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แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  วรรณคดีล าน า    

หน่วยท่ี  ๖  ยายกะตา    
 

 
 
 
โดย   

นางอ าพร  ไชย์มลู 
คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบา้นท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

     กระทรวงศึกษาธิการ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๖.๑ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒         
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  เร่ือง ยายกะตา           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 
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สาระส าคัญ 
 การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ีเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้พียงคนเดียว  ผูอ่้านตอ้งใชส้มาธิ สติในการอ่าน 
ศึกษาค ายากตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอยา่งพินิจ พิจารณา จะท าใหจ้บัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
สามารถตอบค าถามล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง และน าไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเร่ือง เพื่อเล่าเร่ืองและ
เขียนเร่ืองได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลกัการอ่านในใจท่ีดีไดถู้กตอ้ง  KP 
 ๒. ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม จากเร่ืองท่ีอ่านได ้ K 

๓. สรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้  K 
๔.  มีมารยาทในการอ่าน A 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 ๑. การอ่านในใจบทเรียน เร่ือง ยายกะตา 
 ๒. การตั้งค  าถาม ตอบค าถามของเร่ือง 
 ๓. การสรุปขอ้คิด  ใจความส าคญัของเร่ือง 
 
กระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้   

๒.นกัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง “ตายาย”   
๓. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาทบทวนถึงหลกัและวธีิการอ่านในใจท่ีดี จากนั้น 

นกัเรียนอ่านในใจบทเรียนเร่ือง ตากะยาย และบทอ่านเสริมเพิ่มความรู้ 
๔. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิด ใจความส าคญัของเร่ือง  โดยครูช่วยสรุปเพิ่มเติม แลว้เขียน 

ขอ้สรุปลงบนกระดาน นกัเรียนคดัลงในสมุดของตนเอง โดยครูเนน้การคดัลายมือ 
๕. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามบตัรกิจกรรมกลุ่ม เสร็จแลว้ส่งครูตรวจ 

 ๖. ครูใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม  
๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี ๔  หนา้ ๒๓๘   เป็นการบา้น 
๘. นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปบทเรียนโดยเล่นเกมอ่านไดใ้หท้  าตาม  



~ ๔ ~ 

 

ส่ือและ แหล่งเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 
 ๒. บตัรกิจกรรม 
 ๓. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๔. แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๕.แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

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 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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เกม  อ่านได้ให้ท าตาม 
 

จุดประสงค์   เพื่อใหน้กัเรียนอ่านในใจ  แลว้จบัใจความส าคญั  และปฏิบติัตามค าสั่งได ้
อุปกรณ์       - กระดาษแขง็ท่ีเป็นค าสั่ง 
วธีิเล่น 
          ครูเขียนค าสั่งต่าง ๆ  ลงในกระดาษ  แลว้แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะส่งตวัแทน
ออกมาเล่นทีละ  ๒  คน  เร่ิมเล่นโดยใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มนั้น  ออกมาอ่าน   ขอ้ความท่ีอยูใ่น
กระดาษท่ีครูเขียนเตรียมไวเ้ป็นขอ้ความเดียวกนัทั้ง  ๒  กลุ่ม  ใหใ้ชเ้วลาอ่านประมาณ  ๑  นาที  จากนั้น
ใหผู้อ่ื้นท่ีเหลือเป็นผูส้ังเกตการณ์    และเป็นกองเชียร์  โดยท่ีตอ้ง ตกลงกนัวา่ไม่ก่อความวุน่วาย  
รบกวน  ขณะท่ีตวัแทนทั้งสองฝ่ายเล่นกนัอยู่ 
 ตัวอย่าง  ขอ้ความท่ีจะออกค าสั่งใหน้กัเรียนปฏิบติัตามมีดงัน้ี 
       ๑. อ่านขอ้ความใหต้ลอดทั้งหมดก่อน 
       ๒. เขียนช่ือ  และนามสกุล  ตวับรรจง  มุมขวาดา้นบนของกระดาษ 
       ๓. ลงวนัท่ีใตช่ื้อของท่าน 
       ๔. พลิกกระดาษตั้งดา้นซา้ยข้ึน  แลว้เขียน  วนั  เดือน  ปีเกิด  ของท่านโดยไม่ใชอ้กัษร
ยอ่ 
       ๕. เขียนสามเหล่ียมลอ้มรอบหวัขอ้ท่ีเป็นเลขค่ี 
  ๖. เขียนสามเหล่ียมลอ้มรอบท่ีเป็นเลขคู่ 
  ๗. เขียนเส้นขนานก ากบัขอ้ท่ีมีรูปสามเหล่ียม 
  ๘. เขียนเส้นเดียวก ากบัขอ้ท่ีมีรูปสามเหล่ียม 
  ๙. ขีดเส้นใตข้อ้  ๑, ๓, ๕ 
  ๑๐. ใหท้่านท าตามขอ้  ๒ , ๔  และ  ๙   เท่านั้นแลว้วางปากกา  ไม่พดู  ไม่ส่งเสียง  
สัญญาณใด ๆ  ไม่ยิม้หรือไม่หวัเราะ 
 เม่ือท าเสร็จแลว้  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลย  และใหค้ะแนนโดยกลุ่มใดท าถูกตอ้งมากท่ีสุด
จะเป็นผูช้นะ 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  x  ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดคือลกัษณะนิสัยของเด็กหญงิมะลิ 
 ก. ชอบเล่นเหมือนผูช้าย    

