
~ ๑ ~ 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  วรรณคดีล าน า    

หน่วยท่ี ๓  ร่ืนรสสักวา     
 

 
 
โดย   

นางอ าพร  ไชย์มลู 
        คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบา้นท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
 



~ ๒ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๓.๑ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒              
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓  ร่ืนรสสักวา     เวลา  ๓  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  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น 
                                        คุณค่าและน 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 
ท.๕.๑ ป.๒/๓  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 



~ ๓ ~ 

 

 
สาระส าคญั 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคนเดียว  ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิ สติในการอ่าน ศึกษา
ค ายากตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่งพินิจ พิจารณา จะท าใหจ้บัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน สามารถ
ตอบค าถามล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง และน าไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเร่ือง เพื่อเล่าเร่ืองและเขียนเร่ืองได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลกัการอ่านในใจท่ีดีไดถู้กตอ้ง  KP 
 ๒. ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม จากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 

๓. สรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้ K 
๔.  มีมารยาทในการอ่าน   A 
 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

 ๑. การอ่านในใจบทเรียน 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 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  



~ ๔ ~ 

 

๒. นกัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง “สักวา”  แลว้ฝึกอ่านจนคล่อง 
๓. นกัเรียนร่วมกนัสนทนาทบทวนถึงหลกัและวธีิการอ่านในใจ จากนั้นอ่านในใจบทเรียน 

เร่ืองนิทานอ่านใหม่และบทอ่านเสริม  เพิ่มความรู้ท่ีมีในบทเรียนเพื่อเสริมการอ่าน (อ่านรายบุคคล เนน้การ
อ่านอยา่งพินิจพิจารณา) 

๔. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ืองแต่ละเร่ืองท่ีอ่าน ครูช่วยสรุปเพิ่มเติม  
โดยเฉพาะหากนกัเรียนสรุปไม่ไดห้รือไม่ดี ครูช่วยสรุปแนะน าแลว้เขียนขอ้สรุปลงบนกระดาน นกัเรียนแต่
ละคนคดัเอาลงในสมุดรายงานของตนเอง โดยเนน้การคดัลายมือดว้ย 

๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ท าบตัรกิจกรรม เสร็จแลว้ส่งครูตรวจ 
 ๖. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  

๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี ๗  หนา้ ๙๐  เป็นการบา้น 
๘. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 

ส่ือ อปุกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 
 ๒. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 ๓. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๔.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๕. บตัรกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕ ~ 

 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
    การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ี
เขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคนเดียว 
ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิและสติใน
การอ่าน 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 

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



~ ๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

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

ค าช้ีแจง  นกัเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แลว้ตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 
 
๑. ลุงตลบัในเร่ืองน้ีเป็นคน”เจา้บทเจา้กลอน” นกัเรียนบอกไดไ้หมวา่”คนเจา้บทเจา้กลอน” เป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. บทสักวาท่ีนกัเรียนไดอ่้าน เปรียบการพดูของคนเรากบัอะไรบา้ง ท าไมถึงเปรียบเช่นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๓. เม่ือนกัเรียนอ่านบท สักวาหวานอ่ืนมีหม่ืนแสน แลว้บอกไดไ้หมวา่ ขอ้ความตอนใดไพเราะท่ีสุดและ
ไพเราะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๔. เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงล าตดั เป็นเพลงพื้นบา้นภาคกลาง นกัเรียนรู้จกัเพลงพื้นบา้นของภาคอ่ืนๆ 
อีกบา้งหรือไม่ลองเล่าสู่กนัฟัง 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 

 

  บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

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

ค าช้ีแจง   
ตอนที ่๑ ใหน้กัเรียนเขียนค าอ่านของค าต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 ๑. ศีรษะ  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๒. สักวา  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๓. เตลิด   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๔. ตลบั   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๕. ตล่ิง   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๖. ขยบั   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๗. พจมาน  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๘. มนุษย ์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๙. ตลาด   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๑๐. อารมณ์  อ่านวา่ ………………………………………… 

 
ตอนที ่๒  ใหน้กัเรียนเขียนค าจากค าอ่านท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 
 
