
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 5 บทที่ 5 เรื่อง กาเหวาท่ีกลางกรุง เวลา ๔ 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 กาเหวาที่กลางกรุง  ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

๒.  นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องได 

๓. มีมารยาทในการอานและการเขียน 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  การอานออกเสียงจากบทเรียน เรื่อง กาเหวาที่กลางกรุง 

๒.  การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ ๑ สรางความสนใจ 

นักเรยีนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียน  รายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพือชีวิต วรรณคดีลํานํา 

ชัน้ประถมศกึษาปที ่๓   บทที ่๕  เรือง “กาเหวาทีกลางกรุง”  โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ 

ตามประเด็น ดังตอไปนี้ 



- มีบุคคลใดบางที่อยูในภาพ  และนักเรียนคิดวาบุคคลในภาพมีความสัมพันธกันอยางไร  จง 

อธิบายตามความเขาใจ 

- บุคคลในภาพกําลังทํากิจกรรมใด อยางไรบาง 

- ใหนักเรียนลองชวยกันคิดบทสนทนาของบุคคลในภาพ  วามีเรื่องราวเก่ียวกับอะไร  อยางไร 

บาง 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 

๑.  ครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทเรียน เรื่อง  “กาเหวาที่กลางกรุง”   จากหนังสือหนังสือเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (หนาที่ ๘๖-๙๖)  พรอมกัน ๑ 

รอบ 

๒.  นักเรยีนอานออกเสยีงบทเรียน เรื่อง “กาเหวาที่กลางกรงุ”  จากหนังสือหนังสือเรียน  สลับกันทีละ 

แถว โดยครูสังเกตลักษณะการอานออกเสียงของนักเรยีนอยางคราวๆ ตามประเด็นพิจารณาดังตอไปนี้ 

- พิจารณาจากความถูกตองชัดเจน 

- พิจารณาจากการเวนวรรคตอน 

- พิจารณาจากความคลองแคลวในการอาน 

- พิจารณาจากการใชนําเสียงแลจังหวะในการอานไดถูกตองเหมาะสม 

- พิจารณาจากความถูกตองในการอานออกเสยีงคําควบกลํา ร ล 

๓.  เมื่ออานจบแลวครูนํานักเรียนรวมกันสนทนาเกียวกับเนือหาในบทเรียน โดยตังเปนประเด็นคําถาม 

เพ่ือกระตุนใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็น 

๔.  นักเรียนตอบคําถามจากเรือง กาเหวาทีกลางกรุง ลงในสมุด  โดยครูเปนผูตังประเด็นคําถาม 

ดังตอไปนี้ 

- จากเรื่อง  “กาเหวาที่กลางกรุง”  ใหนักเรยีนลองพิจารณาดวูานักเรียนเคยประสบเหตุการณ 

ดังเชนในเรื่องหรือไม  อยางไร 

- เมื่ออานเรื่อง “กาเหวาที่กลางกรุง” แลว  นักเรยีนไดขอคดิอะไรจากเรื่องนี้บาง 

๕.  ครูสุมตวัแทนนักเรยีนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๖.  ครแูละนักเรียนชวยกันเฉลยแนวคําตอบและตรวจใหคะแนน 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน เรื่อง “กาเหวาที่กลางกรุง” พรอมกันอีกครั้ง และชวยกันแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเรื่อง  และแนวทางการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

- หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดลีํานํา ช้ันประถมศกึษาปที ่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 5 บทที่ 5 เรื่อง กาเหวาท่ีกลางกรุง เวลา ๔ ชั่วโมง 

เรื่อง คําศัพทยากในบทเรียน เวลา ๑ ชัว่โมง 

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

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจแกปญหา  และสรางวสิัยทัศนใน 

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอความท่ีอาน 
 

สาระสําคัญ 

คําศัพทใหมหรือคําศพัทยากในบทเรียน  คือ  คาํศัพทที่มีความเก่ียวโยงกับเนื้อหาสาระในบทเรียนท่ี 

ผูเรียนควรรูจักและความเขาใจเก่ียวกับความหมายของศัพทการอานออกเสียงคาํศัพทตลอดจนการนคําศัพทไปใช 

จริงในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําศัพทใหมในบทเรียนไดถูกตอง 

๒.  นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง 

๓.  นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรยีนไปแตงเปนประโยคได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนอานออกเสยีงคําศัพทใหมในบทเรียน 

๒.  นักเรียนเขียนคําศัพทที่กําหนดให 

๓.  นักเรียนนําคําศัพทใหมในบทเรียนไปแตงเปนประโยค 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ ๑ สรางความสนใจ 

ครนูํานักเรียนสนทนาเก่ียวกับเนื้อเรื่องในบทเรยีนรวมกัน  เพ่ือทบทวนความรูจากชั่วโมงทีผ่านมา 



ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 

๑.  ครูนําบัตรคําศัพทยากในบทเรยีนมาติดไวบนกระดาน  แลวใหนักเรยีนอานออกเสยีงคําศัพทจากบัตร 

คําทีค่รตูดิไวพรอมๆ กันทลีะคํา  เชนคําวา  กาเหวา พดัแผว   อ่ิมอกอิ่มใจ เปนตน 

๒.  นักเรยีนแบงกลุม ออกเปน ๒ กลุม จากนักเรยีนทั้งหมดในหองเรยีน 

๓.  ครูใหนักเรยีนเขียนคําศัพท โดยมีกติกาในการแขงขันดังนี้ 

- ใหนักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมาแขงขันเขียนคําศัพทกลุมละ ๑ คนตอคําศัพท ๑ คํา 

