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แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  วรรณคดีล าน า    

หน่วยท่ี  ๒  นิทานอ่านใหม่    
 

 
 

โดย   
นางอ าพร  ไชย์มลู 

        คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบา้นท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๒.๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  นิทานอ่านใหม่     เวลา  ๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่านในใจและตอบค าถาม                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๑  การอ่าน 

   มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ  
                                                    แกปั้ญหา   ในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที ่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง  
                                            เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคาํคลอ้งจองขอ้ความ  และบทร้อยกรองง่ายๆไดถู้กตอ้ง 
             ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
             ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
             ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
             ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็น  และคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  
             ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสมํ่าเสมอและนาํเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 
            ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
            ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 
            ท ๕.๑ ป.๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสาํหรับเด็กเพื่อนาํไปใชใ้น  

ชีวติประจาํวนั 
            ท ๕.๑ ป.๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
            ท ๕.๑ ป.๒/๓  ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
สาระส าคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคนเดียว  ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิ สติในการอ่าน 
ศึกษาคาํยากตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่งพินิจ พิจารณา จะทาํใหจ้บัใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
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สามารถตอบคาํถามลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ือง และนาํไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเร่ือง  เพื่อเล่าเร่ืองและ
เขียนเร่ืองได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลกัการอ่านในใจท่ีดีไดถู้กตอ้ง  PK 
 ๒. ตั้งคาํถาม ตอบคาํถาม จากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 

๓. สรุปขอ้คิด ใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้ K 
๔.  มีมารยาทในการอ่าน A 

 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน  
 ๒. การตั้งคาํถาม ตอบคาํถามของเร่ือง 
 ๓. การสรุปขอ้คิด  ใจความสาํคญัของเร่ือง 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการนาํเสนอผลงาน 

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

กระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้   

๒.นกัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง “ราชสีห์กบัหนู” อ่านออกเสียงพร้อมกนั ๑ เท่ียว อ่านเป็น
ทาํนองเสนาะตามครู ๑ เท่ียว แลว้นกัเรียนอ่านทาํนองเสนาะดงัต่อไปน้ี 
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ราชสีห์กบัหนู 
ราชสีห์กับหนู   

เราเคยรู้เป็นต านาน 
เร่ืองเล่าแต่เก่ากาล   
คนโบราณเล่าให้ฟัง 

ว่าหนูช่วยราชสีห์   
เพราะความดีแต่หนหลัง 
ชีวีหนูอยู่ยงั     
เพราะราชสีห์ไม่บีฑา 

เราอ่านนิทานนี้    
ท าให้มีความสุขตามมา 
คตินั้นมีว่า     
ให้รู้ค่าของความดี 

๓. นกัเรียนร่วมกนัสนทนาทบทวนถึงหลกัและวธีิการอ่านในใจ จากนั้นอ่านในใจบทเรียน 
เร่ืองนิทานอ่านใหม่และบทอ่านเสริมเพิ่มความรู้ 

๔. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดใจความสาํคญัของเร่ืองแต่ละเร่ืองท่ีอ่าน  ครูช่วยสรุปเติมเตม็สรุป 
แนะนาํใหเ้ป็นแนวทางและเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจน แลว้เขียนขอ้สรุปลงบนกระดาน นกัเรียนคดัเอาลงใน
สมุดรายงานของตนเอง  โดยเนน้การคดัลายมือดว้ย 

๕. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 ๖. ครูใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรม  

๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัท่ี ๑๑  หนา้ ๔๕ เป็นการบา้น 

 
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 
 ๒. บตัรกิจกรรม 
 ๓. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีลาํนาํ 
 ๔.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
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การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการ
อ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคน
เดียว ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิและสติ
ในการอ่าน ศึกษาคาํยาก ตั้ง
จุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่ง
พินิจพิจารณา จะทาํใหจ้บั
ใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
สามารถตอบคาํถามลาํดบั
เหตุการณ์ของเร่ือง และนาํไป
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 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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บัตรกจิกรรม 
 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แลว้ตอบคาํถามใหถู้กตอ้ง 
 

๑. ราชสีห์ยอมปล่อยหนูไป แสดงว่าราชสีห์มีนิสัยอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. หนูไปช่วยราชสีห์แสดงว่าหนูมีคุณธรรมข้อใด 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. นักเรียนคิดว่า จากเร่ืองนี้ ระหว่างราชสีห์กบัหนู ใครเป็นผู้ยิง่ใหญ่พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. เปรียบเทยีบตัวละครเก่งเลก็กบัเก่งใหญ่ และราชสีห์กบัหนูในนิทานว่า เหมือนหรือแตกต่างกนั
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕. เก่งใหญ่คิดอะไรได้ หลงัจากฟังนิทานเร่ือง ราชสีห์กบัหนู 
………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ท าไมคุณครูจึงเล่านิทานอสีปเร่ืองนีใ้ห้เด็กๆ ฟัง 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
๗. เมื่อนักเรียนอ่านนิทานอสีป เร่ือง ราชสีห์กบัหนู จบแล้วได้ข้อคิด อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



~ ๑ ~ 

 

 