 ๑. สัก –กะ-วา   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๒. ตะ-หลาด   เขียนวา่   …………………………………………  
 ๓. ตะ-หลบั   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๔. ตะ-หล่ิง   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๕. พด-จะ-มาน   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๖. มะ-นุด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๗. สะ-กุ-นา   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๘.  อา-รม   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๙. ตะ-เหลิด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๑๐. ขะ-หยาด   เขียนวา่   ………………………………………… 

 
 



~ ๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมกลุ่มที ่  ๓ 
 

เร่ือง เขียนเร่ืองจากภาพ 
ช่ือกลุ่ม………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพต่อไปน้ี  พร้อมตั้งช่ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นิทานเร่ือง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



~ ๙ ~ 

 

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

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  x ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  บ้านของลุงตลบัอยู่ทีไ่หน 
 ก. หนา้ตลาด    ข. หลงัโรงเรียน 
 ค. ทา้ยตลาด     
๒. นักเรียนคิดว่า  ค าในข้อใดไม่ใช่ค า  อกัษรน า 
 ก. คลอง     ข. ขยาด 
 ค. ตลาด      
๓. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดคือลกัษณะนิสัยของลุงตลบั 
 ก. เป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียว  โมโหง่าย ข. เป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 ค. เป็นคนชอบตลก    
๔. นักเรียนคิดว่า  ลุงตลบัมีฝีมือด้านใด 
 ก. หาปลาในล าคลอง   ข. ท านาท าไร่ 
 ค. สานตะกร้า 

๕. นักเรียนคิดว่า  เพลงทีลุ่งตลบัร้องได้ดีคือเพลงอะไร 
 ก. เพลงล าตดั    ข. เพลงร าวง 
 ค. เพลงหมอล า     
๖. นักเรียนคิดว่า  “ไม่เหมือนแม้นพจมานทีห่วานหอม” ค าว่า พจมาน น่าจะหมายถึงอะไร 
 ก. น ้าตาล    ข. ความดี 
 ค. ค าพดู     
๗. นักเรียนคิดว่า  บทสักวาทีลุ่งตลบัร้องให้เด็กฟังเป็นเร่ืองเกีย่วกบัอะไร 
 ก. สัตว ์     ข. การท าดี 
 ค. การพดู 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 

 

๘. นักเรียนคิดว่า  บทสักวาร้องเล่นกนัในภาคใดของไทย 
 ก. ภาคใต ้    ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคอีสาน     
๙. นักเรียนคิดว่า  พชืในข้อใดทีนั่กกลอนมักน ามาเปรียบเทยีบกบัค าพูด 
 ก. บอระเพด็    ข. หมามุย้ 
 ค. อุตพิด     
๑๐. “อนัอ้อยตาลหวานลิน้แล้วส้ินซาก  แต่ลม…หวานหูไม่รู้หาย” นักเรียนคิดว่า  ควรเติมค าในข้อใดลงใน
ช่องว่างจึงจะได้ใจความถูกต้องเหมาะสม 
 ก. มาก     ข. หาก 
 ค. ปาก      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๓.๒ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒               
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓  ร่ืนรสสักวา    เวลา  ๓  ช่ัวโมง  
เร่ือง การอ่านออกเสียงบทเรียน     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  และเขียนเร่ืองราว   

                                                  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา  

                                                  คน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

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 
ท ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียงการอ่านเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถไดย้นิเสียงท่ีเราอ่านไดด้ว้ย   



~ ๑๒ ~ 

 

เป็นการรับสารทั้งตนเองและคนอ่ืน ดงันั้น จึงตอ้งอ่านใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญัของการ
อ่านอยา่งมีความหมาย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทเรียน เร่ืองดอกสร้อยแสนงาม ไดถู้กตอ้งและชดัเจน  KP 
 ๒. ปฏิบติัตนในการอ่านออกเสียวไดถู้กตอ้ง  P 
 ๓. อ่านออกเสียงค าใหม่ในบตัรค า ไดถู้กตอ้งชดัเจนและคล่องแคล่ว  KP 