ข. เกียจคร้านท าการงาน 
 ค. ชอบร้อยมาลยั    
๒. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดแสดงว่าเด็กหญงิมะลเิป็นคนดี 
 ก. ชอบอ่านหนงัสือทุกวนั   

ข. ชอบบูชาพระ 
 ค. ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น    
๓. นักเรียนคิดว่า  ส่ิงทีไ่ม่มีในวดัโพธ์ิ 
 ก. รูปลิง      

ข. รูปป้ันยกัษ ์
 ค. ตุก๊ตาจีน     
๔. นักเรียนคิดว่า  ยายต้องการพามะลไิปดูอะไร 
 ก. รูปป้ันยกัษ ์     

ข. ตุก๊ตาจีน 
 ค. ภาพนิทานยายกะตา 
๕. นักเรียนคิดว่า  ภาพนิทานจะอยู่ทีใ่ดของพระอุโบสถ 
 ก. หนา้ต่าง     

ข. ประตู 
 ค. ระเบียงขา้งนอก 
 
    



~ ๗ ~ 

 

๖. นักเรียนคิดว่า  เหตุใดหลานในเร่ืองยายกะตาจึงถูกตี 
 ก. ไม่เช่ือฟังผูใ้หญ่    

ข. เกียจคร้านท าการบา้น 
 ค. ไม่ท าหนา้ท่ี     
๗. นักเรียนคิดว่า  นิทานเร่ืองยายกะตา จะเร่ิมใหม่ด้วยค าว่าอะไร 
 ก. แมวไม่ช่วยกดัหนู    

ข. นายพรานไม่ช่วยยงิกา 
 ค. ยายมายายก็ด่า ตามาตาก็ตี 
๘. นักเรียนคิดว่า  สัตว์ในข้อใดไม่มีในนิทานเร่ือง ยายกะตา 
 ก. หนู      

ข. แมว 
 ค. หมู      
๙. นักเรียนคิดว่า  ยายของมะลแิตกต่างจากยายในนิทานเพราะอะไร 
 ก. ยายของมะลิไดห้ลานดี    

ข. ยายของมะลิไดห้ลานไม่ดี 
 ค. ยายของมะลิใจร้าย    
๑๐. นักเรียนคิดว่า  ข้อคิดของเร่ืองนีค้ืออะไร 
 ก. ประหยดั คือการสร้างอนาคต   

ข. ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 
 ค. สามคัคี คือ พลงั    
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บัตรกจิกรรมกลุ่มที ่ ๑ 
เร่ือง เขียนเร่ืองจากภาพ 

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพต่อไปน้ี  พร้อมตั้งช่ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เร่ือง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แลว้ตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 
 
๑. นักเรียนเคยได้ฟังนิทานเร่ือง  ยายกะตา  มาก่อนหรือไม่  ถ้าเคยฟัง  เขียนเล่าให้เพือ่นฟังบ้างว่า
เหมือนหรือต่างกนักบันิทานในบทเรียนนีห้รือไม่  
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. นักเรียนบอกได้ไหมว่า  นิทานเร่ืองนี้  หลานท าตัวดีหรือไม่ดีอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๓. ในนิทานเร่ืองนี้  นักเรียนชอบตัวละครตัวใดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๔. เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลอื นักเรียนจะบอกว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า” หรือไม่ เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๕. นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า  นิทานเร่ืองนีต่้างกบันิทานเร่ืองอืน่ๆ อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖.๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                   
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  เร่ือง ยายกะตา    เวลา  ๓   ช่ัวโมง 
เร่ือง การอ่าน  การเขียนและเรียนรู้ค า ค ายาก            เวลา   ๑  ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ ๒  การเขียน 

     มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียน 
                               เร่ืองราว  ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน 

                                                       การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

สาระที ่ ๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

    มาตรฐาน  ท  ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                    และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  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  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 เน้ือหาในบทเรียนไดดี้ ถือ
เป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันาทกัษะใหถู้กตอ้ง จึงจะท าใหก้าร
เรียนรู้ภาษาเป็นไปดว้ยดีและเกิดการพฒันาตามมา 



~ ๑๑ ~ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. อ่านค า   ค ายาก ขอ้ความ และส านวนในบทเรียนไดถู้กตอ้ง  KP 
 ๒. เขียนค า ค ายาก  ขอ้ความ และส านวนภาษาในบทเรียนไดถู้กตอ้ง  K 
 ๓.  บอกความหมายของค า  ค ายาก ในบทเรียนได ้ P 

๔.  มีมารยาทในการอ่าน  และการเขียน   A 
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
 ๑. การอ่านค 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.นกัเรียนเล่นเกมพจนานุกรมฉบบัยอ่   
 ๒.ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนดูภาพในบทเรียนท่ี ๖ เร่ือง  

ยายกะตา   แลว้สนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียนวา่เป็นภาพเก่ียวกบัอะไร มีใครท าอะไรในภาพ ครูให้
ความรู้เก่ียวกบัภาพแลว้พดูสู่สาระการเรียนรู้และบูรณาการกบัวชิาคณิตศาสตร์  เช่น  ถามวา่ 

- ในหนา้ ๕๙  มีภาพอะไรบา้ง  มีคนและสัตวจ์  านวนเท่าไร 



~ ๑๒ ~ 

 

- ในหนา้  ๖๔  เป็นภาพอะไร  ก าลงัท าอะไร  มีจ  านวนเท่าใด 
- ในหนา้ ๖๓  มีอะไรบา้ง  จ  านวนเท่าไร   
๓. นกัเรียนดูบตัรค า  ค  าวา่ “ทะนาน  ยอ้น  ไซร้  เมล็ด” ท่ีครูยกใหดู้ แลว้ร่วมกนัสนทนา แสดง

ความคิดเห็น และอภิปรายถึงค า ความหมายของค า จากนั้นครูถามใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบปากเปล่าตาม
ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน 

๔. นกัเรียนฟังครูอธิบาย ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ค า  ค ายาก  กลุ่มค า  ความหมายของค า 
การหาความหมายของค าจากพจนานุกรมและวธีิการใชพ้จนานุกรมง่ายๆ  
 ๕. นกัเรียนร่วมกนัหาค า ค ายาก ส านวนภาษาในบทเรียน แลว้ร่วมกนัเขียนค าอ่าน และ 
 หาความหมายของค า  

 ๖. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามความเหมาะสม  ใหท้  าบตัรกิจกรรมกลุ่ม  ) 
 ๗. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม 
 ๘.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 

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

 ๔. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๕. แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
 การอ่านการเขียนและเรียนรู้ค า 
ช่วยใหก้ารอ่านไดดี้ ถือเป็นการ
พฒันาทกัษะทางภาษาท่ีควร
ไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันา
ทกัษะทางภาษาใหถู้กตอ้ง ซ่ึง
จะท าใหก้ารเรียนรู้เป็นไปดว้ยดี
และเกิดการพฒันา 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

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

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขอ้ ๑ – ๘ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/บตัร
กิจกรรม 

 
สังเกต  ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

 
บันทกึข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 

 

เกม   พจนานุกรมฉบับย่อ 
 

จุดประสงค์  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถจดัค าตามล าดบัอกัษร  และน าความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้น  การหา
ศพัทจ์ากพจนานุกรม 

 
อุปกรณ์ 

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  ใส่ลงในบตัรแต่ละบตัร

ตามพยญัชนะท่ีก ากบัอยู ่ โดยเขียนค าศพัทห์มวดต่าง ๆ  ใหถู้กตอ้ง  อาจจะเป็นอาหารสัตว ์ พืช  ของใช้
ก็ได ้ ทั้งน้ีแลว้แต่ตกลงกนัไวแ้ต่แรก 

