
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ท  ๑๒๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๑๑  เด็กดี 

 
โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 

คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 

       กระทรวงศึกษาธิการ 
 



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๑ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค าน าเร่ือง  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                               มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ      
                                              แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
                 มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                            ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์  
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

สาระส าคัญ 
ทกัษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีทาํใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟัง    สามารถเล่าเร่ือง

และตอบคาํถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 



~ ๓ ~ 

 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
สาระการเรียนรู้ 

๑.  รู้จกัคาํนาํเร่ือง  เด็กดี 
๒.  เน้ือเร่ือง  เด็กดี 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของคาํในเร่ืองไดถู้กตอ้ง  K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง  P 
๓.  มีมารยาทในการอ่าน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง  เด็กดี และฝึกร้องเพลงแลว้ สนทนาเก่ียวกบัการ

ประพฤติตวัใหเ้ป็นเด็กดี  วา่ทาํอยา่งไร   
๓. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  เด็กดี  พร้อมกนัทั้งชั้น 
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปเร่ือง “เด็กดี”  

  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “เด็กดี” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทในการฟัง   
  ๖.  นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านคาํจากภาพและจากบตัรความรู้  “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  อ่านตามครู
พร้อมกนั  โดยฝึกอ่านจนคล่อง 

๗.  นกัเรียนจบัคู่ฝึกอ่านทบทวนบทเรียนอ่านคาํ  “ รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  ในช่วงท่ีครู 
กาํหนดใหจ้ากเร่ือง  โดยเปล่ียนกนัฝึกในคู่ตนเองจนคล่อง 

๘. ครูครูสุ่มใหน้กัเรียนอ่านเป็นคู่และบอกความหมายตามความเหมาะสมกบัเวลา 
๙.  มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านคาํจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  

ในช่วงต่อไปเป็นการบา้น 
 
 
 



~ ๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงเด็กดี เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

๔.   บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓.  ทดสอบวดัความรู้
ความสามารถ 

แบบทดสอบ สอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๕ ~ 

 

      

 

 

 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองขอ้ใดแสดงวา่เดก็พร้อมท่ีจะเรียนหนงัสือ 

ก.  นกัเรียนวิง่หยอกลอ้กนัในหอ้งเรียน   
ข.  นกัเรียนเตรียมเคร่ืองเขียนนัง่รอครู 
ค.  นกัเรียนนัง่คุยกนัและกาํลงัทาํการบา้น 

๒.  ส่ิงใดไม่ควรนาํมาปฏิบติัในขณะท่ีครูกาํลงัสอน 
 ก.  ยกมือข้ึนถามถา้มีเร่ืองไม่เขา้ใจ    

ข.  ทาํงานท่ีครูมอบหมายและปรึกษากนัเบาๆ 
 ค.  พดูคุยและแอบกินขนมกนั  
๓.  เพราะอะไรเราควรตอ้งบอกคุณพ่อคุณแม่เม่ือจะออกนอกบา้น 
 ก.  จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นห่วง     

ข.  จะไดต้ามเราไดถู้ก 
 ค.  จะไดไ้ปรับเราไดถู้ก  
๔.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของเดก็ดีในช่วยเหลือชุมชนอยา่งไร 
 ก.  ช่วยกนัดูแลสมบติัของชุมชน     

ข.  นาํส่ิงของชุมชนไปไวใ้ชท่ี้บา้น  
ค.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

๕.  เม่ือเราเกบ็ส่ิงของได ้ เราควรทาํอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง 
 ก.  นาํส่ิงของกลบัไปใชท่ี้บา้น     

ข.  นาํไปแจง้ครูเพื่อประกาศหาเจา้ของ 
ค.  นาํไปท้ิงขยะหากไม่พบเจา้ของ 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน    

หน่วยที่  ๑๑  เร่ือง  เดก็ดี 
 



~ ๖ ~ 

 

 
 

๖.   ขอ้ใดเขียนไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  บนัจบ    

ข.  บรรหาร    
ค.  บนัได 

๗.  ขอ้ใดเขียนไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  จรรยา    

ข.  กรรมการ    
ค.  บนัทุก 

๘.  ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
ก.  อารมย ์   
ข.  ไตรรงค ์    
ค.  กมุภาพนัธ์ุ 

๙.  ขอ้ใดเขียนคาํอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ฤกษ ์ อ่าน  เลิก   

ข.  สายสิญจน ์ อ่าน  สาย-สิน  
ค.  ประจกัษ ์ อ่าน  ปะ-จกั 

๑๐. ขอ้ใดใชเ้ขียนคาํอุทานไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  แหม !ออกไปเด๋ียวน้ี   

ข.  โอ!้  หล่อจริง   
ค.  เอ๊ะ!  นัน่ใครกนั 

 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 

 

          

 

 
 
 

 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

 อาชีพ    ร่มร่ืน    หกลม้  

 สมบติั    กระเป๋าสตางค์  

 ไมค้ ํ้า       ทางซา้ย     ทางขวา       พยงุ  

 ตึก   นอ้ง       เส้ียว   หล่น  



~ ๘ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค า  น าเร่ือง (๒)                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
                           ในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

                                 สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                            ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

 
สาระส าคัญ 

ทกัษะการฟังและการอานเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีทาํใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟังและ
อ่าน    สามารถเล่าเร่ืองและตอบคาํถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๙ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของคาํในเร่ืองไดถู้กตอ้ง  K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง  P 
๓.  มีมารยาทในการอ่าน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ผลคะแนนสอบ  แต่ครูไม่ตอ้งเฉลย  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีทาํคะแนนไดม้ากแสดง 
วา่มีพื้นความรู้ดี 

๒. ครูทบทวนใหน้กัเรียนร้องเพลง  เด็กดี   ท่ีร้องแลว้ในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓. ครูร่วมกนัสนทนาถึงการกระทาํของนกัเรียนท่ีปฏิบติั  ดงัน้ี 
-การกระทาํท่ีบ่งบอกถึงการเป็นเด็กดี   
-การกระทาํท่ีบ่งบอกวา่ไม่เป็นเด็กดี 

  ๔.  ครูนาํ นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพ  “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  ตามครูพร้อมกนั  วา่อ่าน
อยา่งไร  จนคล่อง 

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านคาํจากบตัรคาํ เป็นการทบทวนความจาํ  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครก่ีตวั  
- เด็กดี  เพราะอะไร 
- ภูผาและนาํใสทาํอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง  
๗.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองท่ีฟัง ถา้เล่าไม่ไดค้รูถามนาํใหน้กัเรียนตอบต่อเร่ืองจนจบ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าทบทวนบทเร่ืองท่ีเรียนโดยสุ่มใหน้กัเรียนลุกข้ึนเล่าเร่ืองไปจนจบ  

            ๙. นกัเรียนทาํบตัรกิจกรรม   
 



~ ๑๐ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

๔.   บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รู้จักค า  น าเร่ือง  

 
นอก   เพ่ิง    ครบ   ภาวะ   บาํรุง  
อภยั   สงบ   การบา้น    ชีวิต  
เดือดร้อน   ชุมชน   ตนเอง   ส่วนรวม  
เป็นห่วง    เตม็แรง   รักใคร่   หนา้ท่ี  
ซ่ือสัตย ์   อนุญาต   กตญัํู  สุจริต  

       (สุด-จะ-หริด)  

สามคัคี    แบบฝึกหดั    ประเทศชาติ  



~ ๑๒ ~ 

 

     บัตรกจิกรรม 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนหรือเล่าบรรยายภาพท่ีเห็นให้
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นเดก็ดี 

 

 

 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 



~ ๑๓ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑.๓ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
                           ในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

                                 สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                            ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

                                

ตัวช้ีวดั 
ท ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๑๔ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “เด็กดี”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
       ๑. ครูนาํนกัเรียนร้องเพลง  เด็กดี   ใหน้กัเรียนร้องพร้อมปรบมือประกอบจงัหวะ   

๒. ครูนาํนกัเรียนให้อ่านบตัรความรู้เร่ืองเด็กดี  ครูอธิบายเพิ่มเติม  
๓.  นาํนกัเรียนอ่านเร่ืองในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๗๔-๑๗๕   จนคล่องและเรียนรู้คาํใหม่  
๔.  ครูเขียนคาํบนกระดานดาํหรือใชบ้ตัรคาํใหน้กัเรียนอ่านคาํ เพื่อหาคาํตอบจากการอ่านในใจ   
๕. ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า 
๖. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๖  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็น
สาํคญัของเร่ือง  วา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร 
๗.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน 
๘.  นกัเรียนทาํบตัรกิจกรรมและ ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อเป็นการบา้น   

 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงเด็กดี/บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

๔. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………….………………………  
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

บัตรความรู้ 

เร่ือง  คนดี 

 

 
“คนดี” หมายถึง คนท่ีมีคุณความดี 

คนท่ีมีคุณธรรม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทั้งคาํ
วา่ ดี และคนดี ลว้นเป็นนามธรรม ยากแก่

การเฉพาะเจาะจงลงไป ส่ิงท่ี “ดี”หรือ “คนดี” ในความคิด
ของคนๆหน่ึง อาจจะแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ และ
ประสบการณ์ความรู้ของแต่ละคน ดงันั้น การท่ีกาํหนด