 
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 

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

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X  ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า ลกัษณะส าคัญของนิทานอสีปคืออะไร 
 ก. มีคติสอนใจ    ข. ตลกโปกฮา 
 ค. ต่ืนเตน้  ผจญภยั   ง. หวาดเสียว สยองขวญั 
๒. นักเรียนคิดว่า ข้อใดคือลกัษณะของนิทานอสีป 
 ก. นกัโกหก    ข. ชอบเล่านิทานโกหก 
 ค. นกัเล่านิทานตลก   ง. นกัเล่านิทานท่ีมีคติ 
๓. นักเรียนคิดว่า นิทานราชสีห์กบัหนูเหมือนใจความในข้อใด 
 ก. ใหญ่ปะทะใหญ่   ข. เล็กปะทะเล็ก 
 ค. ใหญ่ช่วยเล็กได ้   ง. เล็กช่วยใหญ่ได ้
๔. นักเรียนคิดว่า คุณธรรมที่ได้จากเร่ืองนีค้ืออะไร 
 ก. ความขยนั    ข. ความเสียสละ 
 ค. มิตรแท ้    ง. ความอดทน อดกลั้น 
๕.นักเรียนคิดว่า อาวุธทีห่นูช่วยราชสีห์ คืออะไร 
 ก. ปืนกล    ข. มีด 
 ค. เชือก     ง. ฟัน 
๖. นักเรียนคิดว่า เร่ืองราชสีห์กบัหนูให้ข้อคิดเหมือนข้อใด  
 ก. คนเราไม่ควรประมาทกนั  ข. คนเราไม่ควรเอาเปรียบกนั 
 ค. คนเราไม่ควรทะเลาะกนั  ง. คนเราไม่ควรใส่ร้ายป้านสีกนั 
๗. นักเรียนคิดว่า ข้อใดกล่าวถึงลกัษณะหนูทัว่ไปไม่ถูกต้อง 
 ก. เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  ข. มีฟันสาํหรับแทะอาหาร 
 ค. กินสัตวเ์ป็นอาหาร   ง. ทาํรังอยูบ่นตน้ไม ้
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๘. นักเรียนคิดว่า นิทานเร่ืองราชสีห์กบัหนูสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวติในสังคมได้อย่างไร  
 ก. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ข. การรู้จกัเอาตวัรอดเป็นยอดดี  
 ค. การเอาชนะศตัรู   ง. การเอาชนะผูท่ี้แขง็แกร่งกวา่ 
๙. นักเรียนคิดว่า ข้อใดมีความหมายคล้ายกบัค าว่า “บ่วงแร้ว” 
 ก. กบัดกั    ข. วา่ว 
 ค. ธนู     ง. ไซ 
๑๐. นักเรียนคิดว่า  หนูมีคุณธรรมข้อใด 
 ก. ความขยนัหมัน่เพียร   ข. ความซ่ือสัตย ์
 ค. ความเผือ่แผ่    ง. ความโอบออ้มอารี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒.๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  นิทานอ่านใหม่     เวลา  ๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  การอ่านออกเสียงบทเรียน          เวลา   ๑  ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๑  การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ   
                                                 แกปั้ญหา   ในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที ่ ๒  การเขียน   
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียน 

                           เร่ืองราว  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน 

                                                   การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

ตัวช้ีวดั 
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคาํคลอ้งจองขอ้ความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
 ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็น  และคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  
ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสมํ่าเสมอและนาํเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
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 
ท ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 
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สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียงการอ่านเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถไดย้นิเสียงท่ีเราอ่านไดด้ว้ย   

เป็นการรับสารทั้งตนเองและคนอ่ืน ดงันั้นจึงตอ้งอ่านใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญัของ
การอ่านอยา่งมีความหมาย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทเรียน เร่ืองนิทานเร่ืองใหม่ ไดถู้กตอ้งและชดัเจน  K 
 ๒. ปฏิบติัตนในการอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง  P 
 ๓. อ่านออกเสียงคาํใหม่ในบตัรคาํ ไดถู้กตอ้งชดัเจนและคล่องแคล่ว  PK 
 ๔.  มีมารยาทในการฟังการดุและการพดู A 
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
 การอ่านออกเสียงบทเรียน และคาํยากหรือคาํท่ีควรศึกษาในบทเรียน 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการนาํเสนอผลงาน 

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

 
กระบวนการเรียนรู้ 

 ๑. นกัเรียนเล่นเกมปริศนาคาํทาย  เพื่อเช่ือมโยงสู่บทเรียน แลว้สนทนาเก่ียวกบัการเรียน 
รู้คาํก่อนท่ีจะอ่านเร่ืองต่อไป (ภาคผนวก) 
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๒.นกัเรียนดูแผนภูมิเพลง “นิทาน” อ่านออกเสียงดงัๆ พร้อมกนั ร้องเป็นเพลงตามครู ๑ เท่ียว 
จากนั้นร้องกนัเอง พร้อมปรบมือประกอบจงัหวะใหเ้กิดความสนุกสนาน ก่อนเรียนแลว้สนทนาแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือเพลง ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติม 