๔. การเล่นเกมน้ีผูเ้ล่นตอ้งท างานแข่งเวลา    ดงันั้นการตกลงแบ่งงานกนัใหดี้ในการท างาน
ร่วมกนั  เพื่อใหผ้ลงานถูกตอ้ง 

๕. เม่ือหมดเวลาใหร้วบรวมส่ง  กลุ่มท่ีหาค าไดม้ากท่ีสุดและถูกตอ้งท่ีสุดจะเป็นกลุ่มท่ีชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 

 

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

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหาค าศพัท์  ค ายาก  ขอ้ความและส านวนภาษาท่ีควรศึกษา แลว้หาความหมายจาก 
พจนานุกรม ใหถู้กตอ้ง 
 

ค า ค าอ่าน ชนิดของค า ความหมาย 
   ตวัอยา่ง 
     ทะนาน 

 
ทะ-นาน 

 
   ค านาม 

 
ภาชนะส าหรับตวงขา้ว  ถัว่  งา  
เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ     ครูควรหาหนงัสือพจนานุกรมค าศพัทม์าใหน้กัเรียน  หรือครูกบันกัเรียนร่วมกนัจดัท าข้ึน
ใชเ้องก็ได ้
 



~ ๑๖ ~ 

 

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

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

ค าช้ีแจง   
ตอนที ่๑ ใหน้กัเรียนเขียนค าอ่านของค าต่อไปน้ี   

๑. ศรัทธา  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๒. อยธุยา  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๓. พระพุทธรูป  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๔. พระอุโบสถ  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๕. ขยบั   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๖. ถล่ม   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๗. แมลง  อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๘. เมล็ด   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๙. ตุก๊ตา   อ่านวา่ ………………………………………… 
 ๑๐. เจดีย ์  อ่านวา่ ………………………………………… 
 
ตอนที ่๒   จงเขียนค าจากค าอ่านท่ีก าหนดให้  ใหถู้กตอ้ง 
 ๑. เจ-ดี    เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๒. พระ-พุด-ทะ-รูบ  เขียนวา่   …………………………………………  
 ๓. มะ-เล็ด   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๔. มะ-แลง   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๕. ถะ-หล่ม   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๖. ขะ-หยบั   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๗. พระ-อุ-โบ-สด  เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๘.  สัด-ทา   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๙. ตุก๊-กะ-ตา   เขียนวา่   ………………………………………… 
 ๑๐. อะ-ย-ุทะ-ยา   เขียนวา่   ………………………………… 



~ ๑๗ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๖.๓ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  เร่ือง ยายกะตา     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 
 การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านท่ีเปล่งเสียงเพื่อใหผู้ฟั้งไดย้นิและเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได้ ควรอ่าน
ออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน และปฏิบติัตนในการอ่านใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ จึงจะท าใหอ่้านมี
ประสิทธิภาพ ไดป้ระโยชน์ทั้งคนอ่านและคนฟัง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทเรียน เร่ืองดอกสร้อยแสนงาม ไดถู้กตอ้งและชดัเจน  KP 
 ๒. ปฏิบติัตนในการอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง  P 
 ๓. อ่านออกเสียงค าใหม่ในบตัรค า ไดถู้กตอ้งชดัเจนและคล่องแคล่ว KP 

๔.  มีมารยาทในการอ่านและการเขียน   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. นกัเรียนเล่นเกมทนายการอ่าน   



~ ๑๙ ~ 

 

๒. นกัเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรอง “ตายาย” อ่านออกเสียงดงัๆ พร้อมกบัสนทนาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบับทร้อยกรอง 

บทร้อยกรอง  ตายาย 
  ฉันอยู่กะตายาย   แสนสบายไร้กังวล 
ไม่วุ่นไม่วายวน    เพราะตายายน า้ใจดี 
  ตายายพาปลูกถัว่   ฉันดูท่ัวกาไม่มี 
นกเคยกินบินหนี    ท้ังถัว่งากาไม่กิน 