หนา้ท่ีของ “เดก็ดี” วา่มีอยูด่ว้ยกนัสิบประการขา้งตน้ จึงเป็น
เสมือนเคร่ืองช้ีแนะแนวทางอยา่งเป็นรูปธรรมวา่ หาก

ตอ้งการเป็น “เดก็ดี” ควรปฏิบติัตนเช่นไรบา้ง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น 
หนา้ท่ีสิบประการดงักล่าวกมิ็ใช่เกณฑท่ี์ตายตวั ถือวา่เป็น
แนวทางปฏิบติัอยา่งกวา้งๆเท่านั้น และเพื่อความชดัเจน

ยิง่ข้ึน กลุ่มประชาสมัพนัธ์ สาํนกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม จึงขอขยายความคิด

ในการปฏิบติัตน 
 



~ ๑๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง    เลือกตวัเลขจากขอ้ควรทาํของเดก็ดีเติมลงใน
ช่องวา่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานท่ี 
 
                             ขอ้ควรทาํของเดก็ดี 
 

ขออนุญาตออกนอกบา้น 
                    พบัผา้ 
                                          ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
                                          ตั้งใจเรียน 
                   ส่งการบา้นครบ 
                                         รักษาสมบติัของส่วนรวม 
                                         ลา้งจาน 
                                          เตรียมเคร่ืองเขียนมาพร้อม 
                                         รักษาความสะอาดของบา้นเมือง 

 
 

 

 

 



~ ๑๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง    ใหโ้ยงขอ้ควรทาํของเดก็ดีใหส้อดคลอ้งกบั
สถานท่ี 
 
                             ขอ้ควรทาํของเดก็ดี 
 

ขออนุญาตออกนอกบา้น 
                    พบัผา้ 
                                          ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
                                          ตั้งใจเรียน 
                  ส่งการบา้นครบ 
                                         รักษาสมบติัของส่วนรวม 
                                         ลา้งจาน 
                                         เตรียมเคร่ืองเขียนมาพร้อม 
                                         รักษาความสะอาดของบา้นเมือง 

 
 

 

 

 

  



~ ๑๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง  ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
                           ในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

                                 สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                            ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

                                     

ตัวช้ีวดั 
ท ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๒๐ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “เด็กดี”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเป็นเด็กดีวา่มีอะไรบา้งและครูใหน้กัเรียนร้องเพลงสวสัดีคุณครู 
๒. ครูตั้งคาํถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๔. ครูนาํนกัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๑๗๖๔-๑๗๗ จนคล่อง  
๕. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบคาํถามจากเร่ือง  

วา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร  
โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบคาํถามเร่ืองจนครบทุกขอ้   
๖. ครูเขียนคาํบนกระดานดาํใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาคาํตอบจากการอ่านในใจ   

       ๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มทาํบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครทาํไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๘.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  เด็กดี ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงเด็กดี/บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

๔. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………….………………………  
 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 

เพลงสวสัดคุีณครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สวสัดคุีณครูทีรั่ก หนูจักตั้งใจอ่านเขียน  

ยามเช้าเรามาโรงเรียน (ซ ้า) หนูจะพากเพยีรขยนัเรียนเอย   
สวสัดคุีณครูทีรั่ก หนูจักตั้งใจอ่านเขียน  

เก้าโมงตอนเช้าเข้าเรียน  เพือ่พากเพยีรเพิม่พูนวชิา  
อยากพูดจาไพเราะ ฟังแล้วเหมาะเพราะดหีนักหนา  

ตกเยน็มาแล้วขอลา พรุ่งนีม้าสวสัดคุีณครู  
สวสัดคีรับ สวสัดค่ีะ 

 



~ ๒๓ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



~ ๒๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง   ขีด  ใน           หนา้ขอ้ความท่ีนกัเรียน
ปฏิบติัจริง 
 

นัง่รอเรียนอยา่งสงบ 
เตรียมหนงัสือ  สมุด  เคร่ืองเขียนพร้อมท่ีจะเรียน 
พดูจาสุภาพกบัทุกคน 
ทาํการบา้นส่งครบโดยไม่ตอ้งเตือน 
ตั้งใจเรียนหนงัสือ 
ช่วยพอ่ – แม่ทาํงานบา้น 
ช่วยครูถือของ 
เกบ็ของไดแ้ลว้นาํไปส่งครู 
ทาํผิดจะขอโทษเสมอ 
ช่วยเพ่ือนท่ีหกลอ้มหรือทาํของตก 

 
 

 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑๑.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
                           ในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

                                 สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                            ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๒๖ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “เด็กดี”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนทบทวนร้องเพลง  เด็กดี  
๒.  นกัเรียนฝึกอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๗๘  จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนคาํบนกระดานดาํหรือใชบ้ตัรคาํใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อทาํกิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการดาํเนินเร่ือง   
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นสาํคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัทาํบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนทาํการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   ภาพลาํดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบคาํถามในบทเรียน ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๒๘ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ืองเดก็ด ี

 
 
 

 
 

 
 
  

 



~ ๒๙ ~ 

 

                          บตัรกิจกรรม 
ค าช้ีแจง  เขียนส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่ทาํแลว้เป็นเดก็ดีและไม่ใช่
เดก็ดี 

 ตวัอย่าง    
 ท าแล้วเป็นเดก็ด ี  ขยนัเรียน 
 

ท าแล้วเป็นเดก็ดี ท าแล้วไม่ใช่เดก็ดี 
  

๑.  

  

๒.  

  

๓.  

  

๔.  

  

๕.  

 
 



~ ๓๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑.๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง   ๔                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
                           ในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

                                 สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                            ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๓๑ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “นกัคิดสมองใส” ไดถู้กตอ้ง P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูนาํใหน้กัเรียนร้องเพลงวชิาหนาเจา้  พร้อมกนัและใหน้กัเรียนศึกษาความหมายจากบทเพลง   

-เน้ือหาเนน้อะไร  -นกัเรียนนาํไปใชอ้ยา่งไร 
๒.  นกัเรียนใหอ่้านเน้ือเร่ืองในใจเป็นการทบทวนเร่ืองท่ีไดเ้รียนมาแลว้จนจบ  
๓.   ครูเขียนคาํบนกระดานดาํหรือใชบ้ตัรคาํใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อทาํกิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการดาํเนินเร่ือง   
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นสาํคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองพอ่แม่ใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัทาํบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนทาํการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง/ภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   ภาพลาํดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบคาํถามในบทเรียน ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๓๓ ~ 

 

 

 ภาพประกอบการเล่าเร่ืองเดก็ด ี

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลง วิชาหนาเจา้  

คาํร้อง : ประถม ก กา (ฉบบัหอสมุดฯ)  

ทาํนอง : ประยรู เวชชประสิทธ์ิ  

  เกิดมาเป็นคน หนงัสือเป็นตน้ วิชาหนาเจา้  

ถา้แมไ้ม่รู้ อดสูอายเขา เพ่ือนฝงูเยาะเยา้ วา่เง่าวา่โง่  

ลางคนเกิดมา ไม่รู้วชิา เคอะอยูจ่นโต ไปเป็นขา้เขา 

เพราะเง่าเพราะโง่ บา้งเป็นคนโซ เท่ียวขอกมี็  

ถา้รู้วิชา ประเสริฐหนกัหนา ชูหนา้ราศี  

จะไปแห่งใด มีคนปรานี ยากไร้ไม่มี สวสัดีมงคล 
 



~ ๓๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง  เขียนคาํใหต้รงกบัคาํอ่านในวงเลบ็ 
 

ขา้วฟ่างเป็นเดก็ดีท่ีมีความ  ............(กะ-ตนั-ย)ู 
วนัหน่ึงขา้วกลอ้งนอ้งชายขา้วฟ่างหยบิเงินจากกระเป๋า 
.............(สะ-ตาง)   ของขา้วฟ่างไปโดยไม่ไดรั้บ 
...................(อะ-นุ-ยาด)   เม่ือขา้วฟ่างถาม  ขา้วกลอ้งก ็
................(ปะ-ติ-เสด)   

พอแม่รู้  แม่จึงสอนวา่คนดีตอ้งมีความ 
 .................(ซ่ือ-สัด)  สุจริต  ไม่คิดอยากได ้ ...................
(สม-บดั)  ของผูอ่ื้น    

ขา้วกลอ้งรู้สึกละอายใจ  จึงคืนเงินใหข้า้วฟ่าง 
พร้อมกล่าวคาํ .................(ขอ-โทด)    

ขา้วฟ่างไม่ .............(โกรด)  และให้............... 
(อะ-ไพ)  นอ้ง 
               พอ่แม่ต่างดีใจท่ีลกู  ๆ ...........  (รัก-ไคร่)  กนั 

 
 



~ ๓๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑.๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

                                             และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



~ ๓๖ ~ 

 
๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนทบทวนพยญัชนะ  สระและวรรณยกุต ์ โดยใชบ้ตัรคาํ ท่ีเรียนไปแลว้ 
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรคาํ/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านคาํ จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๗๙  อ่านคาํท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนคาํใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายคาํท่ีมี  รร( ร  หนั)   รร  เรียกวา่  รอ-หนั  สะกด   ในคาํเขียน   แลว้ใหน้กัเรียนอ่านคาํท่ี

ฝึกเป็นอ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของคาํ 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดคาํ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 



~ ๓๗ ~ 

 
๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ

ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านคาํและสังเกตสระ  หลายรอบใหค้ล่อง   
  ครูบอกคาํใหเ้ขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 

 