เพลงนิทาน 
  นิทานเอ๋ยนิทาน  นิทานเป็นเร่ืองขานมาแต่เก่าก่อน 
แฝงตลก สนุกพร้อมค าสอน เดก็ฟังก่อนนอนสอนจิตสอนใจ 
  คนท้ังโลก รู้จักนิทาน ชอบฟังกันท้ังบ้านท้ังเดก็และผู้ใหญ่ 
ฟังนิทานแล้วเบิกบานหัวใจ เชิญพ่ีน้องเดก็หญิงชายมาฟังนิทาน 

 ๓. ตวัแทนนกัเรียนนาํบตัรคาํท่ีควรศึกษาหรือคาํยากท่ีครูเตรียมไว้ ติดบนกระเป๋าผนงักบับตัร
คาํอ่าน  เช่น  ราชสีห์  อ่านวา่  ราด – ชะ สี  สนุก อ่านวา่  สะ – หนุก ประจกัษ ์ อ่านวา่  ประ – จกั  
แพร่พนัธ์ุ  อ่านวา่    แพร่ – พนั  มนุษย ์ อ่านวา่  มะ –นุด  สุภาษิต  อ่านวา่  สุ – พา – สิด เป็นตน้ ร่วมกนั
สังเกตคาํและคาํอ่าน แลว้ฝึกอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจกนัเอง  
 ๔. นกัเรียนอ่านตามครูคาํละ ๒ คร้ัง เนน้การอ่านออกเสียงถูกตอ้ง และชดัเจนจากนั้นครู
อธิบายความหมายของคาํศพัทแ์ต่ละคาํใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคาํบนกระเป๋าผนงัจนครบทุกกลุ่ม ใครอ่านไม่ไดห้รือไม่คล่องให้
เพื่อนช่วยจนสามารถอ่านคล่อง และจาํคาํยากดว้ย  
 ๖. นกัเรียนสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัการอ่านคาํท่ีถูกตอ้งวา่มีประโยชน์ต่อการอ่านเร่ือง  หรืออ่าน
บทเรียนอยา่งไร โดยครูถามนาํวา่ 

- ถา้นกัเรียนอ่านคาํยาก ในบทเรียนไม่ได ้จะมีผลต่อการอ่านเน้ือหาของนกัเรียนหรือไม่ 
- ถา้นกัเรียนอ่านคาํไดทุ้กคาํในเร่ืองจะทาํใหก้ารอ่านเร่ืองของนกัเรียนเป็นอยา่งไร  
- การอ่านออกเสียงดงั ฟังชดั มีส่วนทาํใหก้ารอ่านออกเสียงของนกัเรียนดีหรือไม่อยา่งไร 

๗. นกัเรียนเปิดหนงัสือเรียน วรรณคดีลาํนาํ บทท่ี ๒ เร่ือง นิทานอ่านใหม่  แลว้อ่านคนละ ๑  
ประโยค จากหนา้ ๑๓ ถึงหนา้ ๑๗ ต่อกนัจนจบ จากนั้นอ่านบทเสริมเพิ่มความรู้ เร่ือง หนู หนา้ ๒๑ โดย
อ่านออกเสียงพร้อมทุกคน แลว้จบัใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านทุกเร่ือง 
 ๘. นกัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงกนัเองอีกคร้ัง โดยใหค้นอ่านเก่งช่วยคนอ่อนในลกัษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อนและใหอ่้านเป็นรายบุคคลในกลุ่ม ครูคอยสังเกตการอ่านของเด็กๆ เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูล
ในการพฒันาต่อไป 
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 ๙. นกัเรียนคดัเลือกตวัแทนกลุ่มออกมาอ่านออกเสียงท่ีหนา้ชั้นเรียนตอนใดตอนหน่ึงของเร่ือง  
หรือจะอ่านบทดอกสร้อยหรือนิทานก็ได้ ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกอ่านกนัเอง เม่ืออ่านจบลงใหก้ลุ่มอ่ืนแสดง
ความคิดเห็น หรือวจิารณ์การอ่าน ครูสรุปการอ่านของแต่ละกลุ่ม 
 ๑๐ ครูใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรม (ภาคผนวก) 
 ๑๑. ครูและนกัเรียนช่วยกนั สรุปบทเรียน 
 

ส่ือ อปุกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. เพลง 
 ๒. บตัรคาํยาก  จากบทเรียนท่ี ๒ จากเร่ือง นิทานอ่านใหม่ 
 ๓. บตัรกิจกรรม 
 ๔. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีลาํนาํ 
 ๕.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
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การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงเป็นการ 

เปล่งเสียงการอ่านเพื่อใหผู้อ่ื้น
สามารถไดย้นิเสียงท่ีเราอ่านได้
ดว้ย เป็นการรับสารทั้งตนเอง
และคนอ่ืน ดงันั้น จึงตอ้งอ่าน
ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ซ่ึงจะเป็น
รากฐานสาํคญัของการอ่าน
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 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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ปริศนาค าทาย 
 

๑. สัตวอ์ะไรตวัใหญ่ขนหวัยาว มีเร่ืองราวกบัเพื่อน คือ หนู พวกเราต่างรู้วา่เป็นเจา้ป่า ลองทาย 
สิวา่สัตวน์ั้นคืออะไร  

 (ราชสีห์) 
๒. สัตวอ์ะไรตวัใหญ่สีเหลือง มีลายพาดกลอน  สร้างความเดือดร้อนกินเล้ียงผูค้น  