๔.  มีมารยาทในการอ่าน 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. ครูและนกัเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนเร่ืองหลกัเกณฑก์ารอ่านออกเสียงท่ีดี  ท่ีเคยเรียนมาแลว้  
โดยนกัเรียนศึกษาจากแผนภูมิหลกัการอ่านออกเสียงท่ีดี โดยครูอธิบายเพิ่มเติมหลกัเกณฑก์ารอ่านออกเสียง
ท่ีดี  วา่จะตอ้ง อ่านคล่อง  ไม่ตะกุกตะกกั  อ่านชดัเจนเสียงดงัเหมาะสม  อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ  เวน้วรรค
ตอนถูกตอ้ง ใชน้ ้าเสียงเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  ไม่อ่านตกค า  เติมค า  หรือตู่ตวั 

๒.นกัเรียนอ่านออกเสียงแผนภูมิบทร้อยกรอง “สักวา” พร้อมกนั ร้องเป็นเพลงตามครู ๑ เท่ียว 
จากนั้นร้องกนัเอง พร้อมปรบมือประกอบจงัหวะใหเ้กิดความสนุกสนานก่อนเรียน 

สักวาคือบทกลอนอกัษรสรรค์ ท่ีประพนัธ์เรียงถอ้ยร้อยประสาน 
เหมือนกลอนแปดเรียงถูกทุกประการ เพียงแต่ข้ึนและลงนั้นท่ีต่างไป 

   คือ ใหข้ึ้นค าวา่  สักวา  ลงทา้ยใชว้า่ เอย นะจ าไว ้
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นอกนั้นกลอนแปดเป็นอยา่งไร  สักวาก็ใช่ใหเ้หมือนกนั 
แลว้สนทนาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือเพลง (ภาคผนวก) โดยครูใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
 ๓. นกัเรียนดูบอระเพด็หรือชิมรสชาติของบอระเพด็ดู  โดยใชล้ิ้นแตะนิดหน่ึง แลว้สนทนา แสดง
ความคิดเห็นวา่บอระเพด็ โดยครูถามน าวา่ 

- บอระเพด็ นั้นมีรสชาติอยา่งไร 
- นกัเรียนคิดวา่  ท าไมนกักลอนจึงนิยมน าบอระเพด็ มาเปรียบเทียบกบัค าพดูของคน 
- นกัเรียนคิดวา่  นกักลอนมกันิยมเปรียบเทียบบอระเพด็กบัการพดูอยา่งไรของคน 
- นกัเรียนคิดวา่  บอระเพด็เป็นพืชประเภทใด 

 ๔. ตวัแทนนกัเรียนน าบตัรค าท่ีครูเตรียมไว้ ติดบนกระเป๋าผนงักบับตัรค าอ่าน  เช่น 
อารมณ์  อ่านวา่  อา-รม  ตล่ิง อ่านวา่  ตะ – หล่ิง  ตลาด  อ่านวา่  ตะ-หลาด  พจมาน  อ่านวา่   
พด-จะ-มาน  มนุษย ์อ่านวา่  มะ – นุด   เป็นตน้  โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัสังเกตค าและค าอ่าน แลว้ฝึกอ่าน
ออกเสียงหรืออ่านในใจกนัเอง เพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนอ่านไดถู้กตอ้งหรือไม่  
 ๕. นกัเรียนอ่านตามครูค าละ ๒ คร้ัง เนน้การอ่านออกเสียงถูกตอ้ง และชดัเจนจากนั้นครูอธิบาย
ความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค าใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ๖. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าบนกระเป๋าผนงัจนครบทุกกลุ่ม ใครอ่านไม่ไดห้รือไม่คล่องใหเ้พื่อน
ช่วยจนสามารถอ่านคล่อง และจ าค ายากดว้ย 
 ๗. ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัการอ่านค าท่ีถูกตอ้งวา่มีประโยชน์ต่อบทเรียนอยา่งไร  
โดยถามน าวา่ 