อ่านคาํท่ีมี  รร (ร หนั) 
  รร  เรียกวา่  รอ-หนั  
 
 

 

           
 
 
 
 

 
 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

กรรไกร   กรรมการ ศีลธรรม    เข้าพรรษา  

พรรณนา     จรรยา ฝากครรภ์    พรรษา   

ธรรมชาติ     ลูกพรรค 

ธรรมชาติ   อ่านวา่  ทาํ-มะ-ชาด  
พรรคพวก   อ่านวา่  พกั-พวก  
พรรษา   อ่านวา่  พนั-สา  
อศัจรรย ์   อ่านวา่  อดั-สะ-จนั  

 



~ ๓๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  เติมคาํท่ีมี  “รร”  และมีความหมายตรงกบัคาํ
ทายลงในช่องวา่ง 
ธรรมชาติ  ไมบ้รรทดั  คณะกรรมการ  สรรหา  กรรไกร 
 

    ๑. มีไวขี้ดเส้น               ไม่เอนไม่เอียง  
 

 

๒. ภูเขาลาํธาร             เบิกบานหวัใจ  
 
 

    ๓. ไวต้ดักระดาษ          ใหข้าดจากกนั  
 
           

               ๔.  รวมกนัเป็นหมู่          ช่วยดูช่วยทาํ 
 
             

             ๕)  อยากไดค้นดี            ปีน้ีตอ้งเลือกเติม  
 
                                   

 



~ ๔๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑.๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

                                             และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๔๑ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูนาํใหน้กัเรียนร้องเพลง  ไมท้ณัฑฆาต  จากป้ายนิเทศ  จนสามารถร้องได ้ ครูใหน้กัเรียนอ่าน
เน้ือเพลง  ความหมายจากเพลง   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรคาํ/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านคาํ จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๗๙  อ่านคาํท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนคาํใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายคาํท่ีมี ไม่ทณัทฆาต จะไม่มีออกเสียงตวัพยญัชนะนั้น  แลว้ให้นกัเรียนอ่านคาํท่ีฝึก

เป็นอ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของคาํ 
๗. ใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยท่ีทาํไดถู้กตอ้ง  
 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศเพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….………………………… 



~ ๔๓ ~ 

 
 

                        เพลง   ไม้ทณัฑฆาต 
                       ค าร้อง    อ.อจัฉราภรณ์  แก้วชูทอง 
                      ท านอง    ไทยด าร าพนั  ( แบบเร็ว ) 

 
        ไมท้ณัฑฆาต   ตวัช้ีขาด  ไม่ใหอ้อกเสียง   พยญัชนะเรียง 
อ่านกบัเขียนนั้นมีความต่าง   ตวัการันต ์ มีใชก้นั  หลายคาํมากมาก 
 ทณัฑฆาตไม่ยาก     เป็นตวัพรากเสียง ไมท้ณัฑฆาต  กดไวบ้นมิใหมี้
เสียง พยญัชนะเรียงทณัฑฆาต    เขียนคาํใหต่้าง  ธ.การันต(์ธ์)  มี
สมัพนัธ์  นิพนธ์  ประพนัธ์  มหศัจรรย ์    การันตต์วั  ย. 
          สมบูรณ์ไป  ประสงคใ์ด ตอ้งไปสวรรค ์ กมุภาพนัธ์  อารมณ์นั้น 
 วจิารณ์กนัต่อ  มีหลกัเกณฑ ์ โทรศพัท ์ หอยสงัขเ์ฝ้ารอ     

ประโยชน์  ดวงจนัทร์    สร้างสรรค ์ ไปรษณีย ์ ไมท้ณัฑฆาต  
หรือการันต ์ พยญัชนะไร้เสียง เราจงจาํ จดความหมาย   หลายคาํกนัน่ี    
ภาษาไทย  นาํมาใชค้วามหมายคาํมี  การันตก์ดช้ีมิใหมี้เสียง 
 

 
 

 

 

 



~ ๔๔ ~ 

 

บตัรกจิกรรมที ่ ๑ 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านคาํและสังเกตคาํท่ีมีทณัฑฆาต  หลายรอบให้
คล่อง    ครูบอกคาํใหเ้ขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 
 คาํท่ีมีทณัฑฆาต  (  ท์์  ) 

ท์์ เรียกวา่    ทณัฑฆาต   
  วางไวบ้นตวัพยญัชนะท่ีไม่ออกเสียง  
 
  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

วนัจันทร์    วนัอาทติย์  กุมภาพนัธ์   โทรทศัน์  ซ่ือสัตย์  

เหตุการณ์    สัตว์เลีย้ง    วทิยาศาสตร์  คณติศาสตร์  พระองค์ 

 

สัปดาห์  อ่านวา่  สับ-ดา,  สับ-ปะ-ดา 
 ภาพยนตร์  อ่านวา่  พาบ-พะ-ยน  
 สตางค ์ อ่านวา่  สะ-ตาง  

สัตว ์ อ่านวา่  สัด 
ซ่ือสัตย ์ อ่านวา่  ซ่ือ-สัด 

 



~ ๔๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง    เติมพยญัชนะท่ีมีไมท้ณัฑฆาต    ท ์  ของคาํ
ต่อไปน้ีและเขียนคาํอ่าน 
 

ตวัอยา่ง      ประโยชน์        อ่านวา่          ประ – โหยด  
 

๑. ดวงอาทิต ......ย อ่านวา่ 
 
๒.  อศัจรร........                   อ่านวา่                
 
๓.  มนุษ......                        อ่านวา่  
 
๔. ภาพยน.....                      อ่านวา่ 
 
๕. โทรทศั…..                      อ่านวา่ 
 
๖. ซ่ือสัต.....                         อ่านวา่ 

 
 



~ ๔๖ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา   ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

                                             และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๔๗ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
 ๕.  เขียนคาํตามคาํบอกไดถู้กตอ้ง  KP 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรคาํ  ทบทวนการใชไ้มท้ณัฑฆาต  โดยใหบ้อกพยญัชนะตน้  สระและ
วรรณยกุต ์ ประมาณ  ๑๐คาํ 

๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที  โดยใหน้กัเรียนสังเกต
คาํท่ีใชไ้มย้มก 

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ  เขียนคาํ  และบอกคาํท่ีใชไ้มย้มก  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความ
พอใจ) จากบตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของคาํ 

๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํเป็นรายบุคคล และบอกสระท่ีมีในคาํ   
๕. ครูทบทวนสระทั้งหมด 
๖.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํตามคาํบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๗.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุด   

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
 
 
 



~ ๔๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….………………………… 
 



~ ๔๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ใหฝึ้กอ่านคาํท่ีมีไมย้มก  (ๆ) 
  ๆ   เรียกวา่ ไม่ยมก  (ไม่-ยะ-มก)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

มากๆ  สวยๆ  ยาวๆ  เขียวๆ  เพื่อนๆ   

เดก็ๆ  เลก็ๆ   ไกลๆ   นอ้ยๆ   อว้นๆ 

สวย  ๆ   อ่านวา่    สวย สวย  
เดก็  ๆ   อ่านวา่    เดก็  เดก็  
อ่ืน  ๆ  อ่านวา่    อ่ืน  อ่ืน  
จู่  ๆ   อ่านวา่    จู่  จู่  
เอ๊ิก  ๆ   อ่านวา่    เอ๊ิก  เอ๊ิก  
แอก๊  ๆ   อ่านวา่    แอก๊  แอก๊  
ใกล ้ ๆ   อ่านวา่    ใกล ้ ใกล้  
เพ่ือน  ๆ  อ่านวา่    เพ่ือน  เพ่ือน  
จริง ๆ   อ่านวา่   จิง  จิง   

(ไม่ออกเสียง ร) 
 



~ ๕๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง    เขียนคาํอ่านต่อไปน้ี 
ตวัอยา่ง            เดก็  ๆ        อ่านวา่          เดก็  เดก็ 
๑. เพื่อน  ๆ       อ่านวา่ ………………. 
๒. อะไร  ๆ             อ่านวา่ ………………. 
๓. สวย  ๆ               อ่านวา่ ………………. 
๔. อ่ืน  ๆ                 อ่านวา่ ………………. 
๕. งาม  ๆ                อ่านวา่  ………………. 
๖. นอ้ง  ๆ               อ่านวา่ ………………. 
๗. พี่  ๆ                   อ่านวา่ ………………. 
๘. ดี  ๆ                    อ่านวา่ ………………. 

