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แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  วรรณคดีล าน า    

หน่วยท่ี ๑  ดอกสร้อยแสนงาม     
 

 
 
โดย   

นางอ าพร  ไชย์มลู 
        คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบา้นท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่   ๑.๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑  ดอกสร้อยแสนงาม   เวลา  ๔   ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่าน  การเขียนและเรียนรู้ค า                  เวลา  ๑   ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๒  การเขียน 

   มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียน 
                                 เร่ืองราว  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน  

                                                    การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่ ๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
  มาตรฐาน  ท  ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                              และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
                              ของชาติ 

 
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 ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 

ท ๔.๑ ป.๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ และเลขไทย 

ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

ท ๔.๑ ป.๒/๓ เรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสาร  

ท ๔.๑ ป.๒/๔ บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง 

ท ๔.๑ ป.๒/๕ เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
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สาระส าคัญ 
 การอ่าน การเขียนและเรียนรู้ค า ไดจ้ะช่วยใหก้ารอ่านในบทเรียนไดดี้ ถือเป็นการพฒันาทกัษะ
ทางภาษาท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาใหถู้กตอ้ง จึงจะท าใหก้ารเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นไปดว้ยดีและเกิดการพฒันาทกัษะทางภาษาตามมา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านค า   ค ายาก ขอ้ความ และส านวนในบทเรียนไดถู้กตอ้ง  K 
 ๒. เขียนค า ค ายาก  ขอ้ความ และส านวนภาษาในบทเรียนไดถู้กตอ้ง PK 
 ๓. บอกความหมายของค ายากและค าใหม่ได ้ษ 
 ๔.  มีนิสัยรักการอ่าน A 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  
 ๑. การอ่าน   ค า ค ายาก ขอ้ความ และส านวนในบทเรียน 
 ๒. การอ่านค า ค ายาก ขอ้ความ และส านวนภาษาในบทเรียน 
 ๓. การบอกความหมายของค ายาก 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการน าเสนอผลงาน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑. ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
๒. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓. มีวนิยัในตนเอง 
๔. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

กระบวนการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้   
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๒. ครูใหน้กัเรียนดูบตัรค า ซ่ึงมีค าวา่ “อุตสาหะ  ธรรมชาติ  วรรค  เหยอืก  อารี  ตน้โพ  ตน้ไทร 
ท านองเสนาะ”แลว้ร่วมกนัสนทนาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงลกัษณะของค า ความหมายของค า 
จากนั้นครูถามน าเพื่อกระตุน้และจุดประกายความคิดใหน้กัเรียนตอบ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

- นกัเรียนรู้ไหมวา่  ค  าเหล่าน้ีมีความหมายวา่อยา่งใด ? 
- ค าเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีในประโยคอะไรไดบ้า้ง ? 
- ค าเหล่าน้ีสามารถน าไปใชแ้ต่งประโยคไดอ้ยา่งไร ? 
- นกัเรียนคิดวา่จะน าค าเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ทางภาษาไทยไดอ้ยา่งไร หรือไม่ ? 
- นกัเรียนคิดวา่เราสามารถน าค าเหล่าน้ีไปสร้างเป็นเร่ืองราวไดห้รือไม่  ? 

แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบค าถามปากเปล่าตามความเขา้ใจและความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน  
 ๓. ครูอธิบายและใหค้วามรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เก่ียวกบับทเรียนดงัต่อไปน้ี   
  ๓.๑.  การเรียนรู้ค า  ค ายาก  กลุ่มค า 
  ๓.๒.  ความหมายของค า การหาความหมายของค าในพจนานุกรม 
  ๓.๓.  การใชพ้จนานุกรมง่ายๆ  

๓.๔. ค า ชนิดของค า เช่น ค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  ค าวเิศษณ์ 
๓.๕. การเรียงล าดบัค าตามพจนานุกรม 

 ๔. นกัเรียนร่วมกนัสนทนาหาค า ค ายาก ส านวนภาษาในบทเรียน แลว้ร่วมกนัเขียนค าอ่าน และ        
หาความหมายของค า 

 ๕. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม (ภาคผนวก) 
 ๖. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 

 
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

 ๑. ปริศนาค าทาย 
 ๒. บตัรค า 
 ๓. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๔. บตัรกิจกรรม 
 ๕. แบบเรียนภาษาไทย  วรรณคดีล าน า ป.๒ 
 ๖. ภาพประกอบบทเรียน 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
  การอ่าน การเขียนและ
เรียนรู้ค า ไดจ้ะช่วยใหก้ารอ่าน
ในบทเรียนไดดี้ ถือเป็นการ
พฒันาทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียน
ควรไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันา
ทกัษะทางภาษาใหถู้กตอ้ง จึง
จะท าใหก้ารเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นไปดว้ยดีและเกิดการพฒันา
ทกัษะทางภาษาตามมา 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

ตัวช้ีวดั 
ท ๒.๑ ป.๒/๑-๔ 
ท ๔.๑ ป.๒/๑-๕ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขอ้ ๑ – ๘ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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บัตรกจิกรรม 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง 
ตอนท่ี ๑ ใหน้กัเรียนเขียนค าอ่านของค าต่อไปน้ี ใหถู้กตอ้ง 
 

