
~ ๑ ~ 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  วรรณคดีล าน า    

หน่วยท่ี ๔  ไก่แจ้แซ่เสียง     
 

 
 
โดย   

นางอ าพร  ไชย์มลู 
คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบา้นท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

    กระทรวงศึกษาธิการ  
 



~ ๒ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๔.๑ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  ไก่แจ้แซ่เสียง     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  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 
             ท.๕.๑ ป.๒/๓  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 



~ ๓ ~ 

 

สาระส าคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคนเดียว  ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิ สติในการอ่าน 
ศึกษาค ายากตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่งพินิจ พิจารณา จะท าใหจ้บัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
สามารถตอบค าถามล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง และน าไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเร่ือง  เพื่อเล่าเร่ืองและ
เขียนเร่ืองได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลกัการอ่านในใจท่ีดีไดถู้กตอ้ง 
 ๒. ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม จากเร่ืองท่ีอ่านได ้

๓. สรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน เร่ือง ไก่แจแ้ซ่เสียง 
 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 

 



~ ๔ ~ 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  
 ๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงไก่แจ ้ โดยครูถามวา่ นกัเรียนเคยรู้จกัไก่แจไ้หม 
ใหน้กัเรียนอาสาสมคัร  ออกมาอธิบายถึงรูปร่าง  ลกัษณะและเสียงการขนัของไก่แจ ้

๓. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาทบทวนถึงหลกัและวธีิการอ่านในใจ จากนั้นใหน้กัเรียน 
อ่านในใจบทเรียนเร่ืองไก่แจแ้ซ่เสียงและบทอ่านเสริมเพิ่มความรู้ 

๔. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ือง  โดยครูช่วยสรุปเพิ่มเติม แลว้เขียน 
ขอ้สรุปลงบนกระดาน นกัเรียนคดัลงในสมุดของตนเอง โดยครูเนน้การคดัลายมือ 

๕.นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับบตัรกิจกรรมและท ากิจกรรมตามบตัรกิจกรรมกลุ่มเสร็จแลว้ส่งครู
ตรวจ 
๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี ๑๑  หนา้ ๙๔  เป็นการบา้น 

 ๗. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
๘.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 

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



~ ๕ ~ 

 

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



~ ๖ ~ 

 

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

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

 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  X  ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
๑. นักเรียนคิดว่า  ในบทเรียนที๔่ นีพู้ดถึงเร่ืองอะไรเป็นส าคัญ 
 ก. เด็กนอ้ย     

ข. ครู 
 ค. ไก่แจ ้
๒. นักเรียนคิดว่า  “ไก่ตัวผู้จะม…ี………..สวยงาม” เติมลงในช่องว่างจึงถูกต้อง 
 ก.สีสัน     ข. สีสรร 
 ค. สีสรรค ์     
๓. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะของไก่แจ้ตัวผู้ 
 ก. มีหงอน     

ข. มีหางเรียวยาว 
 ค. มีสีไม่สวย     
๔. นักเรียนคิดว่า  เจ้าสวยมีสี  ตามข้อใด 
 ก.สีแดง      

ข. สีด าสนิท 
 ค. สีประดู่     
๕. นักเรียนคิดว่า  ส่ิงใดทีเ่ราควรเอาอย่างไก่แจ้ 
 ก. ไม่ลกัขโมย     

ข. ขยนั 
 ค. กินอาหารนอ้ย    
๖. นักเรียนคิดว่า  เราควรขยนัอ่านหนังสือเหมือนไก่ขยนัอะไร  
 ก. หาอาหาร     

ข. ขนั 
 ค. คุย้เข่ีย     
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๗. นักเรียนคิดว่า  แม่แนะน าให้ผู้เล่าเร่ืองไก่แจ้แซ่เสียง เอาแบบอย่างไก่ในข้อใด 
 ก. ความขยนั     

ข. ความสามคัคี 
 ค. การรักษาความสะอาด    
๘. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดไม่ได้มีความหมายเกีย่วข้องกบัเสียง 
 ก. ส าเนียง     