 
                   
 

 

 



~ ๕๑ ~ 

 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑.๑๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๖  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา  ๔                     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                            การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน 
                            รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี 
                             ประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                           ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๕๒ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดคาํ ในบทเรียน  ได ้ K 

๒. เขียนคาํตามคาํบอกไดถู้กตอ้ง K 
๓. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได ้P 
๔. มีนิสัยรักเขียน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
     ๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจาํบทอาขยาน  ชั้น  ป. ๒  บท  ไก่แจ ้ จากป้ายนิเทศ 
      ๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรคาํ  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    โดยใหน้กัเรียนสังเกต
คาํท่ีมีอศัเจรีย ์   ท่ีประสมอยู ่

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดคาํจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  เป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํตามคาํบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๕๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านคาํและสังเกตคาํท่ีมีอศัเจรีย ์หลายๆรอบให้
คล่อง  ครูบอกคาํใหเ้ขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 

คาํท่ีมีอศัเจรีย ์ (!) 
! เรียกวา่  อศัเจรีย ์ (อดั-สะ-เจ-รี) เคร่ืองหมายตกใจ 
 
อุย๊ ! ไก่ตกใจ 
โอโ้ฮ ! นํ้าแขง็กด 
อ้ือฮือ !  หวานอร่อยดี 
โอะ๊ ! โอะ๊ ! ใบโบกอยา่แยง่ 
โอโ้ฮ !  เงินตั้งพนัแน่ะของใครน่ะ 
ดูนัน่  !  ดูนัน่ !  กาํลงัจะมีอะไรเกิดข้ึน 
ระวงั !  พ้ืนล่ืน 

 
 
 
 

ฤทยั   ฤกษ ์   พ ฤกษา    ฤษี   พฤศจิกายน   

พฤษภาคม   ฤทยั    ฤทธ์ิ   พฤหสับดี  ประพฤติ 



~ ๕๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง   เลือกเคร่ืองหมายในดอกไมเ้ติมใน       ของประโยค
ใหถ้กูตอ้ง 

 
          “       ”      ๆ                ! 
 

๑. อ้ือ  ฮือ            หวานอร่อยดี 
๒. เดก็                  ทาํอะไรกนับา้ง  
๓. อุย๊               หกหมดเลย  
๔.          ดีค่ะ  ดีค่ะ        นอ้งขา้วเม่าบอก 
๕.          นัน่นะสิ  ของใครกไ็ม่รู้    พี่ส้มป่อยพดู 
๖.    ภูผาและเพื่อน         กาํลงัไปท่ีตล่ิง  
๗.   แหม       ต่ืนเตน้ไปได ้
๘.          ตอ้งขอโทษนะนอ้งท่ีเดินชน       พี่บอก 
๙.  จู่        ฝนกต็กลงมาดงัซู่ 
๑๐. เดก็ดีทาํส่ิงดี          ใหแ้ก่ชาติ 

 
 

 



~ ๕๖ ~ 

 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑.๑๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่  ๑๑   เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา  ๔                     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                            การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน 
                            รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี 
                             ประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                           ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๕๗ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดคาํ ในบทเรียน  ได ้ K 

๒. เขียนคาํตามคาํบอกไดถู้กตอ้ง K 
๓. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได ้P 
๔. มีนิสัยรักเขียน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจาํบทอาขยาน  ชั้น  ป. ๒  บท  รักษาป่า  จากป้ายนิเทศ 
      ๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรคาํ  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    โดยใหน้กัเรียนสังเกต
คาํท่ีมีอญัประกาศ  กาํกบัอยู ่

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํตามคาํบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/บทท่องจาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๕๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านคาํและสังเกตเคร่ืองหมาย  หลายๆรอบให้
คล่อง  ครูบอกคาํใหเ้ขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 

คาํท่ีมีอญัประกาศ  (“        ”) 
“        ”    เรียกวา่  อญัประกาศ  (อนั-ยะ-ประ-กาด)  

     เคร่ืองหมายคาํพดู  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ภผูา  ภผูา  อยูไ่หน”  เสียงนํ้าใสเรียกหา 
“มีอะไรหรือนํ้าใส”  ภูผาถาม 
“จะหุงขา้วป่าใหกิ้น”  พอ่ของภผูาบอก 
ลุงวนัชวนเดก็  ๆ  “ไป  ไปเท่ียวในเมืองกนั” 
“นัน่นะสิ  เงินใครกไ็ม่รู้”  พี่ส้มป่อยพดู 
“ดีค่ะ  ดีค่ะ”  นอ้งขา้วเม่าเห็นดว้ย 

 
 



~ ๖๐ ~ 

 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๒   

ค าช้ีแจง   นาํคาํท่ีกาํหนดให้และคดัดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็
บรรทดั 
 “ภผูา  ภผูา  อยูไ่หน”  เสียงนํ้าใสเรียกหา 

 
“มีอะไรหรือนํ้าใส”  ภูผาถาม 

 
“จะหุงขา้วป่าใหกิ้น”  พอ่ของภผูาบอก 

 
      ลุงวนัชวนเดก็ๆ “ไป  ไปเท่ียวในเมืองกนั” 

 
“นัน่นะสิ  เงินใครกไ็ม่รู้”  พี่ส้มป่อยพดู 

 
   “ดีค่ะ  ดีค่ะ”  นอ้งขา้วเม่าเห็นดว้ย 

 
 

 



~ ๖๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๑๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  คิดเขียนเรียนประโยค                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๒  การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน 
                            รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี 
                             ประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                           ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๓ เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 

     ท ๔.๑  ป.  ๒/๓ เรียบเรียงคาํเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสาร  

     ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 

 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๖๒ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงประโยคในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒. บอกความหมายของประโยคคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ P 
 ๔. มีมารยาทและนิสัยรักเขียน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.ครูใหน้กัเรียนอ่านแถบประโยค  ท่ีครูจดัเตรียม  นกัเรียนอ่านพร้อมกนั 
๒. ครูนาํนกัเรียนอ่านประโยคจากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๘๓ ตามครู  จนอ่านไดค้ล่อง 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยค  ( เปล่ียนคู่ใหม่ )คาํจากหนงัสือภาษาพาที จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนไดบ้อกถา้อ่านไม่ถูก 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของประโยค 
๖. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนแต่งไดดี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/แถบประโยค เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

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

 
 



~ ๖๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบให้คล่อง  
  

เดก็ดีตั้งใจเรียน 
 
นํ้าใสช่วยทาํงานบา้นอยา่งเตม็ใจ 
 
เพ่ือน  ๆ ช่วยกนัรักษาของส่วนรวม 
 
พ่ีส้มป่อยนาํของท่ีเกบ็ไดใ้หลุ้งกาํนนั 
 
ถา้เป็นเดก็ดีเม่ือเติบโตข้ึนจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี 

 

 

 



~ ๖๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

คาํช้ีแจง  เลือกคาํท่ีมีความหมาย  แลว้แต่งประโยค 
 
           แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให้ 
 
 นํ้าใส 

  
  
 ภูผา  
 
  
 เพื่อนๆ  
 
  
  
 พี่สม้ป่อย  
 
  
 เดก็ดี  
 
  
  



~ ๖๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๑๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคล่องร้องเล่น                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                            การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                           ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
        มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  

                                            อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 
            ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง  
            ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
            ท ๔.๑  ป.  ๒/๔ บอกลกัษณะคาํคลอ้งจอง 

            ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
            ท  ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
 
สาระส าคัญ 

การอ่านคาํและร้องเพลง   “เด็กดี  ทาํดี” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งทาํใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๖๗ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงคาํและร้องเพลงในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒.  ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง K 
 ๓.  สามารถสะกดคาํในบทเรียนได ้ K 
 ๔. สามารถเขียนคาํในบทเพลง ไดถู้กตอ้ง P 

๕. มีมารยาทในการอ่าน  A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  เด็กเอ๋ยเด็กดี  ท่ีร้องเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนทาํท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานดาํ  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และนาํนกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๓๓  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ เด็กดี  ทาํดี”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง  “เด็กดี  ทาํดี” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกทาํ
ท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาคาํมาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 

 

 

 



~ ๖๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/เพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๖๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 

 เดก็ดี  ทาํดี 
 
เดก็ดีรู้หนา้ท่ี  รักความดีมีนํ้าใจ 
 
เช่ือฟังคาํผูใ้หญ่  เกบ็ของไดคื้นเจา้ของ 
 
งานบา้นช่วยเกบ็จดั  ทั้งประหยดัใชเ้งินทอง 
 
รักเพ่ือนและพ่ีนอ้ง  ต่างปรองดองสามคัคี 

 

 

  
 



~ ๗๐ ~ 

 
 

 บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดคาํ และคดัตวับรรจงเตม็
บรรทดั   

  
เดก็ดีรู้หนา้ท่ี  รักความดีมีนํ้าใจ 

  
 

เช่ือฟังคาํผูใ้หญ่  เกบ็ของไดคื้นเจา้ของ 
    

   งานบา้นช่วยเกบ็จดั  ทั้งประหยดัใชเ้งินทอง 
  

  
รักเพ่ือนและพ่ีนอ้ง  ต่างปรองดองสามคัคี 

    
            

 
 



~ ๗๑ ~ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๑๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ร้องเพลงเพลนิใจ                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                            การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                           ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
        มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  

                                            อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๔ บอกลกัษณะคาํคลอ้งจอง 
ท  ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านคาํและร้องเพลง  เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งทาํใหเ้กิดความสนุกสนานในการ

เรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๗๒ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงคาํและร้องเพลงในบทเรียนไดช้ดัเจน   P 
 ๒.  ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง  K 
 ๓. สามารถเขียนคาํในบทเพลง ไดถู้กตอ้ง K 

๔. มีมารยาทในการอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  อ่านคล่องร้องเล่น“ เดก็ดีท าดี”   ท่ีเคยเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็น
จงัหวะ 
๒. นกัเรียนอ่านบตัรความรู้  เร่ืองเพลงสุดดีมหาราชา  พร้อมกนั  ครูอธิบายเพิ่มเติม  
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานดาํ  ร่วมร้องร่วมเล่นร้องเพลง  “ สดุดีมหาราชา” หรือเปิดวซีีดีและนาํ