 ๑. อาศยั   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๒. ตน้ไทร  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๓. ดอกสร้อย  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๔. ท านองเสนาะ  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๕. เอกลกัษณ์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๖. สัมผสัพยญัชนะ อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๗. ประเภท  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๘. มิตร   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๙. สนิท   อ่านวา่ ………………………………………… 
           ๑๐.อุตสาหะ        อ่านวา่ ………………………………………… 
 
ตอนท่ี ๒  ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัค าใหถู้กตอ้งตามหลกัพจนานุกรม  
 
              ๑. อาศยั     ตน้ไทร   ดอกสร้อย  
             ๒. ท านองเสนาะ   เอกลกัษณ์   สัมผสัพยญัชนะ   
             ๓. สนิท    ประเภท    มิตร  อุตสาหะ 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

  วนัท่ี ………..  เดือน ………………………………พ.ศ. …………………… 
 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า “กา” ในเร่ือง “กากบัเหยอืกน า้” มีลกัษณะตามข้อใด 
 ก. ขยนั     ข. สามคัคี 
 ค. อดทน    ง. ฉลาด 
๒. นักเรียนคิดว่า ส่ิงใดคือข้อคิดของกาในเร่ือง “กากบัเหยอืกน า้” 
 ก. การใชก้อ้นหินแตะน ้ามากิน  ข. กอ้นหินจะใหน้ ้าสูงข้ึนมาและกินน ้าได ้
 ค. การใชจ้ะงอยปากดูดกินน ้าในเหยอืก ง. กาลม้เหยอืกน ้าเพื่อใหน้ ้าไหลออกมากิน 
๓. นักเรียนคิดว่า ข้อใดคือนิสัยของกา  ทีค่นทัว่ไปรู้จัก 
 ก. ขยนั  ซ่ือสัตย ์    ข. ขยนั  อดทน 
 ค. ขยนั  แต่ชอบขโมย   ง. เกียจคร้าน แต่ชอบขโมย 
๔. นักเรียนคิดว่า คุณธรรมของนกขมิน้ทีม่ีในเร่ืองนีค้ืออะไร 
 ก. ความขยนัหมัน่เพียร   ข. ความสามคัคี 
 ค. ความเสียสละ    ง. ความอดทน อดกลั้น 
๕. นักเรียนคิดว่า ค าว่า “บินจร” หมายถึงอะไร 
 ก. บินไกล    ข. บินสูง 
 ค. บินจากไป    ง. บินกลบัรัง 
๖. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกบักบัค าว่า “นก” 
 ก. พนา     ข. ธารา 
 ข. พฤกษา    ง. สกุณา 
๗. นักเรียนคิดว่า  ส่ิงทีค่วรเอาอย่างกา ในเร่ือง กาด า คืออะไร 
 ก. ความสามคัคี  ปรองดอง  ข. ความขยนั หมัน่เพียร 
 ค. ความโอบออ้มอาและรักเพื่อน  ง. ความเสียสละ กตญัํู 
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๘. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดทีห่มายถึงลกัษณะนิสัยทีด่ีของกาในเร่ืองกาด า  
 ก. แชเชือน    ข. รุมลอ้ม 
 ค. เผือ่แผ่    ง. รีบเตือน 
๙. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดมีความหมายคล้ายค าว่า “อารี” 
 ก. กรุณา    ข. เมตตา 
 ค. เผือ่แผ่    ง. พร้อมพรัก 
๑๐. นักเรียนคิดว่า  นกขมิน้กบักา น่าเอาแบบอย่างเหมือนกนั  คือข้อใด 
 ก. ความขยนัหมัน่เพียร   ข. ความซ่ือสัตย ์
 ค. ความเผือ่แผ่    ง. ความโอบออ้มอารี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑.๒ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                     
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑  ดอกสร้อยแสนงาม    เวลา  ๔   ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่านออกเสียงเร่ืองดอกสร้อยแสนงาม                เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๑  การอ่าน 

  มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ 
                                              แกปั้ญหา   ในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน  

สาระที ่ ๒  การเขียน   
   มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียน 
                                 เร่ืองราว  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน  

                                                    การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงค าคลอ้งจองขอ้ความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 

 ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็น  และคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  

ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 

ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

ท ๒.๑ ป.๒/๑ คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

ท ๒.๑ ป.๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ  เก่ียวกบัประสบการณ์ 

ท ๒.๑ ป.๒/๓ เขียนเร่ืองสั้นๆ  ตามจินตนาการ 



~ ๑๐ ~ 

 

ท ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียงการอ่านเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถไดย้นิเสียงท่ีเราอ่านไดด้ว้ย   
เป็นการรับสารทั้งตนเองและคนอ่ืน ดงันั้นจึงตอ้งอ่านใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญัของ
การอ่านอยา่งมีความหมาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทเรียน เร่ืองดอกสร้อยแสนงาม ไดถู้กตอ้งและชดัเจน  K 
 ๒. ปฏิบติัตนในการอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง A 
 ๓. อ่านออกเสียงค าใหม่ ไดถู้กตอ้งชดัเจนและคล่องแคล่ว  PK 
 ๔.  มีนิสัยรักการอ่าน A 
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
 การอ่านออกเสียงบทเรียน และค ายากหรือค าท่ีควรศึกษาในบทเรียน 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการน าเสนอผลงาน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑. ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
๒. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓. มีวนิยัในตนเอง 
๔. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 
กระบวนการเรียนรู้ 