ข. แซ่ 
 ค. เร่ือย 
๙. “ไก่งามเพราะ……… คนงามเพราะแต่ง”  นักเรียนคิดว่า  ควรเติมค าใดลงช่องว่างจึงจะถูกต้อง 
 ก. ตา      

ข. หาง 
 ค. ขน      
๑๐. นักเรียนคิดว่า  บทดอกสร้อยมุ่งบอกให้เราเห็นคุณค่าของอะไร 
 ก. เงิน      

ข. เวลา 
 ค. อาหาร     
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บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  นกัเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แลว้ตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  ส่ิงใดทีเ่ราควรเอาอย่างไก่แจ้  ในบทร้อยกรอง ไก่แจ้แซ่เสียง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. นักเรียนคิดว่า  ในบทดอกสร้อย ไก่แจ้ มีค าใดบ้าง ทีม่ีความหมายเกีย่วข้องกบั  “เสียง” 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
๓. นักเรียนคิดว่า  ส านวนไทยทีว่่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” หมายความว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๔. นักเรียนคิดว่า  นักเรียนรู้จักส านวนไทยทีเ่กีย่วกบัไก่หรือไม่ ลองยกตัวอย่างมาให้ดู 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๕. นักเรียนลองสังเกตว่าบทเรียน เร่ือง “ไก่แจ้แซ่เสียง” มีวธีิเขียนและวธีิเล่าเร่ืองอย่างไร และใช้ภาษา
อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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บัตรกจิกรรมกลุ่มที ่ ๒ 
เร่ือง เขียนเร่ืองจากภาพ 

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

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพต่อไปน้ี  พร้อมตั้งช่ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นิทานเร่ือง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



~ ๑๐ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔.๒ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  ไก่แจ้แซ่เสียง    เวลา  ๓  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 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 าคัญ 
 การอ่าน การเขียนและเรียนรู้ค า ค  ายากไดจ้ะช่วยใหก้ารอ่านเร่ืองราว เน้ือหาในบทเรียนไดดี้ข้ึน  
ถือเป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันาทกัษะใหถู้กตอ้ง จึงจะท าให้
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปดว้ยดีและเกิดการพฒันาในการเรียนรู้ตามมา  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านค า   ค ายาก ขอ้ความ และส านวนในบทเรียนไดถู้กตอ้ง 
 ๒. เขียนค า ค ายาก  ขอ้ความ และส านวนภาษาในบทเรียนไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  บอกความหมายของค า  ค ายาก ในบทเรียนได ้



~ ๑๑ ~ 

 
 

 

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. นกัเรียนเล่นเกมสืบสวน  
๒.นกัเรียนดูภาพในบทเรียนท่ี ๔ เร่ือง   ไก่แจแ้ซ่เสียง  แลว้สนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียนวา่  

เป็นภาพเก่ียวกบัอะไร มีใครท าอะไรในภาพ  โดยครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาพเพื่อน าเขา้สู่เน้ือหา 
๓. ครูยกบตัรค า  ค  าวา่ “กระ  นกกระจอก  ประดู่  หมาก” ใหน้กัเรียนดู แลว้ร่วมกนัสนทนา 

แสดงความคิดเห็น และอภิปรายถึงค าและความหมายของค า  
๔. นกัเรียนฟังครูอธิบาย ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ค า  ค ายาก  กลุ่มค า  ความหมายของค า  

การหาความหมายของค าในพจนานุกรม   การใชพ้จนานุกรมง่ายๆ  
 ๕. นกัเรียนร่วมกนัหาค า ค ายาก ส านวนภาษาในบทเรียน แลว้ร่วมกนัเขียนค าอ่าน และ 
 หาความหมาย ของค า  



~ ๑๒ ~ 

 

 ๖. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามความเหมาะสม ใหแ้ต่ละกลุ่มรับบตัรกิจกรรมกลุ่มและปฏิบติั
ตามขั้นตอนในบตัรกิจกรรม เสร็จแลว้น าเสนอผลงานและส่งครูตรวจต่อไป 
 ๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม   

