวอยางคําทีส่ะกดดวยมาตราแม แม ก กา แม กก  แมกงได 

๓.  นักเรียนใชคําทีส่ะกดดวย  มาตราแม แม ก กา แม กก  แมกง ไดถูกตองตามบริบท และความหมาย 

ของคาํ 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของมาตราตัวสะกด  แม ก กา แม กก  แมกง 

๒.  นักเรียนยกตัวอยางคําทีส่ะกดดวยมาตราแม แม ก กา แม กก  แมกง 

๓.  นักเรยีนใชคาํทีส่ะกดดวย มาตราแม ก กา  แม กก  แมกง ไดถูกตองตามบริบท และความหมายของคํา 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

๑.  นักเรียนใหนักเรียนออกเสียงคาํที่สะกดดวยมาตรตัวสะกดแม ก กา ตามครู และครูรวมกันสนทนา 

เก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ 

- นักเรียนเคยไดยนิ หรือพดูคําทีส่ะกดดวยมาตรตวัสะกดแม ก กา  หรือไม 

- นักเรียนคิดวาคําทีส่ะกดดวยมาตรตวัสะกดแม ก กา  คืออะไร  ใหอธิบายมาพอเขาใจ 

๒.  ครูอธิบายความหมายของมาตราตัวสะกด และมาตราตัวสะกด แม ก กา ใหนักเรียนฟงเพ่ือให 

นักเรยีนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง มาตรตัวสะกดในเบื้องตน 

๓.  ครูนําบัตรคําคําทีส่ะกดดวยมาตราแม ก กา  มาตดิไวบนกระดาน   แลวใหนักเรยีนอานออกเสยีงคําท 

สะกดดวยมาตรา แม ก กา ไทยทีค่รตูดิไวพรอม ๆกันทลีะคํา  เชน  คําวา  ตะกรา  แมไก  ทะเล เปนตน 

๔.  ครูแจกบัตรคํามาตราตัวสะกดใหนักเรียนทุกคน  แลวใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําทีตัวเองไดรับ 

มอบหมายใหถูกตอง 

๕.  ครนูักเรยีนแตละคนอานออกเสียงคํามาตราตัวสะกด แม ก  กา จากบัตรคําทีต่นเองไดรับจากคร ูโดย 

ครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองของการอานออกเสียง  ของนักเรยีนหากมีขอผดิพลาดครูชีแ้นะใหถูกตอง 

๖.  นักเรยีนบนัทึกคาํมาตราตวัสะกด แม ก  กา จากบัตรคําทุกคําทีครูแจกลงในสมุดและอานออกเสียง 

พรอมกันอีกครั้ง 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนอีกครัง และชีแจงเนือหาทีจะเรียนในรายชัวโมงตอไปคือคําที่ 

สะกดดวยมาตรา แม กก และแม ก กง 

(ชั่วโมงท่ี ๒) 

๑.  ครูติดบัตรคําทีส่ะกดดวยมาตราแม กก นักเรยีนอานคําจากบัตรคําทีติดบนกระดานพรอมกัน  เชน 

คําวา  นาํหมาก  ครก  สาก  หอหมก  แตก  หญาแพรก  เปนตน 

๒. นักเรียนชวยกันบอกวาคําจากบัตรคําแตละคํา เปนคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดแมใด แลวครู 

สนทนาโยงเขาเรื่อง มาตราตัวสะกดแมกก 

๓.  ครูอธบิายความหมายของคําทีส่ะกดดวยมาตราตวัสะกด  แมกก  ใหนักเรยีนเขาใจ 

๔.  นักเรยีนยกตวอยางคําทีส่ะกดดวยมาตราตัวสะกดแมกก  มาคนละ ๑ คํา ครูเขียนบนกระดานแลว 

ชวยกันพิจารณาวาแตละคํามีพยัญชนะตัวใดบางเปนตัวสะกด 

๕.  นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  ๕ คน  โดยครูแจกหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหรือหนังสืออืนๆ  ให 

แตละกลุมคนหาคําศัพททีส่ะกดดวยมาตรา  แมกก แลวสงตัวแทนกลุมออกมาเขียนคําเหลานันบนกระดาน  คร ู

และนักเรียนชวยกันอานและตรวจสอบความถูกตอง 

๖.  นักเรยีนบนัทึกคาํทีค่นควาไดลงในสมดุและอานออกเสียงพรอมกันอีกครั้ง 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๘.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง  และชี้แจงเนื้อหาที่จะเรียนในรายชั่วโมงตอไปคอืคําที่ 

สะกดดวยมาตรา และแม ก กง 



(ชั่วโมงท่ี ๓) 

๑.  ครูติดบัตรคําทีส่ะกดดวยมาตราแม กง นักเรยีนอานคําจากบัตรคําทีติดบนกระดานพรอมกัน  เชน 

คําวา  แมลง  กระบุง  กระทง  เปนตน 

๒. นักเรียนชวยกันบอกวาคําจากบัตรคําแตละคํา เปนคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดแมใด แลวครู 