 ๑. นกัเรียนเล่นเกมปริศนาค าทาย   



~ ๑๑ ~ 

 

๒. นกัเรียนดูแผนภูมิเพลง “ดอกสร้อยร้อยค า” อ่านออกเสียงดงัๆพร้อมกนั ร้องเป็นเพลงตาม
ครู ๑ เท่ียว จากนั้นจึงร้องกนัเอง พร้อมปรบมือประกอบจงัหวะเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานก่อนเรียน 
แลว้สนทนาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือเพลง  โดยครูเติมเตม็ความรู้ให้ 

เพลงดอกสร้อยร้อยค ำ 
  ดอกสร้อยร้อยค า  เราน ามาท าเป็นเพลง 
ขบักล่อมบรรเลง   คร้ืนเครงสนุกสนาน 
  เรียงร้อยถ้อยค า  น ามาร้อยร าส าราญ 
พาจิตเบิกบาน   ด้วยเพลงดอกสร้อยร้อยค า 

 ๓. ตวัแทนนกัเรียนน าบตัรค าใหม่ท่ีครูเตรียมไวม้าติดบนกระเป๋าผนงักบับตัรค าอ่าน   เช่น  
อาศยั  อ่านวา่  อา – ไส  , สนุก  อ่านวา่  สะ – หนุก , โบราณ อ่านวา่  โบ – ราน,  ชีวติ อ่านวา่ ชี - วดิ , 
ตน้ไทร อ่านวา่  ตน้ – ไซ,  สุภาษิต  อ่านวา่  สุ – พา – สิต  เป็นตน้ 
 ๔. นกัเรียนอ่านตามครูค าละ ๒ คร้ัง เนน้การอ่านออกเสียงถูกตอ้ง และชดัเจนจากนั้นครู
อธิบายความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค าใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ๕. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ครูใหค้วามรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัหนา้ท่ีตอ้งท าในงานกลุ่ม 
กระบวนการท างานกลุ่ม คุณธรรมท่ีควรน ามาใชใ้นการท างานกลุ่ม 
 ๖. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าบนกระเป๋าผนงัจนครบทุกกลุ่ม ใครอ่านไม่ไดห้รือไม่คล่องให้
เพื่อนช่วยจนสามารถอ่านคล่อง และจ าค ายากดว้ย เพื่อจะไดไ้ม่มีปัญหาในคร้ังต่อไป 
 ๗. นกัเรียนอ่านหนงัสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ วรรณคดีล าน า บทท่ี ๑  คนละ 
๑ ประโยค ถึงหนา้ ๔ ต่อกนัจนจบ จากนั้นอ่านบทดอกสร้อย เร่ือง นกขมิ้นเหลือง อ่านเสริมเพิ่มความรู้
หนา้ ๗ และอ่านนิทานกากบัเหยอืกน ้า หนา้ ๙ โดยอ่านออกเสียงพร้อมทุกคน แลว้จบัใจความส าคญั
ของเร่ืองท่ีอ่านทุกเร่ือง 
 ๘. นกัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงกนัเองอีกคร้ัง โดยอ่านในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนและ
ใหอ่้านเป็นรายบุคคลในกลุ่ม 
 ๙. นกัเรียนออกมาอ่านออกเสียงท่ีหนา้ชั้นเรียนตอนใดตอนหน่ึงของเร่ือง  หรือจะอ่านบท
ดอกสร้อยหรือนิทานก็ได้ ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกอ่านกนัเอง เม่ืออ่านจบลงใหก้ลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
หรือวจิารณ์การอ่าน ครูสรุปผลการอ่านของแต่ละกลุ่ม 
 ๑๐.ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
 ๑๑.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 



~ ๑๒ ~ 

 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. เพลง 
 ๒. บตัรค ายาก  จากบทเรียนท่ี ๑ จากเร่ือง ดอกสร้อยแสนงาม 
 ๓. บตัรกิจกรรมสรรคส์ร้าง 
 ๔. เกมปริศนาค าทาย 
 ๕. แบบเรียนภาษาไทย  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๖. แบบฝึกหดัภาษาไทย   
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงเป็นการ 

เปล่งเสียงการอ่านเพื่อใหผู้อ่ื้น
สามารถไดย้นิเสียงท่ีเราอ่านได้
ดว้ย เป็นการรับสารทั้งตนเอง
และคนอ่ืน ดงันั้น จึงตอ้งอ่าน
ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ซ่ึงจะเป็น
รากฐานส าคญัของการอ่าน
อยา่งมีความหมาย 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

ตัวช้ีวดั 
ท ๑.๑ ป.๒/๑ – ๘ 
ท ๒.๑ ป.๒/๑ - ๔ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขอ้ ๑ – ๘ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

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



~ ๑๓ ~ 

 

ปริศนาค าทาย 
 
๑. สัตวอ์ะไรเอ่ยมีปีกบินได ้เสียงร้องออกไปเหมือนช่ือตวัเอง   

(กา) 
 
๒. ตน้อะไรใบดกนกขอบอาศยั เพราะไดอ้าศยัผลไวกิ้น ซ่ือมกัคุน้ชินคู่กบัตน้โพ  

(ตน้ไทร) 
 