๘. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน  
 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. ภาพในบทเรียน 
 ๒. บตัรค า 
 ๓ เกมสืบสวน 
 ๔. บตัรกิจกรรม 

 ๕. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๖.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
    การอ่าน การเขียนและเรียนรู้
ค า ไดจ้ะช่วยใหก้ารอ่านใน
บทเรียนไดดี้ ถือเป็นการพฒันา
ทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนควร
ไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันา
ทกัษะทางภาษาใหถู้กตอ้ง จึง
จะท าใหก้ารเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นไปดว้ยดีและเกิดการพฒันา
ทกัษะทางภาษาตามมา 
 
 
 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 



~ ๑๓ ~ 

 

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



~ ๑๔ ~ 

 

เกม “สืบสวน” 
อุปกรณ์การเล่น  มีดงัน้ี 

  บตัรค า “ท่ีไหน”  “ใคร”  “ท าอะไร”  “ท าไม”    “เม่ือไร”  “กบัใคร”  สลาก 
วธีิด าเนินการเล่นเกม 
๑. ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่ากนั 
๒. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากวา่กลุ่มใดจะไดเ้ร่ิมเล่นก่อน 
๓. ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัเป็นแถวหนา้กระดานซอ้นกนั ๒ แถว 
๔. เร่ิมเล่นโดยครูชูบตัรค าท่ีเป็นค าถามข้ึนทีละใบ แลว้ใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายผลดักนัโตต้อบใหต้รง

ค าถามท่ีใหดู้ 
๕. การโตต้อบการบตัรค าถามน้ีนกัเรียนตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว โดยครูจะใหเ้วลาประมาณ ๒๐ -๓๐ นาที 

ถา้ครูเอาบตัรลงเม่ือไรก็หมดสิทธ์ิตอบ 
๖. การตดัสินจะดูวา่ฝ่ายใดตอบชา้ตอ้งออกจากการแข่งขนัมาช่วยครูเป็นกรรมการการแข่งขนัด าเนิน

ไปเร่ือย ๆ ฝ่ายใดเหลือจ านวนคนมากท่ีสุดก็เป็นฝ่ายชนะ 
ตัวอย่าง 

  ๑) ใคร  ท าอะไร  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. ก่อนท่ีจะเล่นครูควรสาธิตและซกัซอ้มความเขา้ใจกบันกัเรียนใหดี้ก่อนและบางคร้ังถึงแมค้  าท่ี
โตต้อบจะเป็นเร่ืองสมมุติข้ึน ก็ยอมรับเพื่อความสนุกสนาน และการโตต้อบใหต้รงค าถามก็
เพียงพอแลว้ 

๒. ถา้ครูไม่ไดเ้ตรียมบตัรค าไวค้รูอาจท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางคอยตั้งค  าถามใหต้รงจุดโดยครูดูจาก
ลกัษณะค าตอบของผูเ้ล่นแลว้พยายามตั้งค  าถามใหต่้อเน่ืองกนัเพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถคิดได้
ต่อเน่ืองดว้ย  ก็จะท าใหบ้รรยากาศสนุกสนานยิง่ข้ึน  เม่ือเสร็จกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนครูก็พดู
โยงเขา้สู่บทเรียนต่อไป 



~ ๑๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมกลุ่มที ่ ๑ 
ช่ือกลุ่ม………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  หาค าศพัท ์ ค ายาก  ขอ้ความและส านวนภาษาท่ีควรศึกษา หาความหมายจากพจนานุกรม แลว้ 
               น ากรอกลงในตารางท่ีก าหนดให้ (จดัท าเป็นพจนานุกรมค าของกลุ่ม) 