- ถา้นกัเรียนอ่านบางค าหรือค ายาก ในบทเรียนไม่ได ้จะมีผลต่อการอ่านของนกัเรียนหรือไม่ 
- ถา้นกัเรียนอ่านค าไดทุ้กค าในเร่ืองน้ี  จะท าใหก้ารอ่านเร่ืองของนกัเรียนเป็นอยา่งไร  
- การอ่านออกเสียงดงั ฟังชดั มีส่วนท าใหก้ารอ่านออกเสียงของนกัเรียนดีหรือไม่อยา่งไร 
๘. นกัเรียนเปิดหนงัสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ วรรณคดีล าน า บทท่ี ๓ เร่ือง   

ร่ืนรสสักวา  คนละ ๑ ประโยค จากหนา้ ๒๕ ถึงหนา้ ๒๙ ต่อกนัจนจบ จากนั้นอ่านบทเสริมเพิ่มความรู้ เร่ือง 
หนู หนา้ ๓๔ โดยอ่านออกเสียงพร้อมทุกคน แลว้จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทุกเร่ือง 
             ๙. นกัเรียนเปิดหนงัสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ วรรณคดีล าน า บทท่ี ๓ บทอ่านเสริม 
เพิ่มความรู้ เร่ือง บอระเพด็  คนละ ๑ ประโยค จากหนา้ ๓๔ ต่อกนัจนจบ โดยอ่านออกเสียงพร้อมทุกคน 
แลว้จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทุกเร่ือง 

๑๐. นกัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงกนัเองอีกคร้ัง โดยใหอ่้านในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนและ
ใหอ่้านเป็นรายบุคคลในกลุ่ม ครูคอยสังเกตการอ่านของเด็กๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาต่อไป 
 ๑๑. นกัเรียนคดัเลือกตวัแทนกนัเองเพื่อ ออกมาอ่านออกเสียงท่ีหนา้ชั้นเรียนตอนใดตอนหน่ึงของ
เร่ืองเม่ืออ่านจบลงใหก้ลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็น หรือวจิารณ์การอ่าน ครูสรุปการอ่านของแต่ละกลุ่ม 
 ๑๒. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม (ภาคผนวก)  
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๑๓. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 
 ๒. บตัรค ายาก  จากบทเรียนท่ี ๓ จากเร่ือง ร่ืนรสสักวา 
 ๓. บตัรกิจกรรม 

 ๔.แบบเรียนภาษาไทย ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๕.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒  ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๖.แผนภูมิหลกัการอ่านออกเสียงท่ีดี 
 

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 

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

ช่ือ………………………………….เลขที่…………….ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 
  วนัท่ี ………..  เดือน ………………………………พ.ศ. …………………… 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขยีนค าศัพท์จากค าอ่านทีก่ าหนดให้ให้ถูกต้อง 
 
๑. พด-จะ-มาน    ------------------------------------------------ 
 
๒. ตะ-หลาด    ------------------------------------------------ 
 
๓. อา-รม    ------------------------------------------------ 
 
๔ ตะ-หล่ิง    ------------------------------------------------ 
 
๕. ขะ-หยาด    ------------------------------------------------ 
 
๖. สี-สะ     ------------------------------------------------ 
 
๗. สง-ไส    ------------------------------------------------ 
 
๘. กะ-ถิน    ------------------------------------------------ 
 
๙. เทด-สะ-กาน    ------------------------------------------------ 
 
๑๐ตะ-หลบั    ------------------------------------------------ 
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บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ช่ือ………………………………….เลขที่…………….ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ 
  วนัที ่………..  เดือน ………………………………พ.ศ. …………………… 
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค าศพัทจ์ากค าท่ีอ่านท่ีก าหนดใหใ้หถู้กตอ้ง 
 
๑. บอ –ระ-เพด็    ------------------------------------------------ 
 
๒. น ้า-ตาน    ------------------------------------------------ 
 
๓. รด-ขม    ------------------------------------------------ 
 
๔ อา-กาด    ------------------------------------------------ 
 
๕. ฉะ--เพาะ    ------------------------------------------------ 
 
๖. รัก-สา-โรก    ------------------------------------------------ 
 
๗. สะ-ไหม    ------------------------------------------------ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓  ร่ืนรสสักวา     เวลา  ๓  ช่ัวโมง  
เร่ือง กจิกรรมเสริมประสบการณ์ทางภาษา                เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๒  การเขยีน 