สนทนาโยงเขาเรื่อง มาตราตัวสะกดแมกง 

๓.  ครูอธบิายความหมายของคําทีส่ะกดดวยมาตราตวัสะกด แมกง  ใหนักเรยีนเขาใจ 

๔.  นักเรยีนยกตัวอยางคําทีส่ะกดดวยมาตรา แมกง มาคนละ ๑ คํา ครูเขียนบนกระดาน 

๕.  นักเรยีนแบงกลุม  กลุมละ  ๕ คน  ใหชวยกันสรางคําทีส่ะกดดวยมาตราแม กง มาใหมากทีสุด  กลุม 

ใดสามารถสรางคําไดมากและถูกตองเปนผูไดคะแนนสูงสุด 

๖.  นักเรยีนบนัทึกคาํทีส่รางไดลงในสมดุและอานออกเสียงพรอมกันอีกครั้ง 

๗.  นักเรียนทําแบบฝกหัด  รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาป 

ที่ ๓ (หนาที่ ๑๒ -๑๓) 

๘.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

(ขั้นท่ี ๓ ขั้นสรุป) 

๑.  นักเรยีนนําความรูไปใชอานและเขียนคําที่มตีวัสะกดมาตราแมกดทพบในชีวติประจาํวัน 

๒.  นักเรยีนแนะนําใหผูอ่ืนเขียน พูด และอานคําที่มตีวัสะกดมาตราแมกดไมตรงตามมาตราไดถูกตอง 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหรือหนังสืออื่นๆ 

๓.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่๓ 

๔.  แบบฝกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต ทักษะภาษา ชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงานนักเรยีน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑประเมนิผลงาน รอยละ  ๘๐ 
 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
 

 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง แมไกอยูในตะกรา เวลา ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง โอเอวิหารราย เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรรคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๕.๑ ป.๓/๒  รูจักเพลงพ้ืนบานและเพลงกลอมเด็กเพ่ือปลูกฝงความช่ืนชมวฒันธรรมทองถ่ิน 
 

สาระสําคัญ 

โอเอวิหารราย คือ  การสวดกาพยเปนทาํนอง  ซึ่งมมีาตังแตสมัยอยุธยา เรืองทีใชสวดทํานองโอเอวิหาร 

รายมีเรื่องเดยีวคือเรื่องกาพยพระไชยสุรยิาของสนุทรภูปจจุบันยงัมีการจัดนักเรยีนมาสวดโอเอวิหารรายในวน 

ชวงเทศกาลเขาพรรษา 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจหลักและวิธขีองการสวดโอเอวิหารราย 

๒.  นักเรียนสวดโอเอวิหารรายได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจหลักและวิธขีองการสวดโอเอวิหารราย 

๒.  นักเรียนสวดโอเอวิหารรายได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเละครสูนทนารวมกันเก่ียวกับการสวดโอเอวิหารราย  ในประเด็นดังตอไปนี้ 

- นักเรยีนรูจักการสวดโอเอวิหารรายหรือไม 

พระ 

- นักเรียนคิดวาการสวดโอเอวิหารรายเปนอยางไร เหตุใดจึงตองมีการสวดโอเอวิหารราย 

ลองอธิบายตามความเขาใจของนักเรียนใหมากที่สุด 

๒.  ครใูหนักเรยีนศึกษาคนควาเก่ียวกับความหมาย  หลักและวิธีการสวดโอเอวิหารราย จากหนังสือใน 

หองสมุด  โดยครูเปนผูชีแ้นะและอธิบายเพ่ิมเติมจากนั้นนักเรียนบนัทึกความรูลงในสมุด 



๓. ครูสาธิตการสวดทํานองโอเอวิหารราย เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา จากรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ใหนักเรียนฟง 

๔. นักเรียนฝกสวดทํานองโอเอวิหารราย โดยมีครูคอยใหคําแนะนําใหนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติได 

ถูกตอง 

๕.  นักเรยีนแบงกลุมกลุมละ ๔-๕  คน  
และออกมาสวดทํานองโอเอวิหารรายหนาชัน้เรียนทลีะกลุม  คร 

ตรวจสอบความถูกตองในการสวดทํานองโอเอวิหารรายของนักเรียนพรอมทั้งใหคําแนะนําติชมเพ่ือใหนักเรีย

นสาร ถนําความรูไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขสืบไป 

๖.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

๗.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูจากเรื่อง 

การสวดทํานองโอเอวิหารรายในประเดน็เรื่องของการนํา ความรูจากเรื่องไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุด 

๒.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวิีต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่
๓ 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด/ช้ินงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมนิผลงานนักเรียน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทาํแบบฝกหัด/ช้ินงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐ 
 
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………… 
…..………………………………………………………………….…………………………………….....................................……………… 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………….…………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 



 
 
  ลงชื่อ...........……....…………………ผูสอน 

                           ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
   
           
            ลงชื่อ...........……....………………… 
            ( อาจารยณฐักาญจน แดงทองคำ ) 
                 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 
            ลงชื่อ...........……....………………… 
               ( อาจารยวินิตา แนประโคน ) 
                   รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

 
 