ค า ค าอ่าน ชนิดของค า ความหมาย 

   ตัวอย่าง 
     ประดู่ 

 
 ประ-ดู่ 

 
   ค านาม 

 
ช่ือไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ดอกสี
เหลือง มีกล่ินหอมเน้ือไมสี้
น ้าตาล เรียกสีอยา่งสีเน้ือไมข้อง
ตน้ประดู่  สีประดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ครูควรหาหนงัสือพจนานุกรมค าศพัทม์าใหน้กัเรียน  หรือครูกบันกัเรียนร่วมกนัจดัท าข้ึนใช้ 
       เองก็ได ้



~ ๑๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

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

ค าช้ีแจง   
ตอนที ่๑ ใหน้กัเรียนเขียนค าอ่านของค าต่อไปน้ี   

 
 ๑. ของขวญั  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๒. ประดู่  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๓. น ้าตาล  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๔. สนิท   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๕. สนาม  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๖. ขยนั   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๗. สุภาษิต  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๘. ร่ืนรมย ์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๙. สัมฤทธ์ิ  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๑๐. ประโยชน์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 
ตอนที ่๒   ใหน้กัเรียนเขียนค าจากค าอ่านท่ีก าหนดให้  ใหถู้กตอ้ง 
 ๑. บนั-เลง   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๒. ประ-โหยด   เขียนวา่   …………………………………………  
 ๓. สุก-สี   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๔. ส า-ริด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๕. จิด-ใจ   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๖. นา-ลิ-กา   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๗. กอบ-กิด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๘.  ร่ืน-รม   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๙. สะ-ดบั   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๑๐. สัง-เกด   เขียนวา่   ………………………………………… 



~ ๑๗ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๔.๓ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  ไก่แจ้แซ่เสียง     เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่านออกเสียงในบทเรียน                  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 
           ท ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน 



~ ๑๘ ~ 

 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียงการอ่านเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถไดย้นิเสียงท่ีเราอ่านไดด้ว้ย   

เป็นการรับสารทั้งตนเองและคนอ่ืน ดงันั้นจึงตอ้งอ่านใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญัของ
การอ่านอยา่งมีความหมาย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทเรียน เร่ืองดอกสร้อยแสนงาม ไดถู้กตอ้งและชดัเจน 
 ๒. ปฏิบติัตนในการอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง 
 ๓. อ่านออกเสียงค าใหม่ในบตัรค า ไดถู้กตอ้งชดัเจนและคล่องแคล่ว 
 
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 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง “ดอกสร้อย” อ่านออกเสียงดงัๆพร้อมกนัสนทนาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบับทร้อยกรอง 
 



~ ๑๙ ~ 

 

เพลงดอกสร้อยร้อยค ำ 
 สักวาคือบทกลอนอักษรสรรค์  ท่ีประพันธ์เรียงถ้อยร้อยประสาน 
เหมือนกลอนแปดเรียงถกูทุกประการ  เพียงแต่ขึน้และลงนั้นท่ีต่างไป 

   คือ ให้ขึน้ค าว่า  เอ๋ย   ลงท้ายใช้ว่า เอย นะจ าไว้ 
นอกนั้นกลอนแปดเป็นอย่างไร   ดอกสร้อยกใ็ช่ให้เหมือนกัน 

  ๒. ตวัแทนนกัเรียนน าบตัรค ายากท่ีครูเตรียมไว  ้ติดบนกระเป๋าผนงักบับตัรค าอ่าน แลว้ร่วมกนั
สังเกตค าและค าอ่าน แลว้ฝึกอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจ ในลกัษณะเพื่อนช่วเพื่อน 
 ๓. นกัเรียนอ่านตามครูค าละ ๒ คร้ัง เนน้การอ่านออกเสียงถูกตอ้งและชดัเจน แลว้ครูจึงอธิบาย
ความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค าใหใ้จ 
 ๔. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าบนกระเป๋าผนงัจนครบทุกกลุ่ม ใครอ่านไม่ไดห้รือไม่คล่องให้
เพื่อนช่วยจนสามารถอ่านไดค้ล่อง และจ าค ายากไดด้ว้ย เพื่อจะไดไ้ม่มีปัญหาในการเรียนคร้ังต่อไป 