(เสือ ,เสือโคร่ง) 
๓. สัตวอ์ะไรตวัไม่ค่อยใหญ่ชอบกดัชอบแทะ เส้ือผา้นัน่แหละชอบนกัหนา ทั้งอยูทุ่่งนาบน
ชายคาบา้นก็มี   

(หนู) 
๔. เป็นนกัเล่านิทาน คนอ่านทั้งโลก ทั้งเร่ืองโกหก  ตลกโปกฮา แต่แฝงขอ้คิดสุภาษิต วา่ เด็กรู้
ไหมหนาวา่คนนั้นคือใคร  

(อีสป) 
๕. เป็นเพื่อนชาวนา มาแต่นมนาน ไม่เคยเกียจคร้านไถนาใหเ้รา เม่ือยามเชา้เรานาํไปไวน้า เด็ก
รู้ไหมหนาวา่คือ อะไร  

(ควาย) 
๖. นกอะไรเล้ียงควายใหช้าวนา พอเห็นคนมาบินข้ึนตน้ไม้ แต่ไม่ไปไหนวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ  
นัน่เอง    

(นกเอ้ียง) 
๗. สัตวเ์ล้ียงใกลค้น ใหอ้ยูบ่นบา้น หนูไม่พลุกพล่าน เพราะสัตวเ์ล้ียงตวัน้ี ช่วยตอบมาทีวา่คือ
อะไร  

(แมว) 
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นิทานเร่ือง  หนูกบัราชสีห์ 
 

 ณ ป่าแห่งหน่ึงมีหนูตวัหน่ึง มีนิสัยท่ีไม่เหมือนหนูธรรมดาทัว่ไป มนัมีความมกัใหญ่ใฝ่สูง 
อยากไดร้าชสีห์เจา้ป่าเป็นเพื่อน วนัหน่ึงมนัจึงเดินเขา้ไปหา แลว้พดูวา่ 
 “น่ีเจา้ราชสีห์ เจา้ป่าขา้อยากเป็นเพื่อนเจา้” 
 “เจา้อยา่มาพดูโอหงั เด๋ียวขา้บีบหวัเจา้แตกตาย” เจา้ป่าพดูอยา่งเก้ียวโกรธ 
 “น่ีเจา้ป่า ขา้ไม่ไดพ้ดูเล่นนะ เจา้ไดย้นิไดฟั้งมาแลว้ไม่ใช่หรือนิทานราชสีห์กบัหนู บดัน้ีขา้จะ
เปล่ียนเร่ืองเล่าใหม่เป็น หนูกบัราชสีห์ โดยเจา้ตอ้งเป็นเพื่อนกบัขา้ เจา้จะวา่อยา่งไร” หนูพดูและอธิบาย
เหตุผลต่างๆ ใหฟั้ง 
 “นิทานขา้ก็เคยไดย้นิ แต่ขา้กบัเจา้ไม่เห็นจะเก่ียวกบันิทานตรงไหน ขา้อายสัตวท์ัว่ไปเจา้อยา่มา
พดูใหเ้สียงเวลา เสียงความรู้สึกเลย” เจา้ป่าพดูพร้อมกบัทาํท่าทางจะไลต้ะครุบมนัจึงกระโดดข้ึนตน้ไม้ 
แลว้กระโดดหยอยลงไปเกาะหลงัเจา้ป่าทนัที พร้อมกบัพดูอยา่งเยาะเยย้วา่ 
 “น่ีแน่เห็นไหมเจา้ป่า บดัน้ีขา้ข้ึนมา อยูบ่นหลงัเจา้แลว้ ขา้เหนือกวา่เจา้ใช่ไหม ไม่เช่ือเจา้ลอง
หาวธีิทาํร้ายขา้สิ ทาํไดไ้หม” หนูพดูอวด พร้อมร้องเพลงอยา่งผูช้นะ เจา้ป่าไม่รู้จะทาํอยา่งไร เพราะไม่
สามารถเอาเทา้ไล่จบัหนูท่ีอยูบ่นหลงัได ้ จึงไดแ้ต่วิง่ไปมา เอาหลงัถูไถตน้ไม ้ หนูก็หลบหลีกไปมาอยา่ง
คล่องแคล่วพลางหวัเราะเยาะ ทาํใหเ้จา้ปาอบัอายยิง่ข้ึน เม่ือทาํอยา่งไรหนูไม่ไดแ้ลว้ จึงพดูกบัหนูวา่ 
 “เออ เอาล่ะ เจา้หนูเพื่อนรัก นิทานราชสีห์กบัหนูขา้ก็ไดฟั้ง ขา้รู้วา่หนูในนิทานมีพระคุณต่อ
ราชสีห์ บดัน้ีขา้ก็เพิ่งรู้วา่เจา้ก็มีพระคุณกบัขา้ เจา้อยา่ทาํใหข้า้อบัอายสัตวป่์าไปมากกวา่น้ีไดไ้หม ลงมา
จากหลงัขา้ซะ ขา้ยอมรับเป็นเพื่อนกบัเจา้แลว้ ขา้จะไม่ทาํร้ายเจา้เป็นอนัขาด” 
 “ เจา้ป่าพดูแลว้ไม่กลบัคาํนะ เพื่อนสัตวท์ั้งหลายเป็นสักขีพยานและจาํไว ้ เจา้ป่าจะไม่ทาํร้ายขา้ 
และไดต้กลงเป็นเพื่อนขา้แลว้ ขา้จะยอมลงจากหลงัเจา้ป่าและไปหากินดว้ยกนัอยา่งธรรมดา” วา่แลว้
หนูก็กระโดดลงจากหลงัเขา้ป่าอยา่งผูก้ลา้หาญ แลว้จบัมือกบัเจา้ป่าพร้อมกบัสัญญากนัวา่ 
 “เราเป็นเพื่อนกนั ช่วยเหลือกนั และรักกนัเหมือนในนิทาน เห็นไหมและขา้บอกแลว้วา่นิทาน
ไม่ใช่เร่ือเล่าเล่นๆ แต่แฝงดว้ยแง่คิดและความเป็นจริงอยา่งน้ี” หนูพดู แลว้เดินเคียงขา้งเจา้ป่าอยา่งผู ้
ชนะและมีความสุข 
 