๓. ตน้ไมอ้ะไร เป็นตน้ไมใ้หญ่ มีใบรูปคลา้ยหวัใจ นิยมปลูกไวใ้นวดั    

(ตน้โพ) 
 
๔. เราอ่านอะไร  ตอ้งใชท้  านอง เป็นค าคลอ้งจอง หรือร้อยกรองก็ใช่ และการอ่านใหเ้อ้ือนเสียงข้ึนลง 
        (อ่านท านองเสนาะ) 
 
๕. นกอะไรมีสีเหลืออ่อน คนมกัวา่ลืมคอนไปนอนอ่ืนไกล   

(นกขมิ้น) 
 
๖. นกอะไรเล้ียงควายใหช้าวนา พอเห็นคนมาบินข้ึนตน้ไมแ้ต่ไม่ไปไหนวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ  นัน่เอง            
     (นกเอ้ียง) 
 
๗. ภาชนะอะไร สูงใหญ่กวา่ถว้ย มีหูจบัดว้ยแต่มีขา้งเดียว รูปทรงประเปรียวเอาไวใ้ส่น ้า  

(เหยอืก) 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหาค าศพัท์  ค ายาก  ขอ้ความและส านวนภาษาท่ีควรศึกษา หาความหมายจาก
พจนานุกรม แลว้น ากรอกลงในตารางท่ีก าหนดให้ (ท าเป็นพจนานุกรมค าของกลุ่ม) 
 

ค า ค าอ่าน ชนิดของค า ความหมาย 

   ตัวอย่าง 
    ดอกสร้อย 

 
ดอก  -  ส้อย 

 
   ค านาม 

 
ช่ือร้อยกรองชนิดหน่ึงลกัษณะ
คลา้ยสักวา แต่ในวรรคท่ี ๑ ใช ้
๔ ค า  มีเอ๋ยเป็นค าท่ี ๒ มี ๔  ค า
กลอน และค าลงจบบทใหล้งค า
วา่ เอย เช่น 
 แมวเอ๋ยแมวเหมียว….. 
      คอยดูอยา่งไวใ้ส่ใจเอย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค าศพัทจ์ากค าท่ีอ่านท่ีก าหนดใหใ้หถู้กตอ้ง 
 
๑. อา –ไส    ------------------------------------------------ 
 
๒. พาก –เพียน    ------------------------------------------------ 
 
๓. บิน -จอน    ------------------------------------------------ 
 
๔. อุด – สา - หะ    ------------------------------------------------ 
 
๕. สะ – หนิด    ------------------------------------------------ 
 
๖. มี – ไช    ------------------------------------------------ 
 
๗. ปัก – สิน    ------------------------------------------------ 
 
๘. ดอก – ส้อย    ------------------------------------------------ 
 
๙. ตะ – หลอด    ------------------------------------------------ 
 
๑๐. สุ –พา –สิด    ------------------------------------------------ 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑.๓ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑  ดอกสร้อยแสนงาม    เวลา  ๔   ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่านในใจและตอบค าถาม                  เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๑  การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ 
                                                 แกปั้ญหา   ในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน  

สาระที ่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง  
                                        เห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  
 
ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงค าคลอ้งจองขอ้ความ  และบทร้อยกรองง่ายๆไดถู้กตอ้ง 

ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็น  และคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  

ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 

ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

ท.๕.๑ ป.๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพื่อน าไปใชใ้น  

ชีวติประจ าวนั 

ท.๕.๑ ป.๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 



~ ๑๗ ~ 

 

ท.๕.๑ ป.๒/๓  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
สาระส าคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคนเดียว  ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิและสติใน 
การอ่าน ศึกษาค ายาก ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่งพินิจ พิจารณา จะท าใหจ้บัใจความส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่าน สามารถตอบค าถามล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง และน าไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเร่ือง เพื่อเล่า
เร่ืองและเขียนเร่ืองได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลกัการอ่านในใจท่ีดีไดถู้กตอ้ง  PK 
 ๒. ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม จากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 

๓. สรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้ K 
๔.  มีนิสัยรักการอ่าน A 
 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

 ๑. อ่านในใจบทเรียน เร่ือง ดอกสร้อยแสนงาม 
 ๒. การตั้งค  าถาม ตอบค าถามของเร่ือง 
 ๓. การสรุปขอ้คิด  ใจความส าคญัของเร่ือง 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการน าเสนอผลงาน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑. ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
๒. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓. มีวนิยัในตนเอง 
๔. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 



~ ๑๘ ~ 

 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
         ๑. นกัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง “นกนอ้ย” อ่านออกเสียงพร้อมกนั ๑ เท่ียว อ่านเป็นท านอง
เสนาะตามครู ๑ เท่ียว แลว้อ่านท านองเสนาะกนัเอง ดงัน้ี  

นกน้อย 
นกเอ๋ยนกน้อย   เจ้าบินลอยสู่ฟ้าหาอาหาร  

ไปพบมิตรสนิทใจใกล้สายธาร  หยอกเล่นกับเพ่ือนบ้านส าราญใจ  
ฉันอยากเป็นเช่นนกน้อยบินลอยฟ้า จะบินเริงร่าและสดใส  
จะบินลอยบินล่องท้องฟ้าไกล  จะบินไปตามใจตน  
ได้แต่มองนกน้อยบินลอยฟ้า  ได้แต่ใฝ่ฝันว่าอยากล่องหน  
เหมือนนกบินถลาฟ้าเบือ้งบน 

๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงหลกัและวธีิการอ่านในใจ เช่น มีสมาธิในการอ่าน  มี 
ความตั้งใจ เอาใจใส่จดจ่อกบัเร่ืองท่ีอ่าน  มีสติมัน่คง ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน ท าจิตใจใหส้งบ สายตาห่าง
หนงัสือประมาณ ๑ ฟุต  จบัหนงัสือใหถู้กตอ้ง  การกวาดสายตาถูกตอ้ง  ไม่ช้ีตวัอกัษร ไม่ส่ายหนา้ตาม  
เป็นตน้ 
 ๓. นกัเรียนแต่ละคนอ่านในใจในบทเรียนเร่ืองดอกสร้อยแสนงาม  และบทดอกสร้อยท่ีมีใน
บทเรียนเพื่อเสริมการอ่าน (อ่านรายบุคคล เนน้การอ่านพินิจพิจารณา) 

๔. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ครูช่วยสรุปเพิ่มเติม โดยครูช่วย
สรุปแนะน าใหเ้ป็นแนวทางและเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจน แลว้ครูเขียนขอ้สรุปลงบนกระดาน นกัเรียนแต่ละ
คนคดัลงในสมุด  โดยเนน้การคดัลายมือดว้ย 

๕. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดับทท่ี ๑  ขอ้ ๑๑ หนา้ ๑๓ เป็นการบา้น 
 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 
 ๒. บตัรกิจกรรม 
 ๓. บตัรค า 
 ๔. แบบเรียนภาษาไทย ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๕. แบบฝึกหดัภาษาไทย 



~ ๑๙ ~ 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการ
อ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคน
เดียว ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิและสติ
ในการอ่าน ศึกษาค ายาก ตั้ง
จุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่ง
พินิจพิจารณา จะท าใหจ้บั
ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
สามารถตอบค าถามล าดบั
เหตุการณ์ของเร่ือง และน าไป
เขียนเป็นแผนภาพโครงเร่ือง 
เพื่อเล่าเร่ืองและเขียนเร่ืองได้ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

ตัวช้ีวดั 
ท ๑.๑ ป.๒/๑ – ๘ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑ - ๓ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขอ้ ๑ – ๘ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

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



~ ๒๐ ~ 

 

         บัตรกจิกรรม 

 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 ๑. ในบทดอกสร้อยแสนงามน้ี มีค  าใดบา้งท่ีบ่งบอกถึงความคิดและการกระท าท่ีดีงาม 
 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 ๒. ในบทดอกสร้อยน้ี มีค าใดท่ีแสดงอาการเคล่ือนไหว 
 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 ๓. ธรรมชาติของกาโบราณบอกวา่ไม่ดี แต่กาในเร่ืองน้ีมีดีบา้งหรือไม่ นอกจากในเร่ืองน้ีแลว้ 
กานั้นมีอะไรบา้งท่ีไม่ควรเอาอยา่งและควรเอาอยา่ง 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
๔. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร ท่ีมีคนพดูวา่ “ควรเอาอยา่งกา แต่อยา่เอาเยีย่งกา” 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
๕. นกัเรียนคิดวา่ กากบันกขมิ้นท่ีไดอ่้านจากบทดอกสร้อยมีธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร  

จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
๖. นกัเรียนคิดวา่ มีอะไรบา้งท่ีเราสามารถเอาอยา่งนกขมิ้นได้ อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

     



~ ๒๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑.๔ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                           
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑  ดอกสร้อยแสนงาม    เวลา  ๔   ช่ัวโมง 
เร่ือง นิทานสร้างสรรค์       เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๒  การเขียน 

   มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียน 
                                 เร่ืองราว  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน  

                                                    การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
                                            ไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

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 ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 

ท.๕.๑ ป.๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพื่อน าไปใชใ้น  

ชีวติประจ าวนั 

ท.๕.๑ ป.๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 

ท.๕.๑ ป.๒/๓  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 

 
สาระส าคัญ 
 นิทาน ถือเป็นเร่ืองเล่าหรือน าเร่ืองราวทั้งท่ีเป็นจริง  เร่ืองท่ีแต่งจากเร่ืองจริง และเร่ืองท่ีแต่งข้ึน
ตามจินตนาการ ท่ีเม่ือน ามาเล่าแลว้ท าใหผู้ฟั้งชอบและเกิดความคิดคลอ้ยตามการเล่าและการฟังนิทาน
ถือเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัประการหน่ึง เพราะจะท าใหเ้กิดความคิดจินตนาการ ท าใหเ้ห็น
ความส าคญัของภาษาและรักภาษามากข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. หานิทานเก่ียวกบัสัตวแ์ละนิทานอ่ืนๆ ท่ีมีในชุมชนมาเล่าใหอ่ื้นฟังได ้ K 
 ๒. ฟังนิทานท่ีคนอ่ืนเล่าอยา่งมีมารยาท A 
 ๓.  มีมารยาทในการฟัง การดุและการพดู A 
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
 ๑. การคน้ควา้หานิทานและเล่านิทานในทอ้งถ่ิน ชุมชน 
 ๒. การฟังการเล่านิทาน 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการน าเสนอผลงาน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑. ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
๒. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓. มีวนิยัในตนเอง 
๔. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 