๕. ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัการอ่านค าท่ีถูกตอ้งวา่มีประโยชน์ต่อการอ่านเร่ือง  
หรือบทเรียนอยา่งไร  

๖. นกัเรียนอ่านหนงัสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ วรรณคดีล าน า บทท่ี ๔ เร่ือง   
ไก่แจแ้ซ่เสียง  คนละ ๑ ประโยค จากหนา้ ๓๗ ถึงหนา้ ๔๑ ต่อกนัจนจบ จากนั้นอ่านบทดอกสร้อย  
หนา้ ๔๔ โดยอ่านออกเสียงพร้อมทุกคน แลว้จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทุกเร่ือง 
 ๗. นกัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงกนัเองอีกคร้ัง โดยใหค้นอ่านเก่งช่วยคนอ่อนในลกัษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อนและใหอ่้านเป็นรายบุคคลในกลุ่ม ครูคอยสังเกตการอ่านของเด็กๆ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูล
ในการพฒันาต่อไป 
 ๘. นกัเรียนคดัเลือกตวัแทนออกมาอ่านออกเสียงท่ีหนา้ชั้นเรียนตอนใดตอนหน่ึงของเร่ือง  หรือ
จะอ่านบทดอกสร้อยหรือนิทานก็ได้  เม่ืออ่านจบลงใหก้ลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็น หรือวจิารณ์การอ่าน 
โดยครูสรุปการอ่านของแต่ละกลุ่ม 
 ๙. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
 ๑ ๐. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 ๑๑. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  

 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

 

ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 
 ๒. บตัรค ายาก 
 ๓. บตัรกิจกรรม 
 ๔. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๕. แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๖. แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
 
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 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 



~ ๒๑ ~ 

 

เพลง  ไก่เอ๋ยไก่ป่า 
  ท านอง   เพลงไก่เอ๋ยไก่ 

  ไก่เอ๋ยไก่ป่า 
เจา้เริงร่าขนักอ้งทอ้งป่าเขา 
ส่งเสียงใสแจ๋วแนวล าเนา 
ตั้งแต่เชา้เจา้ขยนัขนัเสียงเอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



~ ๒๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

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

ค าช้ีแจง  นักเรียนเขียนค าศัพท์จากค าทีอ่่านทีก่ าหนดให้ให้ถูกต้อง 
 
๑. ส า-ริด    ------------------------------------------------ 
 
๒. ประ-โหยด    ------------------------------------------------ 
 
๓. ร่ืน-รม    ------------------------------------------------ 
 
๔ ประ-โหยก    ------------------------------------------------ 
 
๕. บนั-เลง    ------------------------------------------------ 
 
๖. พ-ิจา-ระ-นา    ------------------------------------------------ 
 
๗. ขาว-นวน    ------------------------------------------------ 
 
๘. ขะ-หยนั    ------------------------------------------------ 
 
๙. กระ-จอก-เทด    ------------------------------------------------ 
 
๑๐. สี-สัน    ------------------------------------------------ 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 

 

 

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

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

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนเส้นใตค้  าท่ีเขียนผดิ    แลว้เขียนใหม่ใหถู้กตอ้ง 
 
 ๑. ของขวญั  สัตวเ์ล้ียง ไก่พนัธ์ไทย ………………………………… 
 
 ๒. สีสัน  ประดู่  ขาวนวล   ……………………………….. 
 
 ๓. น ้าตาล  สีสัน  ขาวนวน  ………………………………... 
 
 ๔. สนิท  กระจอกเทศ  น ้าตาน  ……………………………….. 
 
 ๕. อาหาร   กระจอกเทด  สนาม  ……………………………….. 
 
 ๖. นาฬิกา  ขยนั  บรรเรง   ……………………………….. 
 
 ๗. สุภาษิต  ร่ืนรมย ์ น่ิมนวน  ……………………………….. 
 