 
 

  



~ ๑ ~ 

 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

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

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขยีนค าศัพท์จากค าทีอ่่านทีก่ าหนดให้ให้ถูกต้อง 
 
๑. ราด-ชะ-สี    ------------------------------------------------ 
 
๒. ยาม –เยา    ------------------------------------------------ 
 
๓. ร่ืน -รม    ------------------------------------------------ 
 
๔ ถะ -หนอม    ------------------------------------------------ 
 
๕. อะ – ไพ    ------------------------------------------------ 
 
๖. แพร่ – พนั    ------------------------------------------------ 
 
๗. นิ-ไส    ------------------------------------------------ 
 
๘. อี – สบ    ------------------------------------------------ 
 
๙. คุน –นะ-ทาํ    ------------------------------------------------ 
 
๑๐. สุ –พา –สิด    ------------------------------------------------ 
 
 
 



~ ๑ ~ 

 

 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

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

 

 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย           รอบคาํท่ีเขียนผดิ แลว้เขียนใหม่ใหถู้กตอ้งและคดัดว้ยตวั
บรรจงเตม็บรรทดั 

 ๑. สนุก อสีบ วิง่กรู   ………………………………… 
 

 ๒. ราชสี  นิทาน  ความอยาก  ……………………………….. 
 

 ๓. ราชสีห์  โกรด  ตะครุบ  ………………………………... 
  

๔. วิง่กลู หัวร่อ  โกรธ   ……………………………….. 
  

๕. อสีป  นายพลาน  ปัญญา  ……………………………….. 
  

๖. หัวล่อ  นายพราน  ครวญคราง ……………………………….. 
  

๗. บ่วงแร้ว คลวญคลาง  สัตว์ใหญ่ ……………………………….. 
  

๘.  ประจักร์ นิสัย  ขนาด  ………………………………… 
  

๙. ประเพท ประจักษ์  ประโยชน์ ……………………………….. 
  

๑๐. คุณธรรม  เมตตา  รทม  ………………………………… 



~ ๑ ~ 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๒.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  นิทานอ่านใหม่     เวลา  ๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่าน  การเขียนและเรียนรู้ค า ค ายาก        เวลา ๑ ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 

  มาตรฐาน  ท  ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

                              และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 

                              ของชาติ  
 
ตัวช้ีวดั 

ท ๔.๑ ป.๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ และเลขไทย 
ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ 
ท ๔.๑ ป.๒/๓ เรียบเรียงคาํเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสาร  
ท ๔.๑ ป.๒/๔ บอกลกัษณะคาํคลอ้งจอง 
ท ๔.๑ ป.๒/๕ เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

 
สาระส าคัญ 
 การอ่าน การเขียนและเรียนรู้คาํ คาํยากไดจ้ะช่วยใหก้ารอ่านเร่ืองราว เน้ือหาในบทเรียนไดดี้ ข้ึน  
ถือเป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันาทกัษะใหถู้กตอ้ง จึงจะทาํให้
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปดว้ยดีและเกิดการพฒันาในการเรียนรู้ตามมา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านคาํ   คาํยาก ขอ้ความ และสาํนวนในบทเรียนไดถู้กตอ้ง  KP 
 ๒. เขียนคาํ คาํยาก  ขอ้ความ และสาํนวนภาษาในบทเรียนไดถู้กตอ้ง PK 
 ๓.  บอกความหมายของคาํ  คาํยาก ในบทเรียนได ้ K 

๔.  มีมารยาทในการเขียน   A 



~ ๑ ~ 

 

 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

 ๑. การอ่าน   คาํ คาํยาก ขอ้ความ และสาํนวนในบทเรียน 
 ๒. การอ่านคาํ คาํยาก ขอ้ความ และสาํนวนภาษาในบทเรียน 
 ๓. การบอกความหมายของคาํยาก 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการนาํเสนอผลงาน 

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

 

กระบวนการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนเล่นเกมสืบสวน  
๒. นกัเรียนดูบตัรคาํ  คาํวา่ “ละคร  ยุง้ฉาง  เยาะ  ราชสีห์  อีสป” ท่ีครูยกใหดู้ แลว้ร่วมกนั