 ๓. นกัเรียนอาสาสมคัรน าบตัรค ายากท่ีครูเตรียมไว้ ติดบนกระเป๋าผนงักบับตัรค าอ่าน   ร่วมกนั
สังเกตค าและค าอ่าน แลว้นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจ 
 ๔. นกัเรียนอ่านตามครูค าละ ๒ คร้ัง เนน้การอ่านออกเสียงถูกตอ้ง และชดัเจน  จากนั้นครู
อธิบายความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค าใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ 
 ๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าบนกระเป๋าผนงัจนครบทุกกลุ่มโดยเนน้ท่ีอ่านออกเสียงดงั  ฟังชดั 
ใครอ่านไม่ไดห้รือไม่คล่องใหเ้พื่อนช่วยจนสามารถอ่านคล่อง และจ าค ายากไดด้ว้ย  

๖. ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัการอ่านค าท่ีถูกตอ้งวา่มีประโยชน์ต่อการอ่านเร่ือง  
หรือบทเรียนอยา่งไร  

๗. นกัเรียนอ่านหนงัสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ วรรณคดีล าน า บทท่ี ๖ เร่ือง   
ยายกะตา  คนละ ๑ ประโยค จากหนา้ ๕๙ ถึงหนา้ ๗๖ ต่อกนัจนจบ จากนั้นอ่านเสริมเพิ่มความรู้  
หนา้ ๗๘ - ๗๙  โดยอ่านออกเสียงพร้อมกนั แลว้จบัใจความส าคญัของเร่ือง 
 ๘. นกัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงอีกคร้ัง โดยใหอ่้านในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนและให้
อ่านเป็นรายบุคคลในกลุ่ม  
 ๙. นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมาอ่านออกเสียงท่ีหนา้ชั้นเรียนตอนใดตอนหน่ึงของเร่ือง  หรือ
จะอ่านบทดอกสร้อยหรือนิทานก็ได้  เม่ืออ่านจบแลว้ใหก้ลุ่มอ่ืนๆแสดงความคิดเห็นหรือวจิารณ์ 
การอ่าน โดยครูสรุปและเติมเตม็ผลการอ่านของแต่ละกลุ่ม 
 ๑๐.นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม   
 ๑๑.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
 ๑๒. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  
 
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. บทร้อยกรอง 



~ ๒๐ ~ 

 

 ๒. บตัรค ายาก  จากบทเรียนท่ี ๖ เร่ือง  ยายกะตา 
 ๓. บตัรกิจกรรม 
 ๔. หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้น ป.๒  ชุดวรรณคดีล าน า 
 ๕.แบบฝึกหดัทกัษะภาษา  ชั้น ป.๒ ชุดภาษาเพื่อชีวติ 
 ๖.เกมทนายการอ่าน 

๗.แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
 การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่ง
เสียงเพื่อใหผู้ฟั้งไดย้นิและ
เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได ้ควรอ่านให้
ถูกตอ้งชดัเจน และปฏิบติัตน
ในการอ่านใหถู้กตอ้งตาม
หลกัเกณฑจ์ะท าใหอ่้านมี
ประสิทธิภาพ ไดป้ระโยชน์ 
ทั้งคนอ่านและคนฟัง 

 
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 ~ 

 

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

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

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนค าจากค าอ่านท่ีก าหนดให้  ใหถู้กตอ้ง 
 
๑. บู-ระ-นะ    ------------------------------------------------ 
 
๒. สะ-หมยั    ------------------------------------------------ 
 
๓. อะ-ยดุ-ทะ-ยา    ------------------------------------------------ 
 
๔ ตวั-ละ-คอน    ------------------------------------------------ 
 
๕. พืด-พนั    ------------------------------------------------ 
 
๖. สาด-สะ-หนา    ------------------------------------------------ 
 
๗. บด-ประ-พนั    ------------------------------------------------ 
 
๘. ปรา-กด    ------------------------------------------------ 
 
๙. พระ-อุ-โบ-สด    ------------------------------------------------ 
 
๑๐. พระ-ว-ิหาน    ------------------------------------------------ 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 

บตัรกจิกรรมกลุ่มที ่ ๒ 
เร่ือง เขียนเร่ืองจากภาพ 

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพต่อไปน้ี  พร้อมตั้งช่ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

 



~ ๒๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๓ 
ช่ือ………………………………….เลขท่ี…………….ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

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

 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนคดัดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดัและเขียนแบ่งวรรคการอ่านใหถู้กตอ้ง   
(ตามตวัอยา่ง) 