มาตรฐาน  ท  ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียนเร่ืองราว   
                                ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
                                อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่ ๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท  ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ 
                            พลงัของภาษา  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 ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 
ท ๔.๑ ป.๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระวรรณยกุต ์ 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 
 

สาระส าคญั 
 ๑) การเขียนตามค าบอก คือ การเขียนค าท่ีครูอ่านใหน้กัเรียนฟัง ซ่ึงผูท่ี้จะเขียนค าตามค าบอกไดดี้
จะตอ้งเรียนรู้ จดจ าค าไวไ้ดอ้ยา่งมากมาย และเป็นคนท่ีมีนิสัยรักการอ่านจึงจะจ าค าไวไ้ดม้าก 
 ๒) การคดัลายมือ คือการคดัเขียนค าไดส้วยงาม เวน้ช่องไฟ ระยะห่างของตวัอกัษรใหพ้อเหมาะ ดู
แลว้สวยงามคนท่ีจะคดัลายมือท่ีดี สวยงามตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอยูเ่ป็นประจ า 



~ ๑๘ ~ 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
๑. เขียนค าบอกจากค าในบทเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง PK 
๒. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  สวยงามและรวดเร็ว     KP 

 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

 การเขียนและการคดัลายมือ 
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. นกัเรียนเล่นเกมพจนานุกรมฉบบัยอ่   

๒. นกัเรียนอ่านค าใหม่จากบตัรค าท่ีครูน ามาติดบนกระดานด า  เพื่อทบทวนค ายาก ค าท่ีควรศึกษา 
และค าใหม ่แลว้สนทนา แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัค าเขียน หลกัการเขียน 
 ๓.นกัเรียนส ารวจค าจากบทเรียนเร่ืองนิทานอ่านใหม่  โดยหาดูวา่ค าใดท่ีนกัเรียนเขียนไม่ไดใ้ห้
สะกดค า พร้อมทดลองเขียนดว้ยตนเองใหค้ล่อง 
 ๔. นกัเรียนเขียนตามค าบอกจากครูประมาณ ๑๐ - ๑๕ ค า แลว้นกัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ โดยดูค า
เฉลยจากหนงัสือเรียนภาษาไทย หรือครูเฉลยดว้ยการยกบตัรค าหรือเขียนลงบนกระดานใหน้กัเรียนดู  
 ๕. นกัเรียนแกไ้ขค าท่ีเขียนใหถู้กตอ้งลงในสมุด เสร็จแลว้น ามาส่งครูตรวจอีกคร้ังหน่ึง 
 ๖. ครูอธิบายวธีิคดัลายมือท่ีถูกตอ้งสวยงาม และรวดเร็ว ใหน้กัเรียนฟัง แลว้ใหน้กัเรียนคดัลายมือ
ตวัเตม็บรรทดั และคร่ึงบรรทดั โดยเลือกเอาขอ้ความตอนใดตอนหน่ึงในบทเรียน  เร่ือง นิทานอ่านใหม่ 
ตามท่ีนกัเรียนสนใจ 



~ ๑๙ ~ 

 

 ๗. นกัเรียนอ่านออกเสียงค าท่ีเขียนตามค าบอกอีกคร้ัง เพื่อเป็นการสรุป บทเรียนไปในตวั 
 ๘. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
 ๙. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี ๑๐  หนา้ ๙๓  เป็นการบา้น 
 ๑๐. นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 ๑๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  
 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. บตัรค า 
 ๒. กระเป๋าผนงั 
 ๓. บตัรกิจกรรม 
 ๔. แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
 ๕ หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๖.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๗.เกมพจนานุกรมฉบบัยอ่  
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
    ๑) การเขียนตามค า
บอก คือ การเขียนค าท่ีครูอ่าน
ใหน้กัเรียนฟัง ซ่ึงผูท่ี้จะเขียนค า
ตามค าบอกไดดี้จะตอ้งเรียนรู้ 
จดจ าค าไวไ้ดอ้ยา่งมากมาย และ
เป็นคนท่ีมีนิสัยรักการอ่านจึง
จะจ าค าไวไ้ดม้าก 
 ๒) การคดัลายมือ คือ
การคดัเขียนค าไดส้วยงาม เวน้
ช่องไฟ ระยะห่างของตวัอกัษร
ใหพ้อเหมาะ ดูแลว้สวยงามคน
ท่ีจะคดัลายมือท่ีดี สวยงามตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนอยูเ่ป็นประจ า 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 