สนทนา แสดงความคิดเห็น และอภิปรายถึงคาํ ความหมายของคาํ  
๓. ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้คาํ  คาํยาก  กลุ่มคาํ  ความหมายของคาํ การหาความหมาย 

ของคาํในพจนานุกรม   การใชพ้จนานุกรมง่ายๆ คาํ ชนิดของคาํเบ้ืองตน้เช่น คาํนาม  คาํสรรพนาม  
คาํกริยา  คาํวเิศษณ์    การเรียงลาํดบัคาํตามพจนานุกรม  ทั้งน้ีเพื่อเป็นพื้นฐานในการทาํกิจกรรมต่อไป  
 ๔. นกัเรียนร่วมกนัหาคาํ คาํยาก สาํนวนภาษาในบทเรียน แลว้เขียนคาํอ่าน และ หาความหมาย   

 ๕. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามความเหมาะสม ใหแ้ต่ละกลุ่มรับบตัรกิจกรรมกลุ่มและปฏิบติั
ตามขั้นตอนในบตัรกิจกรรม เสร็จแลว้นาํเสนอผลงานและส่งครูตรวจต่อไป 
 ๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชุดภาษาเพื่อชีวติ  เป็นการบา้น 
 ๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรม(ภาคผนวก) 

๘. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน  



~ ๑ ~ 

 

 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. เกมสืบสวน 
 ๒. บตัรคาํ 
 ๓. แบบเรียนภาษาไทย ชุดวรรณคดีลาํนาํ ป.๒ 
 ๔. บตัรกิจกรรม 
 ๕.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 

 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
  การอ่าน การเขียนและ
เรียนรู้คาํ ไดจ้ะช่วยใหก้ารอ่าน ใน
บทเรียนไดดี้ ถือเป็นการพฒันา
ทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บ
การฝึกฝน เพื่อพฒันาทกัษะ ทาง
ภาษาใหถู้กตอ้ง จึงจะทาํใหก้าร
เรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปดว้ยดีและ
เกิดการพฒันาทกัษะทางภาษา
ตามมา 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

ตัวช้ีวดั 
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 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 



~ ๑ ~ 

 

 

เกม “สืบสวน” 
อุปกรณ์การเล่น  มีดงัน้ี 

  บตัรคาํ “ท่ีไหน”  “ใคร”  “ทาํอะไร”  “ทาํไม”    “เม่ือไร”  “กบัใคร”  สลาก 
วธีิด าเนินการเล่นเกม 
๑. ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่ากนั 
๒. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากวา่กลุ่มใดจะไดเ้ร่ิมเล่นก่อน 
๓. ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัเป็นแถวหนา้กระดานซอ้นกนั ๒ แถว 
๔. เร่ิมเล่นโดยครูชูบตัรคาํท่ีเป็นคาํถามข้ึนทีละใบ แลว้ใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายผลดักนัโตต้อบใหต้รง

คาํถามท่ีใหดู้ 
๕. การโตต้อบการบตัรคาํถามน้ีนกัเรียนตอ้งทาํอยา่งรวดเร็ว โดยครูจะใหเ้วลาประมาณ ๒๐ -๓๐ นาที 

ถา้ครูเอาบตัรลงเม่ือไรก็หมดสิทธ์ิตอบ 
๖. การตดัสินจะดูวา่ฝ่ายใดตอบชา้ตอ้งออกจากการแข่งขนัมาช่วยครูเป็นกรรมการการแข่งขนัดาํเนิน

ไปเร่ือย ๆ ฝ่ายใดเหลือจาํนวนคนมากท่ีสุดก็เป็นฝ่ายชนะ 
ตัวอย่าง 

  ๑) ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร 
      ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 
      ลิง  กินกลว้ย  บนตน้ไม ้ กลางวนั 
     หรือไก่  กินขา้ว  ลานบา้น  ตอนเชา้ 
  ๒)  อะไร  ของใคร  เป็นอะไร  เพราะอะไร 
       ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 
       ปากกา  สมพร  หกั  โตะ๊ลม้ทบั       หรือ  กางเกง  วชิาญ  ขาด  เก่ียวตะปู 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ก่อนท่ีจะเล่นครูควรสาธิตและซกัซอ้มความเขา้ใจกบันกัเรียนใหดี้ก่อนและบางคร้ังถึงแมค้าํท่ี
โตต้อบจะเป็นเร่ืองสมมุติข้ึน ก็ยอมรับเพื่อความสนุกสนาน และการโตต้อบใหต้รงคาํถามก็
เพียงพอแลว้ 

๒. ถา้ครูไม่ไดเ้ตรียมบตัรคาํไวค้รูอาจทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางคอยตั้งคาํถามใหต้รงจุดโดยครูดูจาก
ลกัษณะคาํตอบของผูเ้ล่นแลว้พยายามตั้งคาํถามใหต่้อเน่ืองกนัเพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถคิดได้
ต่อเน่ืองดว้ย  ก็จะทาํใหบ้รรยากาศสนุกสนานยิง่ข้ึน  เม่ือเสร็จกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนครูก็พดู
โยงเขา้สู่บทเรียนต่อไป 