นกัเรียนร้องเพลงจนร้องไดทุ้กคน 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ในร้องเพลง  “ สดุดีมหาราชา”   
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัร้องเพลงเป็นกลุ่ม  ครูถามคาํดงัน้ี 
 เพลงน้ีกล่าวถึงใคร  

เน้ือหากล่าววา่อยา่งไร  
๖. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาคาํมาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๗. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒ และคดับทเพลงลงสมุด 

 

 



~ ๗๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/เพลง 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. คดัลายมือ บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนร้องเพลง   เดก็ดี 

บทเพลงเดก็เอ๋ยเดก็ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็เอ๋ย..เดก็ดี  
ตอ้งมีหนา้ท่ี ๑๐ อยา่งดว้ยกนั ( ซํ้ า) 
หน่ึง...นบัถือศาสนา  
สอง...รักษาธรรมเนียมมัน่ 
สาม...เช่ือพอ่แม่ครูอาจารย ์
ส่ี...วาจานั้นตอ้งสุภาพอ่อนหวาน 
หา้...ยดึมัน่กตญัํู 
หก...เป็นผูรู้้รักการงาน 
เจด็...ตอ้งศึกษาใหเ้ช่ียวชาญ ตอ้งมานะบากบัน่ ไม่เกียจไม่คร้าน 
แปด...รู้จกัออมประหยดั 
เกา้...ตอ้งซ่ือสัตยต์ลอดกาล นํ้าใจนกักีฬากลา้หาญ ใหเ้หมาะกบักาล  สมยั
ชาติพฒันา 
สิบ...บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบติัชาติตอ้งรักษา 
เดก็สมยัชาติพฒันา จะเป็นเดก็ท่ีพา ชาติไทยเจริญ 

 



~ ๗๕ ~ 

 

 บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั   
 

เดก็เอ๋ย..เดก็ดี  ตอ้งมีหนา้ท่ี ๑๐ อยา่งดว้ยกนั  
 

  หน่ึง...นบัถือศาสนา  สอง...รักษาธรรมเนียมมัน่ 
     

 
    สาม...เช่ือพ่อแม่ครูอาจารย ์ ส่ี...วาจานั้นตอ้งสุภาพอ่อนหวาน 

 
                                   หา้...ยดึมัน่กตญัํู  หก...เป็นผูรู้้รักการงาน 
  
 
                                   เจด็...ตอ้งศึกษาใหเ้ช่ียวชาญ   ตอ้งมานะบากบัน่ ไม่เกียจไม่คร้าน 
  
 

                     แปด...รู้จกัออมประหยดั     เกา้...ตอ้งซ่ือสัตยต์ลอดกาล 
 
 

        นํ้าใจนกักีฬากลา้หาญ  ใหเ้หมาะกบักาลสมยัชาติพฒันา 
 

 
สิบ...บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์   รู้บาปบุญคุณโทษ   

 
 
                สมบติัชาติตอ้งรักษา  เดก็สมยัชาติพฒันา   จะเป็นเดก็ท่ีพา  ชาติไทยเจริญ 

 



~ ๗๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑.๑๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เด็กดี      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  สรุปองค์ความรู้                     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                            การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                           ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
        มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  

                                            อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 

        ท  ๑.๑  ป.  ๒/๔ ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
        ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  
        ท ๔.๑  ป. ๒/๕ เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
        ท  ๕.๑ ป.  ๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือ    การฟังวรรณกรรมสาํหรับเด็ก   เพื่อนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 
        ท  ๕.๑ป.  ๒/๓ ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 
สาระส าคัญ 

การสรุปเร่ืองโดยใชท้กัษะการฟัง  การดู  การพดู  การอ่านการเขียน จะช่วยใหน้กัเรียน มีความรู้และ

สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และเกิดนิสัยรักการอ่านตามมาได ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๗๗ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  P 
 ๒.  บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่านได ้ K 
 ๓.  ตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน K 

๔. เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง K 
๕.  ท่องจาํบทอาขยานตามได ้ A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  เด็กเอ๋ยเด็กดี  พร้อมกนั  ครูถามวา่นกัเรียนเป็นเด็กดีอยา่งไรบา้ง 
๒. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม  ๕  กลุ่มจากชัง่โมงท่ีแลว้  กลุ่มละ ๕  ขอ้  แลว้ทาํกิจกรรม  ดงัน้ี 

-ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ๕  ขอ้ 
-บอกความหมายของคาํ   

 ๓.  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มนาํเสนอการตั้งและตอบคาํถาม  
๔.  ครูนาํบตัรคาํจากเร่ืองแจกใหน้กัเรียน  เม่ือครูอ่านคาํใดใหน้กัเรียนท่ีมีบตัรคาํออกมายนืหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของคาํดว้ย 
๕.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๖. ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง  เด็กดี  และระบายสีใหส้วยงาม  ทาํลงในบตัรกิจกรรม 
๗.  นกัเรียนรวบรวมผลงานส่งครู   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท่องจาํบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบ

อ่านนอกเวลา 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  



~ ๗๘ ~ 

 
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/เพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. ตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. วาดภาพและเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ประเมิน ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง เดก็ดี   แลว้เขียน
บรรยายภาพประกอบเพียงสั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 



~ ๘๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพ 
 ตามความคิดของนกัเรียน  

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

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

 



~ ๘๑ ~ 

 

 

 

 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองขอ้ใดแสดงวา่เดก็พร้อมท่ีจะเรียนหนงัสือ 

ก.  นกัเรียนวิง่หยอกลอ้กนัในหอ้งเรียน   
ข.  นกัเรียนเตรียมเคร่ืองเขียนนัง่รอครู 
ค.  นกัเรียนนัง่คุยกนัและกาํลงัทาํการบา้น 

๒.  ส่ิงใดไม่ควรนาํมาปฏิบติัในขณะท่ีครูกาํลงัสอน 
 ก.  ยกมือข้ึนถามถา้มีเร่ืองไม่เขา้ใจ    

ข.  ทาํงานท่ีครูมอบหมายและปรึกษากนัเบาๆ 
 ค.  พดูคุยและแอบกินขนมกนั  
๓.  เพราะอะไรเราควรตอ้งบอกคุณพ่อคุณแม่เม่ือจะออกนอกบา้น 
 ก.  จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นห่วง     

ข.  จะไดต้ามเราไดถู้ก 
 ค.  จะไดไ้ปรับเราไดถู้ก  
๔.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของเดก็ดีในช่วยเหลือชุมชนอยา่งไร 
 ก.  ช่วยกนัดูแลสมบติัของชุมชน     

ข.  นาํส่ิงของชุมชนไปไวใ้ชท่ี้บา้น  
ค.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

๕.  เม่ือเราเกบ็ส่ิงของได ้ เราควรทาํอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง 
 ก.  นาํส่ิงของกลบัไปใชท่ี้บา้น     

ข.  นาํไปแจง้ครูเพื่อประกาศหาเจา้ของ 
ค.  นาํไปท้ิงขยะหากไม่พบเจา้ของ 
 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน    

หน่วยที่  ๑๑  เร่ือง  เดก็ดี 
 



~ ๘๒ ~ 

 

๖.   ขอ้ใดเขียนไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  บนัจบ    

ข.  บรรหาร    
ค.  บนัได 

๗.  ขอ้ใดเขียนไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  จรรยา    

ข.  กรรมการ    
ค.  บนัทุก 

๘.  ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
ก.  อารมย ์   
ข.  ไตรรงค ์    
ค.  กมุภาพนัธ์ุ 

๙.  ขอ้ใดเขียนคาํอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ฤกษ ์ อ่าน  เลิก   

ข.  สายสิญจน ์ อ่าน  สาย-สิน  
ค.  ประจกัษ ์ อ่าน  ปะ-จกั 

๑๐. ขอ้ใดใชเ้ขียนคาํอุทานไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  แหม !ออกไปเด๋ียวน้ี   

ข.  โอ!้  หล่อจริง   
ค.  เอ๊ะ!  นัน่ใครกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๓ ~ 

 

บทท่องจาํ 
ไก่แจ ้   ในหนงัสือดอกสร้อยสุภาษิต 

 
 

        ไก่เอ๋ยไก่แจ้               ถึงยามขันขันกระแซ่กระช้ันเสียง 

โก่งคอเร่ือยร้องซ้องส าเนียง ฟังเพยีงบรรเลงวงัเวงดัง 

ถ้าตัวเราเหล่านีห้มั่นนึก     ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนส่ัง 

ไม่มากนักสักวนัละสองคร้ัง  คงตั้งแต่สุขทุกวนัเอย 

 

รักษาป่า 
รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พ้ืนฐานภาษา  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าลี อากาศดีไม่มีภัย 

        ทุกทศิเจ้าเทีย่วท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 

        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 

อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดินช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 

ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 
 
 
 



~ ๘๔ ~ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คาํช้ีแจง  ใหท้าํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมท่ีกาํหนด 
 

 
 
 

เลข
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
 

รายการสังเกต 

สรุ
ปผ

ลก
าร

ปร
ะเมิ

น 
ผา่

น 
/ ไ

ม่ ผ
า่น

 
 

สน
ใจ

ใน
เรื่อ

งที่
 

ครู
เล่า

 

มีม
าร

ยา
ทก

าร
ฟัง

 
แล

ะก
าร

พดู
 

มีส
มา

ธิใ
นก

าร
ฟัง

 