~ ๒๐ ~ 

 

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 

เกม   พจนานุกรมฉบับย่อ 
จุดประสงค์   เพื่อใหน้กัเรียนสามารถจดัค าตามล าดบัอกัษร   และน าความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้น   

การหาศพัทจ์ากพจนานุกรม 
อปุกรณ์ 

กระดาษตดัขนาด  ๘  ๘  น้ิว  เขียนพยญัชนะ จาก  ก – ฮ  จ านวนชุดละ  ๔๒ใบ  ( ตดั  ฃ  
ฅ  ออก )  ท าไวจ้  านวนชุดเท่ากลุ่มผูเ้ล่น  กระดาษแต่ละใบจะเขียนพยญัชนะไวท่ี้มุมขวา  เช่น 

 

ก  ข  ค  ฮ  

วธีิเล่น 
๑. แบ่งผูเ้ล่นเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  ๑๐ – ๑๒  คน  (หรือตามความเหมาะสม) 
๒. ครูแจกกระดาษท่ีครูจดัไวเ้ป็นชุด ๆ   ใหแ้ต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการท า  ๔ – ๕  นาที 
๓. เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมตน้   ใหผู้เ้ล่นของแต่ละกลุ่มคิดหาค าต่าง ๆ  ใส่ลงในบตัรแต่ละบตัรตาม

พยญัชนะท่ีก ากบัอยู ่ โดยเขียนค าศพัทห์มวดต่าง ๆ  ใหถู้กตอ้ง  อาจจะเป็นอาหารสัตว ์ พืช  ของใชก้็ได ้ 
ทั้งน้ีแลว้แต่ตกลงกนัไวแ้ต่แรก 

๔. การเล่นเกมน้ีผูเ้ล่นตอ้งท างานแข่งเวลา     ดงันั้นการตกลงแบ่งงานกนัใหดี้ในการท างานร่วมกนั   
เพื่อใหผ้ลงานถูกตอ้ง 

๕. เม่ือหมดเวลาใหร้วบรวมส่ง  กลุ่มท่ีหาค าไดม้ากท่ีสุดและถูกตอ้งท่ีสุดจะเป็นกลุ่มท่ีชนะ 
 
 

บัตรค า 
 

 ตลาด    ตลบั    ตล่ิง    ขยาด    สนุก    
 

มนุษย ์   รสขม    ประท่ิน   ตะกร้า    เตลิด   
 
ประเทียบ   ปล้ืมปีติ   กฐิน    กระบุง    บอระเพด็   
 
ศีรษะ    เทศกาล   สักวา 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 

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

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนคดัค าท่ีก าหนดใหด้ว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดั  
 

  ตลาด  ตลบั  ตล่ิง  ขยาด  สนุก   มนุษย ์รสขม   
ประท่ิน  ตะกร้า  เตลิด  ประเทียบ  ปล้ืมปีติ   
กฐิน  กระบุง  บอระเพด็  ศีรษะ  เทศกาล  สักวา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค าอ่านจากค าท่ีก าหนดให้  ใหถู้กตอ้ง 
 
 ๑. ตลาด   อ่านวา่   …………………………………… 
 ๒. สนุก   อ่านวา่   …………………………………… 
 ๓. ตลก   อ่านวา่   …………………………………… 
 ๔. ตลบั   อ่านวา่   …………………………………… 
 ๕. ขยาด  อ่านวา่   …………………………………… 
 ๖. ตล่ิง   อ่านวา่   …………………………………… 
 ๗. ตลอด  อ่านวา่   …………………………………… 
 ๘. เตลิด   อ่านวา่   ……………………………………  
 ๙. ขยบั   อ่านวา่   …………………………………… 
 ๑๐. ขยนั  อ่านวา่   …………………………………… 
 