~ ๒๓ ~ 

 

กระบวนการเรียนรู้  
 ๑. ครูเล่านิทานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหน้กัเรียนฟัง  จากนั้นครูใหน้กัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง  
“ฟังนิทานเถิดพวกเรา” อ่านออกเสียงดงัๆ พร้อมกนั แลว้อ่านเป็นท านองเสนาะตามครู ๑ เท่ียว แลว้จึง 
สนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาของ บทร้อยกรอง 

บทร้อยกรอง “นิทำน” 
นิทานคือเร่ืองเก่าคนเล่าไว้  ให้เราได้ฟังกันอย่างหรรษา  

ท้ังตลกโศกเศร้าเคล้าน า้ตา   มีเร่ืองทุกข์สุขเฮฮาพาเพลินใจ  
ใครต่างชอบฟังนิทานกันท้ังนั้น  นิทานจึงส าคัญส่ือสารให้ 

ได้รับรู้เร่ืองราวความเป็นไป   ท้ังอดีตสมยัและปัจจุบัน  
มาฟังและเสาะหามาเล่าเถิด  นิทานจะก่อเกิดความสุขสันต์  

นิทานพาเราลอยไปในจินตนาการ   แต่งนิทานเถิดพวกเราไม่เศร้าใจ  
 ๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงลกัษณะของบทร้อยกรองท่ีอ่านและท่ีกล่าวถึงนิทานวา่ 
  ๒.๑ นิทาน คืออะไร 
  ๒.๒ นิทานมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งเรียนรู้หรือไม่ 
  ๒.๓ เราสามารถน าภาษาน าท าใหเ้กิดนอทานไดอ้ยา่งไร 
  ๒.๔ นกัเรียนเคยฟังใครบา้งเล่านิทานใหฟั้ง 
  ๒.๕. การฟังนิทานหรือเล่าท่ีดีเป็นอยา่งไร 
  ๒.๖  นกัเรียนคิดวา่ใครมีนิทานมากท่ีสุดในชุมชน 
  ๒.๗ นกัเรียนคิดวา่จะสามารถแต่นิทานไดห้รือไม่ 
  ๒.๘. เรามาเรียนรู้นิทานและคน้หานิทานพื้นบา้นในชุมชนกนัดีไหม  
 ๓. นกัเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ “นิทานนั้นมีมาแต่โบราณกาล มีคนเล่าไวม้ากมาย ใน
ชุมชนของเรามีนิทานมากมายท่ีอยูใ่นความทรงจ า ความรู้ของคนเฒ่าคนแก่ เราสามารถสอบถามหรือขอ
ฟังนิทานจากปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาชาวบา้น 
 ๔. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนา แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการไปศึกษาคน้ควา้หานิทานจาก
ชุมชนมาเล่าใหค้นอ่ืนฟัง และมารยาทในการฟังนิทานหรือเร่ืองเล่าวา่ท าอยา่งไร ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติม
จนนกัเรียนเขา้ใจ สามารถจะน าไปสู่การปฏิบติัได ้
 ๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผน ออกแสวงหานิทานจากปราชญชุ์มชน ดว้ยวธีิสอบถาม
สัมภาษณ์ แลว้เขียนนิทานมาส่ง ถา้เขียนไม่ทนัหรือเขียนไม่ได ้ใหช่้วยกนัแลว้น ามาเล่าใหเ้พื่อนฟัง 



~ ๒๔ ~ 

 

 ๖. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้น ดว้ยการอ่านใหเ้พื่อนๆ กลุ่มอ่ืนๆ ฟังหรือใหค้นท่ีมี
วธีิการเล่าและมารยาทในการฟังของนกัเรียนเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา ปรับปรุงต่อไป 
 ๗. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
 ๘. นกัเรียนทบทวนบทเรียนเร่ืองการอ่านค าคลอ้งจองจากแผนภูมิ   
 ๙.ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชุดภาษาเพื่อชีวติ เป็นการบา้น 
 ๑๐. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  
 
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. แผนภูมิค าคลอ้งจอง 
 ๒. กระดาษ 
 ๓. บตัรกิจกรรม 
 ๔.แบบเรียนภาษาไทย  ชุดวรรณคดีล าน า ป.๒ 
 ๕. แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
   นิทาน ถือเป็นเร่ืองเล่าหรือน า
เร่ืองราวทั้งท่ีเป็นจริง เร่ืองท่ี
แต่งจากเร่ืองจริง และเร่ืองท่ี
แต่งข้ึนตามจินตนาการ ท่ีเม่ือ
น ามาเล่าแลว้ท าใหผู้ฟั้งชอบ
และเกิดความคิดคลอ้ยตามการ
เล่าและการฟังนิทานถือเป็น
ทกัษะทางภาษาท่ีส าคญั
ประการหน่ึง เพราะจะท าให้
เกิดความคิดจินตนาการ ท าให้
เห็นความส าคญัของภาษาและ

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 



~ ๒๕ ~ 

 