ตอ
บค

าํถ
าม

แล
ะ 

เล่า
เรื่อ

งไ
ด้

ถูก
ตอ้

ง 
อ่า

นข
อ้ค

วา
ม

ถูก
ตอ้

ง 

คดั
ตวั

บร
รจ

ง
เตม็

บร
รท

ดั
สว

ยง
าม

 
ทาํ

ใบ
งา

น 
ได

ถู้ก
ตอ้

ง 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐  

๑                        
๒                        
๓                        
๔                        
๕                        
๖                        
๘                        
๘                        
๙                        

๑๐                        
๑๑                        
๑๒                        
๑๓                        
๑๔                        
๑๕                        

 
เกณฑ์การให้คะแนน ๒ = ด,ี   ๑ = ปานกลาง,  ๐ = ต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผูป้ระเมิน 

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ……………… 
 
 



~ ๘๕ ~ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน 

ความหมาย 
 ๑.  ตั้งใจ หมายถึง  ความมานะ  อดทนทาํงานจนเสร็จ  ( A ) 
 ๒.  ความร่วมมือ หมายถึง สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือทาํงานจนเสร็จ ( A ) 
 ๓.  ความมีวนิยั  หมายถึง  ผลงาน  หรือการทาํงานเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม  และไดเ้น้ือหาครบถว้น  ทนัหรือตรงต่อเวลา  ( A,K ) 
 ๔.  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  ผลงานเรียบร้อย  สวยงาม  เน้ือหาครบถว้น   
ภาษาท่ีใชเ้หมาะสม  (P –  Product, K) 

๕.  การนาํเสนอผลงาน  หมายถึง  การพดูอธิบายนาํเสนอผลงานไดต้ามลาํดบั   
และเน้ือหาถูกตอ้ง  ( P – Process, K ) 
เกณฑ์การประเมิน 
 ๔ หมายถึง  ทาํไดดี้มาก ๓ หมายถึง  ทาํไดดี้  
 ๒ หมายถึง  ทาํไดพ้อใช ้ ๑ หมายถึง  ควรปรับปรุง  

เลขท่ี ความตั้งใจ 
(๔) 

ความร่วมมือ 
(๔) 

ความมีวนิยั 
(๔) 

คุณภาพของ
ผลงาน  (๔) 

การนาํเสนอ
ผลงาน  (๔) 

รวม 
(๒๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



~ ๘๖ ~ 

 
 

แบบประเมินช้ินงาน 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
๑…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๒…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๓…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๔…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๕…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 

                      ๖.…………………………………….เลขที่……………ช้ัน…………. 
 

ช้ินงานเร่ือง…………………….. 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 

คะแนนท่ีได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  รูปแบบถูกตอ้ง       
๒.  จดัรูปแบบน่าสนใจ  สวยงาม       
๓.  ความครบถว้นในเน้ือหาสาระท่ีเสนอ       
๔.  การใชค้าํเหมาะสม       
๕.  การสะกดคาํถูกตอ้ง       

       

 
          ลงช่ือ         ผูป้ระเมิน 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๘๗ ~ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการท างานกลุ่ม 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน / ระดบั 

๓ ๒ ๑ 
๑.  การกาํหนด –  
   เป้าหมายร่วมกนั 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายการทาํงาน
อยา่งชดัเจน 

สมาชิกส่วนใหญ่มี 
ส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมายใน
การทาํงาน 

สมาชิกส่วนนอ้ยมี 
ส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมายใน
การทาํงาน 

๒.  การแบ่งหนา้ท่ี 
   รับผดิชอบ 

กระจายงานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและตรงตาม
ความสามารถของ
สมาชิกทุกคน 

กระจายงานไดท้ัว่ถึง 
แต่ไม่ตรงตาม
ความสามารถของ
สมาชิก 

กระจายงานไม่ทัว่ถึง 

๓.  การปฏิบติัหนา้ท่ี 
   ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทาํงานไดส้าํเร็จตาม
เป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไดส้าํเร็จตาม 
เป้าหมายแต่ชา้กวา่
เวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไม่สาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

๔.  การประเมินและ 
   ปรับปรุงผลงาน 

สมาชิกทุกคนร่วม
ปรึกษาหารือ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงานเป็น
ระยะ 

สมาชิกบางส่วนมี
ส่วนร่วมปรึกษาหารือ
แต่ไม่ช่วยปรับปรุง
ผลงาน 

สมาชิกบางส่วนไม่มี
ส่วนร่วมปรึกษาหารือ
และไม่ช่วยปรับปรุง
ผลงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๘ ~ 

 
แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑. การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั     
๒. การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ     
๓. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     
๔. การประเมินและปรับปรุงผลงาน     

 
 

รวม     

 
 

ลงช่ือ                                      ผูป้ระเมิน 
                                                                          (                                           ) 
             
เกณฑก์ารประเมิน 
 ๑๑  – ๑๒    = ดีมาก 
  ๘ – ๑๐    = ดี 
 ๕  – ๗     = พอใช ้
 ๐ – ๔     = ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๘๙ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านในใจ 

 
ช่ือผู้ถูกประเมิน......................................................ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒.............เลขที.่.......... 
โรงเรียน. ................................................................ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา....................เขต............. 
 
ท่ี รายการ ผา่น ไม่ผา่น หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 
๗ 

ไม่ช้ีตามตวัอกัษรขณะท่ีอ่าน 
ไม่ทาํปากขมุบขมิบเวลาอ่าน 
อ่านไม่ออกเสียง 
ไม่ส่ายหนา้ตามสายตาขณะอ่าน 
เลือกอ่านในท่ีท่ีมีแสงสวา่งพอเหมาะ 
วางหรือถือหนงัสือห่างจากสายตาในระยะ 
พอเหมาะ  (ประมาณ   ๑  ฟุต) 
มีสมาธิในการอ่าน 

   

   

   

   

   

   

   

  
สรุป 
 

   

 
 
วธีิการ/เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สังเกตการอ่านในใจหลาย ๆ คร้ัง 
 ๒. ตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านเม่ือมีโอกาส 
 ๓. ซกัถามวธีิการอ่านท่ีถูกตอ้งของนกัเรียน  ในขณะเรียนหรือตามเวลา 

      และโอกาสอนัควร 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๙๐ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านออกเสียง 

 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียง  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
 
 
 
 

กา
รจ

บัห
นงั

สือ
/พ

ลิก
หน

งัสื
อ 

/ท่
าท

าง
ใน

กา
รอ่

าน
ถูก

ตอ้
ง 

                                 

อ่า
นถู

กต
อ้ง

ตา
มอ

กัข
รว

ธิี 

กา
รเว

น้ว
รร

คต
อน

ถูก
ตอ้

ง 

นํ ้า
เสี

ยง
เห

มา
ะส

มก
บัเ

รื่อ
งที่

อ่า
น 

ไม่
อ่า

นข
า้ม

/อ่า
นเ

พิ่ม
/ต

ู่ คาํ
 

อ่า
นเ

สีย
งด

งัเห
มา

ะส
ม 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผา่น 
ไม่

ผา่น 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิ       ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต ่ ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                      ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                      (…………………………………) 

 
 



~ ๙๑ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง  (rubrics) 

 
โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑. การจบัหนงัสือ/พลิก  ลกัษณะท่าทาง  การวาง ลกัษณะท่าทาง  การวาง ลกัษณะท่าทาง  การวาง 
 หนงัสือ/ท่าทางในการ  และการจบัหนงัสือ   และการจบัหนงัสือไม่  และการจบัหนงัสือไม่ 
 อ่านถูกตอ้ง    ถูกตอ้ง      ถูกตอ้ง  ๑  อยา่ง   ถูกตอ้ง  ๒  อยา่งข้ึนไป 
 ๒. อ่านถูกตอ้งตาม   อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ อ่านไม่ถูกตอ้งตาม 
 อกัขรวธีิ     ออกเสียง ร ล และคาํ  ออกเสียง ร ล และคาํ  อกัขรวธีิ ออกเสียง ร  
        ควบกลํ้า ร ล ว ชดัเจน  ควบกลํ้า  ร  ล  ว     และคาํควบกลํ้า 
               ชดับา้งไม่ชดับา้ง   ร  ล  ว  ไม่ชดัเจนเลย 
 ๓. การเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนได ้  อ่านเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนผิด 
 ถูกตอ้ง      ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง   ผิดบา้งเป็นบางคร้ัง   ตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่
        ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง          ตน้จนจบเร่ือง  
 ๔. นํ้าเสียงเหมาะสมกบั  อ่านเสียงดงัชดัเจน    อ่านเสียงดงัชดัเจน   อ่านเสียงไม่ชดัเจน  
 เร่ืองท่ีอ่าน     นํ้าเสียงเหมาะสมกบั  นํ้าเสียงเหมาะสมบา้ง  นํ้าเสียงไม่เหมาะสม 
        เร่ืองท่ีอ่าน     เป็นบางคร้ัง    กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
                       ตลอดทั้งเร่ือง 
 ๕. ไม่อ่านขา้ม/อ่านเพ่ิม/  อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง อ่านออกเสียงได ้   อ่านออกเสียงไม่ถูกตอ้ง 
 ตู่คาํ      ชดัเจนทุกคาํ      ถูกตอ้งชดัเจนเป็น   ไม่ชดัเจน  อ่านขา้มคาํ 
        ทุกขอ้ความ ทุกประโยค บางคาํ  มีการอ่าน   อ่านเพ่ิมคาํและตู่คาํมาก 
               ตู่คาํ เพ่ิมคาํและตู่คาํ 
               เป็นบางคร้ัง 
 ๖. อ่านเสียงดงัเหมาะสม  อ่านเสียงดงั  ชดัเจน    อ่านเสียงดงับา้งเป็น  อ่านเสียงเบา ไดย้นิ 
        ไดย้นิทัว่ถึงกนัทั้งหอ้ง    บางคร้ัง  เสียงไม่   ไม่ทัว่ถึง 
        เสียงดงัสมํ่าเสมอ   สมํ่าเสมอ 