ตอนที่ ๒  ใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีอ่านท่ีก าหนดให ้ใหถู้กตอ้ง 

 ๑. ขะ-หยนั  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๒. ตะ-หลาด  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๓. ขะ-หยบั  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๔. ตะ-หลก  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๕. ตะ-เหลิด  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๖. ตะหล่ิง  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๗. ขะ-หยาด  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๘. สะ-หนุก  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๙. ตะ-หลบั  เขียนวา่  ……………………………………. 
 ๑๐. สะ-เหมอ  เขียนวา่  ……………………………………. 
 



~ ๒๔ ~ 

 

 

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

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

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  x ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  บ้านของลุงตลบัอยู่ทีไ่หน 
 ก. หนา้ตลาด    ข. หลงัโรงเรียน 
 ค. ทา้ยตลาด    ง. ใกลส้ถานีต ารวจ 
๒. ค าในข้อใดไม่ใช่ค า  อกัษรน า 
 ก. คลอง     ข. ขยาด 
 ค. ตลาด     ง. ตล่ิง 
๓. นักเรียนคิดว่า  ลกัษณะนิสัยของลุงตลบั คือข้อใด 
 ก. เป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียว  โมโหง่าย ข. เป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 ค. เป็นคนชอบตลก   ง. เป็นคนเกียจคร้าน 
๔. นักเรียนคิดว่า  ลุงตลบัมีฝีมือด้านใด 
 ก. หาปลาในล าคลอง   ข. ท านาท าไร่ 
 ค. สานแห    ง. สานตะกร้า 

๕. นักเรียนคิดว่า  เพลงทีลุ่งตลบัร้องได้ดี  คือเพลงอะไร 
 ก. เพลงล าตดั    ข. เพลงร าวง 
 ค. เพลงหมอล า    ง. เพลงมโนรา 
๖. “ไม่เหมือนแม้นพจมานทีห่วานหอม” ค าว่า พจมาน น่าจะหมายถึงอะไร 
 ก. น ้าตาล    ข. ความดี 
 ค. ค าพดู    ง. ผลไมช้นิดหน่ึง 
๗. นักเรียนคิดว่า  บทสักวาทีลุ่งตลบัร้องให้เด็กฟัง  เป็นเร่ืองเกีย่วกบัอะไร 
 ก. สัตว ์     ข. การท าดี 
 ค. การประกอบอาชีพ   ง. การพดู 
 
 



~ ๒๕ ~ 

 

 
๘. นักเรียนคิดว่า  บทสักวาร้องเล่นกนัในภาคใดของไทย 
 ก. ภาคใต ้    ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคอีสาน    ง. ภาคเหนือ 
๙. นักเรียนคิดว่า  พชืในข้อใดทีนั่กกลอนมักน ามาเปรียบเทยีบกบัค าพูด 
 ก. บอระเพด็    ข. หมามุย้ 
 ค. อุตพิด    ง. ซ่อนกล่ิน 
๑๐. “อนัอ้อยตาลหวานลิน้แล้วส้ินซาก  แต่ลม…หวานหูไม่รู้หาย” นักเรียนคิดว่า  ควรเติมค าในข้อใดลงใน
ช่องว่างจึงจะได้ใจความถูกต้องเหมาะสม 
 ก. มาก     ข. หาก 
 ค. ปาก     ง. ยาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

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……………… 
 
 



~ ๒๗ ~ 

 

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) 

ความร่วมมือ 
(๔) 

ความมีวนิยั 
(๔) 

คุณภาพของ
ผลงาน  (๔) 

การน าเสนอ
ผลงาน  (๔) 

รวม 
(๒๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 

 

 
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 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
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 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



~ ๓๑ ~ 

 

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 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 

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 

น ้า
เสี
ยง
เห
มา
ะส

มก
บัเ
รื่อ
งที่

อ่า
น 

ไม่
อ่า
นข

า้ม
/อ่า

นเ
พิ่ม

/ต
ู่ ค า

 

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

 
 



~ ๓๓ ~ 

 

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 

 
 
 

 
 