จะหมุนเวยีนสลับกนัไป โดยทีทุ่กคนในกลุมจะไดออกมาเขียนคําศัพทครบทุกคน 

-    นักเรียนคอยฟงสัญญาณจากครู  โดยครูจะบอกคําศัพทนัน ๒ ครัง  แลวใหนักเรียนเขียน 

คําศัพททีค่รูบอกไดทันที  กลุมใดเขียนไดถูกตองและเสร็จกอนกลุมนันจะเปนผูไดคะแนน 

ในกรณีที่เขียนเสร็จพรอมกันและเขียนไดถูกตองจะไดคะแนนทั้ง  ๒ กลุม 

๔.  เมื่อแขงขันเกมจบแลวครูสรุปผลคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ประโยชน และขอดีขอเสียของกิจกรรม 

๕.  นักเรียนแตละคนเลือกคําศัพทยากจากบทเรียน จํานวน ๑๐ คํา ไปแตงประโยคลงในสมุด แลวสงครู 

เพ่ือตรวจใหคะแนน 

๖.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน และบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุป 

ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีนและความหมายของคําศัพทในบทเรียนอีกครั้งในประเดน็เก่ียวกับการ 

นําไปใชในชีวติประจาํวัน 

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑.  หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ชัน้ประถมศึกษาปที ่๓ 

๒.  พจนานุกรมภาษาไทย 

๓. บัตรคําศัพทยากในบทเรียน 

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 ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  ๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 5 บทที่ 5 เรื่อง กาเหวาท่ีกลางกรุง เวลา ๔ ชั่วโมง 

เรื่อง เพลงกลอมเด็ก เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนํามา 

ประยุกตใชในชีวติจริง 
 

ตวัชีวั้ด 

ท. ๓.๑ ป.๓/๒  รูจักเพลงพ้ืนบานและเพลงกลอมเด็กเพ่ือปลูกฝงความช่ืนชมวฒันธรรมทองถ่ิน 
 

สาระสําคัญ 

เพลงกลอมเด็ก  คือ  เพลงพ้ืนบานสําหรับเด็ก  ทีถายทอดใหเด็กฟงดวยปากเปลา  คนทุกชาติทุกภาษา 

แตงเพลงกลอมเด็กข้ึนเพื่อกลอมเด็ก แมหรือผูใหญที่เลี้ยงดูมักเปนคนขับกลอม 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของเพลงกลอมเด็ก 

๒.  นักเรียนขับรองเพลงกลอมเด็กงายๆ ได 

๓.  นักเรียนนําขอคดิที่ไดเ พลงกลอมเด็กไปประยุกตใชในชีวติประจาํวนัได 

คุณลักษณะอนัพงึประสงค 

๑.  รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

สาระการเรียนรู 

๑.  นักเรียนเขาใจและบอกความหมายของเพลงกลอมเด็ก 

๒.  นักเรียนขับรองเพลงกลอมเด็กงายๆ 

๓.  นักเรียนนําขอคดิที่ไดเพลงกลอมเด็กไปประยุกตใชในชีวติประจาํวัน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

(ชั่วโมงท่ี ๑) 

ขั้นที่ ๑ สรางความสนใจ 

ครูและนักเรียนสนทนารวมกันวา นักเรียนเคยไดยินเพลงกลอมเด็กหรือไมอยางไร ลองชวยกัน 

ยกตัวอยางมาพอเขาใจ 



ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 

๑.  ครูอธิบายความหมาย    จุดประสงค   และวิธีการรองเพลงกลอมเด็ก  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจ และบันทึกความรูลงในสมุด 

๒.  นักเรียนยกตัวอยางเพลงกลอมเด็กทีนักเรียนเคยฟง  อาน  หรือชืนชอบ  มาคนละ ๑ เพลงแลว 

ชวยกันพิจารณาวาเพลงกลอมเด็กแตละเพลงนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร  และใหขอคิด คติเตือนใจในเรื่องใดบาง 

๓.  นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  ๕ คน  ครูมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาเพลงกลอมเด็กจากสือและ 

แหลงเรียนรูตางๆ รอบตัว พรอมทั้งจดบนัทึก 

๔.  นักเรียนออกมานําเสนอเพลงกลอมเด็กที่สามารถรวบรวมและคนความาไดหนาชั้นเรียน ครูและ 

นักเรียนชวยกันพิจารณาถึงความหมายและคุณคาของเพลงกลอมเด็กวาสั่งสอนหรือใหขอคิดคติเตือนใจอยางไร 

บาง 

๕.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีนและบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นที่ ๓ ขั้น สรุป 

นักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องบทเรยีนเรื่อง  เพลงกลอมเดก็อีกครั้ง แลวจดบันทึกลงสมุด 

 
(ชั่วโมงท่ี ๒) 

ขั้นที่ ๑ สรางความสนใจ 

ครสูนทนารวมกับนักเรียนเก่ียวกับความหมาย  หลัก และวธิีการการแตงเรื่องตามจินตนาการ (นิทาน) 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 

๑.  ครูอธิบายความหมายหลักและวิธีการแตงแตงเรื่องตามจินตนาการ (นิทาน) ใหนักเรียนเขาใจและจด 

บันทึกลงในสมุด 

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

ภาพทีค่รูกําหนดใหชวยกันแตงเรื่องราวใหนาสนใจ พรอมทั้งตั้งช่ือเรื่องที่เหมาะสม 

๓.  ตัวแทนกลุมนาํเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

๔.  ครูสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรยีน  และบันทึกลงในแบบประเมิน 

ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายบทเรียนรวมกันอีกครัง  และแจงเนือหาสาระทีตองศึกษาในถัดไปให 

นักเรยีนทราบ  เพ่ือเปนการเตรยีมความพรอม 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุด 

๒. หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร หนังสือนิทาน 

๓.  หนังสือเรยีน  รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชวีิต วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที ่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 

 
 