รักภาษามากข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดี
ต่อการเรียนภาษาไทย 
ตัวช้ีวดั 
ท ๒.๑ ป.๒/๑ – ๔ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑ - ๓ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขอ้ ๑ – ๘ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

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



~ ๒๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
  วนัท่ี ………..  เดือน ………………………………พ.ศ. …………………… 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้หานิทานในชุมชนทอ้งงถ่ินของนกัเรียน ดว้ยการสอบถาม  
สัมภาษณ์จากปราชญช์าวบา้นในทอ้งถ่ิน  แลว้บนัทึกนิทานหรือจ าเน้ือเร่ืองแลว้น ามาเล่าหนา้ชั้นเรียน  
                          
                          บนัทึกนิทาน  ……………………………. 
                  ช่ือเร่ือง ………………………………………… 
            ผูใ้หข้อ้มูลเร่ือง  ช่ือ …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 



~ ๒๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่๒ 
 

ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
  วนัท่ี ………..  เดือน ………………………………พ.ศ. …………………… 
 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนดูภาพแลว้เขียนบรรยายภาพพร้อมตั้งช่ือเร่ือง  และคดดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



~ ๒๘ ~ 

 

 
แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  หน่วยที่ ๑ 

ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี………………… 
  วนัท่ี ………..  เดือน ………………………………พ.ศ. …………………… 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย x ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า “กา” ในเร่ือง “กากบัเหยอืกน า้” มีลกัษณะตามข้อใด 
 ก. ขยนั      

ข. สามคัคี 
 ค. ฉลาด 
๒. ส่ิงใดคือข้อคิดของกาในเร่ือง “กากบัเหยอืกน า้” 
 ก. การใชก้อ้นหินแตะน ้ามากิน   

ข. กอ้นหินจะใหน้ ้าสูงข้ึนมาและกินน ้าได ้
 ค. การใชจ้ะงอยปากดูดกินน ้าในเหยอืก  
๓. ข้อใดคือนิสัยของกาทีค่นทัว่ไปรู้จัก 
 ก. ขยนั  ซ่ือสัตย ์     

ข. ขยนั  อดทน 
 ค. ขยนั  แต่ชอบขโมย    
๔. คุณธรรมของนกขมิน้ทีม่ีในเร่ืองนีค้ืออะไร 
 ก. ความขยนัหมัน่เพียร    

ข. ความสามคัคี 
 ค. ความเสียสละ     
๕. ค าว่า “บินจร” หมายถึงอะไร 
 ก. บินไกล     

ข. บินสูง 
 ค. บินจากไป 
     



~ ๒๙ ~ 

 

๖. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกบักบัค าว่า “นก” 
 ก. พนา      

ข. ธารา 
 ค. สกุณา 
๗. ส่ิงทีค่วรเอาอย่างกา ในเร่ือง กาด า คืออะไร 
 ก. ความสามคัคี  ปรองดอง   

ข. ความขยนั หมัน่เพียร 
 ค. ความโอบออ้มอาและรักเพื่อน   
๘. ค าใดทีห่มายถึงลกัษณะนิสัยทีด่ีของกาในเร่ืองกาด า 
 ก. แชเชือน     

ข. รุมลอ้ม 
 ค. เผือ่แผ่     
๙. ข้อใดมีความหมายคล้ายค าว่า “อารี” 
 ก. กรุณา     

ข. เมตตา 
 ค. เผือ่แผ่     
๑๐. นกขมิน้กบักาน่าเอาอย่างเหมือนกนัคือข้อใด 
 ก. ความขยนัหมัน่เพียร    

ข. ความซ่ือสัตย ์
 ค. ความเผือ่แผ่     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

ค าช้ีแจง  ใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมท่ีก าหนด 
 

 
 
 

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

 าถ
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

 
ท า
บตั

รกิ
จก

รร
ม 

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……………… 



~ ๓๑ ~ 

 

แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน 
ความหมาย 
 ๑.  ตั้งใจ หมายถึง  ความมานะ  อดทนท างานจนเสร็จ  ( A ) 
 ๒.  ความร่วมมือ หมายถึง สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือท างานจนเสร็จ ( A ) 
 ๓.  ความมีวนิยั  หมายถึง  ผลงาน  หรือการท างานเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม  และไดเ้น้ือหาครบถว้น  ทนัหรือตรงต่อเวลา  ( A,K ) 
 ๔.  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  ผลงานเรียบร้อย  สวยงาม  เน้ือหาครบถว้น   
ภาษาท่ีใชเ้หมาะสม  (P –  Product, K) 

๕.  การน าเสนอผลงาน  หมายถึง  การพดูอธิบายน าเสนอผลงานไดต้ามล าดบั   
และเน้ือหาถูกตอ้ง  ( P – Process, K ) 
เกณฑ์การประเมิน 
 ๔ หมายถึง  ท าไดดี้มาก ๓ หมายถึง  ท าไดดี้  
 ๒ หมายถึง  ท าไดพ้อใช ้ ๑ หมายถึง  ควรปรับปรุง  

เลขท่ี ความตั้งใจ 
(๔) 

ความ
ร่วมมือ 

(๔) 

ความมีวนิยั 
(๔) 

คุณภาพของ
ผลงาน  (๔) 

การน าเสนอ
ผลงาน  (๔) 

รวม 
(๒๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 

         แบบประเมินช้ินงาน 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
๑…………………………………….เลขท่ี……………ชั้น………….. 
๒…………………………………….เลขท่ี……………ชั้น………….. 
๓…………………………………….เลขท่ี……………ชั้น………….. 
๔…………………………………….เลขท่ี……………ชั้น………….. 
๕…………………………………….เลขท่ี……………ชั้น………….. 