 
 
 

 
 



~ ๙๒ ~ 

 
แบบประเมินการร้องเพลง 

 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 
 
 

ร้อ
งไ

ดถู้
กอ

กัข
ระ

 
                                         

ร้อ
งไ

ดถู้
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หว
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ตอ้
ง 
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ดง

ท่ า
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ระ
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กต
อ้ง

 

แส
ดง

ท่ า
ทา

งอิ
สร

ะไ
ดด้ี

 

มีค
วา

มสุ
ขจ

าก
กา

รร้
อง

เพ
ลง

 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผา่น 
ไม่

ผา่น 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
           
 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน       ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                          (…………………………………) 



~ ๙๓ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการร้องเพลง  (rubrics) 

โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 
 

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑.  ร้องไดถู้กอกัขระ  ร้องไดถู้กอกัขระตั้งแต่ตน้  ร้องไดถู้กอกัขระเป็น  ร้องไดถู้กอกัขระเพียง 
       จนจบ       ส่วนใหญ่     เลก็นอ้ย 
 ๒. ร้องไดถู้กทาํนอง  ร้องไดถู้กทาํนองตลอด   ร้องไดถู้กทาํนองเป็น  ร้องไดถู้กทาํนองเพียง 
               ส่วนใหญ่     เลก็นอ้ย 
 ๓. ลงจงัหวะวรรคตอน ลงจงัหวะวรรคตอนถูกตอ้ง  ลงจงัหวะวรรคตอน   ลงจงัหวะวรรคตอน  
 ถูกตอ้ง     ตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ   ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  ถูกตอ้งบา้ง 
 ๔. แสดงท่าทางประกอบ แสดงท่าทางประกอบ   แสดงท่าทางประกอบ  แสดงท่าทางประกอบ 
 ถูกตอ้ง     ถูกตอ้งทุกท่าทาง    ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  ถูกตอ้งเพียงเลก็นอ้ย 
 ๕. แสดงท่าทางอิสระ  ๑. แสดงท่าทางอิสระไดดี้   บกพร่องขอ้ใดขอ้หน่ึง  บกพร่องตั้งแต ่๒ ขอ้ 
 ไดดี้     ๒. มีความคิดริเร่ิม    ในจาํนวน  ๓  ขอ้   ข้ึนไปในจาํนวน ๓ ขอ้ 
           สร้างสรรค ์
       ๓. กลา้แสดงออก 
 ๖. มีความสุขจากการ  สงัเกตไดว้า่มีความสุขตลอด สงัเกตไดว้า่มีความสุข  สงัเกตไดว้า่มีความสุข 
 ร้องเพลง    เวลาของการร้องเพลง   จากการร้องเพลงเป็น  เพียงเลก็นอ้ย 
               ส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๔ ~ 

 
 

แบบประเมินการเขียนคัดลายมือ 
ประเมินคร้ังที่ ........ วนัที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ........... 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขียนคดัลายมือ  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 

ท่าทางในการคดั 
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ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่    ๑๒   คะแนน  ข้ึนไป 
 ระดับคุณภาพ  ๑๒–๑๕  หมายถึง   ดีมาก 
       ๙–๑๑   หมายถึง   ดี 
       ๕-๘   หมายถึง   พอใช ้
       ๑-๔   หมายถึง   ปรับปรุง 
                    ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
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~ ๙๕ ~ 

 
                                 (…………………………………)   

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนคัดลายมือ(rubrics) 
 

โรงเรียน………………………………ภาคเรียนท่ี………..ปีการศึกษา………… 
 
                   เกณฑ์การให้คะแนน 
       ประเด็นการประเมิน 
               ๓       ๒         ๑ 
 ๑. ท่าทางในการคดั    ปฏิบติัไดถู้กตอ้งครบถว้น ปฏิบติัไดถู้กตอ้งครบถว้น ปฏิบติัไดไ้ม่ครบถว้น 
 (วางสมุดใหข้นานกบัขอบ   ตั้งแต่เร่ิมตน้จนคดัเสร็จ แต่ไม่ตลอดการทาํงาน  ตามกาํหนด 
 โตะ๊แขนทั้งสองขา้งวางบน  
 โตะ๊นัง่ตวัตรง ใบหนา้ห่าง 
 จากสมุดประมาณ ๓๐  
 เซนติเมตร จบัดินสอดว้ย 
 น้ิวช้ีและหวัแม่มือ เทา้ทั้ง 
 สองขา้งวางราบกบัพ้ืน) 
 ๒. เขียนตวัอกัษรถูกตอ้ง    วางสระ วรรณยกุตถ์ูกท่ี วางสระ วรรณยกุตถ์ูกท่ี มีขอ้ผิดพลาดในการ 
     วางสระวรรณยกุตถ์ูกท่ี  ทั้งหมด      ผิดพลาดไม่เกิน ๓ แห่ง เขียนตวัอกัษร การวาง 
                       สระ วรรณยกุต ์เกิน  
                       ๓ แห่ง 
 ๓. ความเป็นระเบียบ    เวน้ช่องไฟพองาม ระดบั เวน้ช่องไฟพองาม ระดบั ช่องไฟไม่เป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย      บรรทดัเป็นระเบียบ  บรรทดัเป็นระเบียบ  ตวัอกัษรหวับอด  
         เสมอกนั ตวัอกัษรหวั  เสมอกนั ตวัอกัษรหวั  ตวัเอียง ไม่สวยงาม 
         ไม่บอด ตวัตรงสวยงาม ไม่บอด ตวัตรงสวยงาม เป็นส่วนใหญ่ 
                เป็นบางส่วน 
 ๔. ความสะอาด     ไม่มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า  ไม่มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า  มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 
                หรือมีไม่เกิน  ๒ แห่ง  เกิน  ๒ แห่ง 
 ๕. เขียนเสร็จทนัเวลา    เขียนเสร็จทนัเวลา   เขียนเสร็จเกินเวลา   เขียนเสร็จเกินเวลา 
 กาํหนด       กาํหนด      กาํหนด  ๒  นาที   กาํหนดมากกวา่ ๒ นาที 
 

 

 

 
 



~ ๙๖ ~ 

 
 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง/วาดภาพ/เขียนเร่ืองบรรยายภาพ 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียงและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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ไม่
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๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
 
           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                         (…………………………………) 



~ ๙๗ ~ 

 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง /ร้องเพลง 
 

โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
          ๓         ๒           ๑ 
 ๑. การจบัหนงัสือ/พลิก ลกัษณะท่าทาง การวาง       ลกัษณะท่าทาง การวาง        ลกัษณะท่าทาง การวาง 
 หนงัสือ/ท่าทางใน  และการจบัหนงัสือถูกตอ้ง  และการจบัหนงัสือไม่  และการจบัหนงัสือไม่ 
 การอ่านถูกตอ้ง          ถูกตอ้ง ๑ อยา่ง         ถูกตอ้ง ๒ อยา่งข้ึนไป 
 ๒. อ่านถูกตอ้งตาม  อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ  อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ อ่านไม่ถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ 
 อกัขรวธีิ    ออกเสียง ร ล และ    ออกเสียง ร ล และคาํ  ออกเสียง ร ล และคาํ 
       คาํควบกลํ้า ร ล ว ชดัเจน  ควบกลํ้า ร ล ว ชดับา้ง  ควบกลํ้า ร ล ว ไม่ 
                ไม่ชดับา้ง     ชดัเจนเลย 
 ๓. การเวน้วรรคตอน  อ่านเวน้วรรคตอนได ้   อ่านเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนผิด 
 ถูกตอ้ง     ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่ ผิดบา้งเป็นบางคร้ัง   ตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่
       ตน้จนจบเร่ือง             ตน้จนจบเร่ือง  
 ๔. นํ้าเสียงเหมาะสม  อ่านเสียงดงัชดัเจน นํ้าเสียง  อ่านเสียงดงัชดัเจน        อ่านเสียงไม่ชดัเจน  
 กบัเร่ืองท่ีอ่าน   เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  นํ้าเสียงเหมาะสมบา้ง  นํ้าเสียงไม่เหมาะสมกบั 
               เป็นบางคร้ัง    เร่ืองท่ีอ่านตลอดทั้งเร่ือง 
 ๕. วาดภาพประกอบ  ๑. ลกัษณะโครงร่างภาพดี  บกพร่องในขอ้ ๑ หรือ   บกพร่องตั้งแต ่๓ ขอ้ข้ึนไป 
 เร่ืองไดดี้    ๒. สมัพนัธ์กบัสตัวท่ี์วาด  ๒ ขอ้ในจาํนวน ๔ ขอ้ 
           ชดัเจน 
       ๓. ส่ือความหมายไดดี้ 
       ๔. ระบายสีไดดี้ เหมือนสตัว ์
           ท่ีวาดจริง 
 ๖. เขียนบรรยายภาพ  ๑. เขียนบรรยายไดต้าม       บกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึง บกพร่องตั้งแต ่ ๒  ขอ้ 
 ไดดี้         ลกัษณะของสตัวท่ี์วาด  ในจาํนวน ๓ ขอ้   ข้ึนไปในจาํนวน  ๓ ขอ้ 
       ๒. ใชภ้าษาส่ือสารไดช้ดัเจน 
       ๓. เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกั 
           ภาษา  

 
 

 



~ ๙๘ ~ 

 
 

 

แบบประเมินมารยาทในการฟัง 
มารยาทในการฟัง เร่ือง ............................................................. 