 ๘.ร่ืนรมย ์ บรรเลง  น่ิมนวล  ………………………………… 
 
 ๙. กอบกิจ  ส าฤทธ์ิ  ดอกสร้อย  ……………………………….. 
 
 ๑๐. สัมฤทธ์ิ  ดอกสร้อย  ประโยชน ์ ………………………………… 
 
 



~ ๒๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๓ 
เร่ือง การคัดบทร้อยกรอง 

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

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและคดับทร้อยกรองใหถู้กตอ้งและสวยงาม 
 

บทร้อยกรอง   การอ่านท านองเสนาะ 
  การอ่านท านองเสนาะ 
เกิดไพเราะเสนาะใจ 
เอ้ือนเสียงส าเนียงใส 
อ่านสอดใส่อารมณ์หวาน 
  ท าเสนาะเพราะจริงหนา 
เชิญเรามาเปล่งเสียงอ่าน 
ร่วมกบัสานต านาน 
ดว้ยการอ่านท านองเสนาะเอย 

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



~ ๒๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๔ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนระบายสีและวาดภาพประกอบแลว้เขียนเรียงความประโยชน์ของไก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง……………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………… 

 



~ ๒๖ ~ 

 

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

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

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  X ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  บทเรียนที่ ๔ กล่าวถึงเร่ืองอะไรเป็นส าคัญ 
 ก. เด็กนอ้ย    ข. ครู 
 ค. หนู     ง. ไก่แจ ้
๒. “ไก่ตัวผู้จะม…ี………..สวยงาม” นักเรียนคิดว่า ควรเติมค าใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง 
 ก.สีสัน     ข. สีสรร 
 ค. สีสรรค ์    ง. สีสันต ์
๓. นักเรียนคิดว่า ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะของไก่แจ้ตัวผู้ 
 ก. มีหงอน    ข. มีหางเรียวยาว 
 ค. มีสีสดใส    ง. สีไม่สวย 
๔. นักเรียนคิดว่า เจ้าสวยมีสีตามข้อใด 
 ก.สีแดง     ข. สีด าสนิท 
 ค. สีประดู่    ง. สีขาวนวล 
๕. นักเรียนคิดว่า ส่ิงใดทีเ่ราควรเอาอย่างไก่แจ้ 
 ก. ไม่ลกัขโมย    ข. ขยนั 
 ค. กินอาหารนอ้ย   ง. รักเดียวใจเดียว 
๖. นักเรียนคิดว่า เราควรขยนัอ่านหนังสือเหมือนไก่ขยนัอะไร  
 ก. หาอาหาร    ข. ขนั 
 ค. คุน้เข่ีย    ง. ต่ืนแต่เชา้ 
๗. นักเรียนคิดว่า แม่แนะน าให้ผู้เล่าเร่ืองไก่แจ้แซ่เสียง เอาแบบอย่างไก่ในข้อใด 
 ก. ความขยนั    ข. ความสามคัคี 
 ค. การรักษาความสะอาด   ง. ความเสียสละ 
 



~ ๒๗ ~ 

 

 
๘. นักเรียนคิดว่า ข้อใดไม่ได้มีความหมายเกีย่วข้องกบัเสียง 
 ก. ส าเนียง    ข. แซ่ 
 ค. บรรเลง    ง. เร่ือย 
๙. “ไก่งามเพราะ……… คนงามเพราะแต่ง”  นักเรียนคิดว่า ควรเติมค าใดลงช่องว่างจึงจะถูกต้อง 
 ก. ตา     ข. หาง 
 ค. ขา     ง. ขน 
๑๐. นักเรียนคิดว่า บทดอกสร้อยมุ่งบอกให้เราเห็นคุณค่าของอะไร 
 ก. เงิน     ข. เวลา 
 ค. อาหาร    ง. สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 

 

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……………… 



~ ๒๙ ~ 

 

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

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 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 



~ ๓๑ ~ 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 

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 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 

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



~ ๓๕ ~ 

 

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 

 