~ ๑ ~ 

 

 

บัตรกจิกรรมกลุ่มที ่ ๑ 
 

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

 
 

ค าช้ีแจง  ใหห้าคาํศพัท ์ คาํยาก  ขอ้ความและสาํนวนภาษาท่ีควรศึกษา หาความหมายจากพจนานุกรม  
ค า ค าอ่าน ชนิดของค า ความหมาย 

   ตัวอย่าง 
    ละคร 

 
ละ -คอน 

 
   คาํนาม 

 
การแสดงประเภทหน่ึง ผูแ้สดง
เรียกวา่ตวัละคร มีเวทีหรือ
สถานท่ีท่ีใชแ้สดงมีบทใหต้วั
ละครแสดงตามเน้ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ     ครูควรหาหนงัสือพจนานุกรมคาํศพัทม์าใหน้กัเรียน  หรือครูกบันกัเรียนร่วมกนัจดัทาํข้ึน
ใช ้เองก็ได ้



~ ๑ ~ 

 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

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

 

ค าช้ีแจง    
ตอนที ่๑ ใหน้กัเรียนเขียนคาํอ่านของคาํต่อไปน้ี  

 

 ๑. สนุก   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๒. ใครอยาก  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๓. นิทานอีสป  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๔. ราชสีห์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๕. วิง่กรู  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๖. ตะครุบ  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๗. โกรธ  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๘. ปัญญา  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๙. ครวญคราง  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๑๐. มนุษย ์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 

ตอนที ่๒  ใหน้กัเรียนเขียนคาํจากคาํอ่านของอ่านของคาํต่อไปน้ี    
 ๑. ราด – ชะ –สี   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๒. นิ – ไส   เขียนวา่   …………………………………………  
 ๓. มะ – นุด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๔. อี - สบ   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๕. เหด - ผน   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๖. นึก – โกรด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๗. กะ –รุ-นา   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๘.  ร่ืน - รม   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๙. อะ -ไพ   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๑๐. ทาํ – มะ - ชาด  เขียนวา่   ………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒.๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                           
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  นิทานอ่านใหม่     เวลา  ๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่านในใจและสรุปข้อคิดของเร่ือง       เวลา   ๑  ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง  
                                            เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

ตัวช้ีวดั 
ท.๕.๑ ป.๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสาํหรับเด็กเพื่อนาํไปใชใ้น  

ชีวติประจาํวนั 
ท.๕.๑ ป.๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
ท.๕.๑ ป.๒/๓  ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 
สาระส าคัญ 

การฝึกคิดและออกมาพดูอภิปราย ขอ้คิดเห็นของเราใหค้นอ่ืนฟัง ถือวา่เป็นคนท่ีมีความสามารถ
และแสดงออกอยา่งถูกตอ้ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาไดถู้กตอ้ง   KP 
๒. สรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอภิปรายไดถู้กตอ้ง   K 
๓. อ่านและคดัขอ้ความท่ีสรุปไดถู้กตอ้ง  P 
๔.   มีมารยาทในการอ่าน   A 
 



~ ๑ ~ 

 

 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

 ๑. อ่านในใจในบทเรียน เร่ือง  นิทานอ่านใหม่ 
 ๒. การสรุปขอ้คิด ใจความสาํคญัของเร่ือง 

ทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการนาํเสนอผลงาน 

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

 
กระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนร่วมกนัทบทวนเร่ือง ดว้ยการอ่านในใจบทเรียนท่ี ๒ เร่ืองนิทานอ่านใหม่ และ
นิทานเร่ือง ราชสีห์กบัหนู 
 ๒.  นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสรุปบทเรียนวา่ทาํอยา่งไร ครูใหค้วามรู้
เก่ียวกบัวธีิการสรุปขอ้คิดของเร่ืองเพิ่มเติม 
 ๓.  นกัเรียนแต่ละคนสมมุติตนเองวา่เป็นตวัละครในเร่ือง แลว้จะปฏิบติัตนอยา่งไร  โดยเขียน
ตอบลงในสมุดนาํมาเสนอผลงานหนา้ชั้น  เช่น  อาจเขียนข้ึนตน้ไดด้งัน้ี  
 ถา้หากฉนัเป็น.................................................ฉนัจะ............................................................. 
............................................................................................................................................ 

๔. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนักาํหนดแนวปฏิบติัตน  ท่ีไดจ้ากเน้ือเร่ืองในบทเรียน  เพื่อ
นาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

๕. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้วเิคราะห์ท่ีไดจ้ากนกัเรียนทั้งหมด  



~ ๑ ~ 

 

 

๖.นกัเรียนเลือกขอ้ความจากบทเรียนตนใดตอนหน่ึงท่ีนกัเรียนชอบแลว้คดัลายมือตวับรรจง
เตม็บรรทดั  และคร่ึงบรรทดั 

๗.ครูแนะนาํการคดัลายมือแก่นกัเรียนเก่ียวกบัการคดัตวัอกัษรใหถู้กตอ้งและการปฏิบติัตนใน
การเขียน   