                  ๖.…………………………………….เลขท่ี……………ชั้น…………. 
 

ช้ินงานเร่ือง…………………….. 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  รูปแบบถูกต้อง       
๒.  จัดรูปแบบน่าสนใจ  สวยงาม       
๓.  ความครบถ้วนในเนือ้หาสาระทีเ่สนอ       
๔.  การใช้ค าเหมาะสม       
๕.  การสะกดค าถูกต้อง       
       

 
          ลงช่ือ         ผูป้ระเมิน 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน / ระดบั 

๓ ๒ ๑ 
๑.  การก าหนด –  
   เป้าหมายร่วมกนั 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
เป้าหมายการท างาน
อยา่งชดัเจน 

สมาชิกส่วนใหญ่มี 
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายใน
การท างาน 

สมาชิกส่วนนอ้ยมี 
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายใน
การท างาน 

๒.  การแบ่งหนา้ท่ี 
   รับผิดชอบ 

กระจายงานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและตรงตาม
ความสามารถของ
สมาชิกทุกคน 

กระจายงานไดท้ัว่ถึง 
แต่ไม่ตรงตาม
ความสามารถของ
สมาชิก 

กระจายงานไม่ทัว่ถึง 

๓.  การปฏิบติัหนา้ท่ี 
   ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ท างานไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ท างานไดส้ าเร็จตาม 
เป้าหมายแต่ชา้กวา่
เวลาท่ีก าหนด 

ท างานไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๔.  การประเมินและ 
   ปรับปรุงผลงาน 

สมาชิกทุกคนร่วม
ปรึกษาหารือ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงานเป็น
ระยะ 

สมาชิกบางส่วนมี
ส่วนร่วมปรึกษาหารือ
แต่ไม่ช่วยปรับปรุง
ผลงาน 

สมาชิกบางส่วนไม่มี
ส่วนร่วมปรึกษาหารือ
และไม่ช่วยปรับปรุง
ผลงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑. การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     
๒. การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ     
๓. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     
๔. การประเมินและปรับปรุงผลงาน     

 
 

รวม     

 
 

ลงช่ือ                                      ผูป้ระเมิน 
                                                                              (                                           ) 
             

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑๑  – ๑๒    = ดีมาก 
  ๘ – ๑๐    = ดี 
 ๕  – ๗     = พอใช ้
 ๐ – ๔     = ปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
 

 



~ ๓๕ ~ 

 

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

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

   

   

   

   

   

   

   

  
สรุป 
 

   

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

      และโอกาสอนัควร 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
 

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ.................. 
_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียง  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
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           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิ       ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต ่ ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                      ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                    (…………………………………) 



~ ๓๗ ~ 

 

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 และค า  ออกเสียง ร ล และค า  อกัขรวธีิ ออกเสียง ร  
        ควบกล ้า ร ล ว ชดัเจน  ควบกล ้า  ร  ล  ว     และค าควบกล ้า 
               ชดับา้งไม่ชดับา้ง   ร  ล  ว  ไม่ชดัเจนเลย 
 ๓. การเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนได ้  อ่านเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนผิด 
 ถูกตอ้ง      ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง   ผิดบา้งเป็นบางคร้ัง   ตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่
        ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง          ตน้จนจบเร่ือง  
 ๔. น ้าเสียงเหมาะสมกบั  อ่านเสียงดงัชดัเจน    อ่านเสียงดงัชดัเจน   อ่านเสียงไม่ชดัเจน  
 เร่ืองท่ีอ่าน     น ้าเสียงเหมาะสมกบั  น ้าเสียงเหมาะสมบา้ง  น ้าเสียงไม่เหมาะสม 
        เร่ืองท่ีอ่าน     เป็นบางคร้ัง    กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
                       ตลอดทั้งเร่ือง 
 ๕. ไม่อ่านขา้ม/อ่านเพ่ิม/  อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง อ่านออกเสียงได ้   อ่านออกเสียงไม่ถูกตอ้ง 
 ตู่ค  า      ชดัเจนทุกค า      ถูกตอ้งชดัเจนเป็น   ไม่ชดัเจน  อ่านขา้มค า 
        ทุกขอ้ความ ทุกประโยค บางค า  มีการอ่าน   อ่านเพ่ิมค าและตู่ค  ามาก 
               ตู่ค  า เพ่ิมค าและตู่ค  า 
               เป็นบางคร้ัง 
 ๖. อ่านเสียงดงัเหมาะสม  อ่านเสียงดงั  ชดัเจน    อ่านเสียงดงับา้งเป็น  อ่านเสียงเบา ไดย้นิ 
        ไดย้นิทัว่ถึงกนัทั้งหอ้ง    บางคร้ัง  เสียงไม่   ไม่ทัว่ถึง 
        เสียงดงัสม ่าเสมอ   สม ่าเสมอ 

 
 

 