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 
_______________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนเร่ืองมารยาทในการฟังและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรม ของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
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๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๒ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 



~ ๙๙ ~ 

 
                          (…………………………………) 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินมารยาทในการฟัง  

 
โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑. ไม่พดูคุยกนัขณะท่ีฟัง  ไม่พดูคุยเลยในขณะฟัง พดูคุย ๒ คร้ังในขณะฟัง พดูคุยตั้งแต ่๓ คร้ังข้ึนไป 
        ตลอดระยะเวลาท่ีฟัง          ในขณะฟัง 
 ๒. ตั้งใจฟัง     มีสมาธิ  ตั้งใจจดจ่อเร่ือง ตั้งใจจดจ่อเร่ืองท่ีฟัง  ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ 
        ท่ีฟัง      แต่ขาดสมาธิ    ไม่มองหนา้ผูพ้ดู 
 ๓. ยกมือข้ึนถามเม่ือ   เม่ือมีขอ้สงสยัยกมือก่อน เม่ือมีขอ้สงสยัยกมือก่อน ซกัถามโดยไม่ยกมือ 
 ตอ้งการถาม    ถามทุกคร้ัง     ถามบางคร้ัง     ทุกคร้ัง 
 ๔. ถามเม่ือผูพ้ดูใหโ้อกาส  ซกัถามเม่ือผูพ้ดูเปิด  ซกัถามเม่ือผูพ้ดูเปิด  ซกัถามทุกเม่ือ  ตามท่ี 
 ถาม      โอกาสใหถ้ามทุกคร้ัง  โอกาสใหถ้ามเป็น   ตอ้งการ 
               บางคร้ัง 
 ๕. ใหเ้กียรติผูพ้ดูโดยการ  ปรบมือทุกคร้ังก่อนฟัง  ปรบมือบางคร้ังก่อนฟัง  ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง 
      ปรบมือ     หรือขณะฟังหรือหลงัจบ หรือขณะฟังหรือหลงัจบ หรือขณะฟังหรือหลงัจบ 
        การฟัง      การฟัง      การฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๐ ~ 

 
 
 

แบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการพดูเล่าเร่ือง/แสดงท่าทางประกอบของนกัเรียนและให้ 
   คะแนนลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
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๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑ ผา่น ไม่ผา่น 

๑            
๒            
๓            
๔            
๕            
๖            
๗            
๘            
๙            

๑๐            
 

         ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                        (…………………………………) 

 
 



~ ๑๐๑ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 

โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 
 

               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
            ๓         ๒           ๑ 
 ๑. กลวธีิการนาํเสนอ  ๑.กล่าวทกัทายผูฟั้ง แนะนาํ   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒ 
          ตวัและกล่าวสวสัดีตอนจบ หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
       ๒.พดูไดค้ล่องแคล่ว เวน้ 
          จงัหวะการพดูเหมาะสม   
          ไม่ตะกกุตะกกั 
       ๓.พดูเสียงดงัชดัเจน แสดง 
          ท่าทาง สีหนา้ประกอบ 
          การพดูเหมาะสม 
          เป็นธรรมชาติ 
 ๒. เน้ือหา การพดูตรง  ๑. พดูไดส้อดคลอ้งตรงกบั   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องทั้ง ขอ้  ๑ 
     กบัช่ือเร่ือง       ช่ือเร่ือง      หน่ึงในขอ้ ๑ และ ๒  และขอ้ ๒ 
       ๒.เน้ือหามีความต่อเน่ือง 
 ๓. ภาษา การใชภ้าษา  ๑.ออกเสียงไดถู้กตอ้ง   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒  
 เหมาะสมกบัเร่ือง     ตามอกัขรวธีิ     หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
 และกาลเทศะ   ๒.ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย 
       ๓.นํ้าเสียงไพเราะ สุภาพ 
          เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ๔. พดูออกเสียง  ร  ล    ๑.ออกเสียงถูกตอ้งตาม   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒  
   คาํควบกลํ้า ร ล ว       อกัขรวธีิ      หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
 เสียงดงั ชดัเจน   ๒.ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย 
       ๓.พดูเสียงดงัฟังชดัเจน 
 ๕. ลาํดบัเหตุการณ์   พดูไดต้ามลาํดบัเน้ือเร่ือง  พดูไดต้ามลาํดบัเน้ือเร่ือง  พดูไม่ลาํดบัเหตุการณ์  
     ถูกตอ้งเหมาะสม  เหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง   เหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง  พดูสบัสน  วกวนไปมา 
       เหมาะสม      เป็นบางคร้ัง 
 ๖. สรุปเร่ือง/ขอ้คิด/คติ พดูสรุปเร่ือง   ขอ้คิดและ  บกพร่องในประเด็นใด  บกพร่องในทุกประเด็น 
 เตือนใจได ้    คติเตือนใจได ้     ประเด็นหน่ึง   
 ๗. การแสดงท่าทาง  แสดงท่าทางตามลกัษณะ  แสดงท่าทางเป็นไปตาม แสดงท่าทางเป็นไปตาม 
 ประกอบ    ตวัละครไดทุ้กท่าทาง   ลกัษณะของตวัละคร  ลกัษณะของตวัละคร 
               เป็นส่วนใหญ่    เลก็นอ้ย 



~ ๑๐๒ ~ 

 
แบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ืองบรรยายภาพ  

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 
_______________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการแต่งเร่ือง /วาดภาพประกอบ  แลว้ใหค้ะแนนลงใน
ช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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การประเมิน 
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๑๒            
         
 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                      (…………………………………) 

 



~ ๑๐๓ ~ 

 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ือง  
โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเดน็การประเมนิ 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑. ความคิดแปลกใหม่ มี ความคิดในการเขียน     มีความคิดในการเขียน  ไม่มีความคิดในการเขียนท่ี 
 ไม่ซํ้ าแบบหรือ   แปลกใหม่ ไม่ซํ้ าแบบ   แปลกใหม่ เลียนแบบบา้ง แปลกใหม่ เลียนแบบ 
 เลียนแบบ    หรือเลียนแบบ     ในบางขอ้ความ    ขอ้ความของผูอ่ื้น 
 ๒. การใชภ้าษากระชบั   การใชภ้าษากระชบั  ชดัเจน   การใชภ้าษากระชบั   การใชภ้าษาไม่ชดัเจน  
 ชดัเจน สุภาพ    สุภาพ ถูกตอ้ง  เหมาะสม  ชดัเจน สุภาพ     ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม  
 ถูกตอ้ง  เหมาะสม  ตลอดทั้งเร่ือง     ถูกตอ้ง  เหมาะสม     
               เป็นบางขอ้ความ 
 ๓. ลาํดบัความคิด    ลาํดบัความคิด  ลาํดบั   ลาํดบัความคิด  ลาํดบั  ลาํดบัความคิด ลาํดบั 
 เหตุการณ์     เหตุการณ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เหตุการณ์ไดอ้ยา่ง   เหตุการณ์สบัสน วกวน 
     อยา่งต่อเน่ือง   เหมาะสม      ต่อเน่ืองบกพร่อง   ไม่ต่อเน่ือง 
               บา้งบางส่วน 
 ๔. เร้าความสนใจ    เขียนเร่ืองไดดี้  เร้าความ  เขียนเร่ืองไดดี้     เขียนเร่ืองไดไ้ม่ดี  ไม่เร้า 
 ความรู้สึกผูอ่้าน  สนใจ ความรู้สึกและดึงดูด  เร้าความสนใจ ความรู้สึก ความสนใจ  และไม่ดึงดูด 
       ผูอ่้านเหมาะสม    และดึงดูดผูอ่้านเหมาะสม ผูอ่้าน 
               บางส่วน 
 ๕. การเขียนสะกด   เขียนสะกด  การันตถ์ูกตอ้ง  เขียนสะกด  การันตผ์ิด  เขียนสะกด  การันตผ์ิด 
 การันตถ์ูกตอ้ง   ทุกคาํ ตลอดทั้งเร่ือง   ๒  ตาํแหน่ง      ตั้งแต ่๒  ตาํแหน่ง ข้ึนไป 
 ๖. การเวน้วรรคตอน  เขียนเวน้วรรคตอนถูกตอ้ง  เขียนเวน้วรรคตอน   เขียนเวน้วรรคตอน 
 ถูกตอ้ง     ตลอดทั้งเร่ือง     ถูกตอ้งเป็นบางส่วน  ไม่ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง 
 ๗. วาดภาพประกอบ  ๑. ลกัษณะโครงร่างภาพดี  บกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึง บกพร่องตั้งแต ่๒ ขอ้ข้ึนไป  
  เร่ืองไดดี้    ๒. สมัพนัธ์กบัสตัวท่ี์วาด  ในจาํนวน ๓ ขอ้   ในจาํนวน ๓ ขอ้ 
            ชดัเจน 
       ๓. ส่ือความหมายไดดี้ 
       ๔. ระบายสีไดดี้ เหมือนสตัว ์
        ท่ีวาดจริง   

 
 