๘. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิด ใจความสาํคญัของเร่ือง ราชสีห์กบัหนู ครูช่วยสรุปเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะหากนกัเรียนสรุปไม่ไดห้รือไม่ดี ครูควรช่วยสรุปและแนะนาํแนวทางและเป็นตวัอยา่งท่ี
ชดัเจน แลว้เขียนขอ้สรุปลงบนกระดาน 
 ๙. นกัเรียนทาํบตัรกิจกรรม 
 ๑๐. มอบหมายใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัทกัษะภาษา ชุดภาษาเพื่อชีวติ  เป็นการบา้น 
 ๑๑.นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้   
 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีลาํนาํ 
 ๒.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๓.บตัรกิจกรรม 

๔. บตัรภาพประกอบนิทาน   
๕. ตวัอยา่งแผนภูมิการสรุปขอ้คิดจากบทเรียน   
๖. แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้   
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การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
   การฝึกคิดและพดูอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นของเราให้
คนอ่ืนฟัง ถือวา่เป็นการแสดง
ความสามารถและกลา้
แสดงออกอยา่งถูกตอ้ง 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

ตัวช้ีวดั 
ท ๕.๑ ป.๔/๑-๓ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขอ้ ๑ – ๘ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

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

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปขอ้คิดหรือใจความสาํคญัของเร่ือง   เร่ือง  ราชสีห์กบัหนู 
 

 
สรุปข้อคิดของเร่ืองราชสีห์กบัหนู 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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บัตรกจิกรรมที ่๒  
เร่ือง แต่งนิทานจากภาพ 

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

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนนิทานจากภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นิทานเร่ือง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี………………… 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  X ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 

๑. นักเรียนคดิว่า  ลกัษณะส าคญัของนิทานอสีปคอือะไร 
 ก. มีคติสอนใจ    ข. ตลกโปกฮา 
 ค. ต่ืนเตน้  ผจญภยั   ง. หวาดเสียว สยองขวญั 
๒. ข้อใดคอืลกัษณะของนิทานอสีป 
 ก. นกัโกหก    ข. ชอบเล่านิทานโกหก 
 ค. นกัเล่านิทานตลก   ง. นกัเล่านิทานท่ีมีคติ 
๓. นิทานราชสีห์กบัหนูเหมอืนใจความในข้อใด 
 ก. ใหญ่ปะทะใหญ่   ข. เลก็ปะทะเลก็ 
 ค. ใหญ่ช่วยเลก็ได ้   ง. เลก็ช่วยใหญ่ได ้
๔. นักเรียนคดิว่า คุณธรรมทีไ่ด้จากเร่ืองนีค้อือะไร 
 ก. ความขยนั    ข. ความเสียสละ 
 ค. มิตรแท ้    ง. ความอดทน อดกลั้น 
๕.อาวุธทีห่นูช่วยราชสีห์ คอือะไร 
 ก. ปืนกล    ข. มีด 
 ค. เชือก    ง. ฟัน 
๖. นักเรียนคดิว่า เร่ืองราชสีห์กบัหนูให้ข้อคดิเหมอืนข้อใด 
 ก. คนเราไม่ควรประมาทกนั  ข. คนเราไม่ควรเอาเปรียบกนั 
 ค. คนเราไม่ควรทะเลาะกนั  ง. คนเราไม่ควรใส่ร้ายป้านสีกนั 
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๗. ข้อใดกล่าวถึงลกัษณะหนูทัว่ไปไม่ถูกต้อง 
 ก. เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  ข. มีฟันสาํหรับแทะอาหาร 
 ค. กินสัตวเ์ป็นอาหาร   ง. ทาํรับอยูบ่นตน้ไม ้
๘. นักเรียนคดิว่า นิทานเร่ืองราชสีห์กบัหนู  สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวติในสังคม 
ได้อย่างไร 
 ก. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ข. การรู้จกัเอาตวัรอดเป็นยอดดี 
 ค. การเอาชนะศตัรู   ง. การเอาชนะผูท่ี้แขง็แกร่งกวา่ 
๙. ข้อใดมคีวามหมายคล้ายกบัค าว่า “บ่วงแร้ว” 
 ก. กบัดกั    ข. วา่ว 
 ค. ธนู     ง. ไซ 
๑๐. นักเรียนคดิว่า  หนูมคุีณธรรมข้อใด 
 ก. ความขยนัหมัน่เพียร   ข. ความซ่ือสัตย ์
 ค. ความเผือ่แผ ่               ง. ความโอบออ้มอารี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

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

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……………… 
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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) 

ความ
ร่วมมือ 

(๔) 

ความมีวนิยั 
(๔) 

คุณภาพของ
ผลงาน  (๔) 

การนาํเสนอ
ผลงาน  (๔) 

รวม 
(๒๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

แบบประเมินช้ินงาน 



~ ๑ ~ 

 

 

 
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 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๑ ~ 

 

 

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 
   รับผิดชอบ 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๑ ~ 

 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

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

 
 

รวม     

 
 

ลงช่ือ                                      ผูป้ระเมิน 
                                                                           (                                       ) 
             

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

 



~ ๑ ~ 

 

 

แบบประเมินการอ่านในใจ 
 
ช่ือผู้ถูกประเมิน......................................................ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒.............เลขที่........... 
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 
 
 
 
 
 



~ ๑ ~ 

 

 

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



~ ๑ ~ 

 

 

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 
 

 