ต้นข้าวจ๋า 
  ตน้ขา้วจ๋าเจา้มีค่ามหาศาล        นบัมานานเจา้เล้ียงคนบนโลกน้ี 

จากตน้ขา้วยาวเรียวเขียนขจี         เล้ียงชีวปีวงประชามาชา้นาน 
            ตน้ขา้วจ๋ารูไหมวา่ขา้รักเจา้    เพราะตน้ขา้วมีค่ามหาศาล 

ไม่มีขา้วเราทั้งหลายคงวายปราณ     นบัหม่ืนลา้นคุณค่าขา้วเราจดจ า 
 
คัดตัวบรรจง 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
แบ่งวรรคตอนการอ่าน 

ตัวอย่าง     ตน้ขา้วจ๋า / มีค่า / มหาศาล 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 



~ ๒๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๔   
เร่ือง เขียนเร่ืองจากภาพ 

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพต่อไปน้ี  พร้อมตั้งช่ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เร่ือง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



~ ๒๕ ~ 

 

 
แบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้ 

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

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  X  ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 
๑. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดคือลกัษณะนิสัยของเด็กหญงิมะลิ 
 ก. ชอบเล่นเหมือนผูช้าย   ข. เกียจคร้านท าการงาน 
 ค. ชอบร้อยมาลยั   ง. ชอบร้องเพลง 
๒. นักเรียนคิดว่า  ข้อใดแสดงว่าเด็กหญงิมะลเิป็นคนดี 
 ก. ชอบอ่านหนงัสือทุกวนั  ข. ชอบบูชาพระ 
 ค. ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น   ง. ชอบช่วยเหลือยายเสมอๆ 
๓. นักเรียนคิดว่า  ส่ิงทีไ่ม่มีในวดัโพธ์ิ 
 ก. รูปลิง     ข. รูปป้ันยกัษ ์
 ค. ตุก๊ตาจีน    ง. เจดียด์อกไม ้
๔. นักเรียนคิดว่า  ยายต้องการพามะลไิปดูอะไร 
 ก. รูปป้ันยกัษ ์    ข. ตุก๊ตาจีน 
 ค. พระพุทธรูปองคใ์หญ่   ง. ภาพนิทานยายกะตา 
๕. นักเรียนคิดว่า  ภาพนิทานจะอยู่ทีใ่ดของพระอุโบสถ 
 ก. หนา้ต่าง    ข. ประดู 
 ค. ระเบียงขา้งนอก   ง. ผนงัขา้งใน 
๖. นักเรียนคิดว่า  เหตุใดหลานในเร่ืองยายกะตาจึงถูกตี 
 ก. ไม่เช่ือฟังผูใ้หญ่   ข. เกียจคร้านท าการบา้น 
 ค. ไม่ท าหนา้ท่ี    ง. ชอบเถียงผูใ้หญ่ 
๗. นักเรียนคิดว่า  นิทานเร่ืองยายกะตา จะเร่ิมใหม่ด้วยค าว่าอะไร 
 ก. แมวไม่ช่วยกดัหนู   ข. นายพรานไม่ช่วยยงิกา 
 ค. หมาไม่ช่วยกดัแมว   ง. ยายมายายก็ด่า ตามาตาก็ตี 



~ ๒๖ ~ 

 

 
 
๘. นักเรียนคิดว่า  สัตว์ในข้อใดไม่มีในนิทานเร่ือง ยายกะตา 
 ก. หนู     ข. แมว 
 ค. หมู     ง. หมา 
๙. นักเรียนคิดว่า  ยายของมะลแิตกต่างจากยายในนิทานเพราะอะไร 
 ก. ยายของมะลิไดห้ลานดี   ข. ยายของมะลิไดห้ลานไม่ดี 
 ค. ยายของมะลิใจร้าย   ง. ยายในนิทานไม่หวงัดีต่อหลาน 
๑๐. นักเรียนคิดว่า  ข้อคิดของเร่ืองนีค้ืออะไร 
 ก. ประหยดั คือการสร้างอนาคต  ข. ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 
 ค. สามคัคี คือ พลงั   ง. ขยนัวนัน้ีไดดี้วนัหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

ค าช้ีแจง  ใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมท่ีก าหนด 
 

 
 
 

เลข
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
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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……………… 



~ ๒๘ ~ 

 

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



~ ๒๙ ~ 

 

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 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

 
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 

 
 

 
 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 

 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 

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 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
 

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 
_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียง  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
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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 
                    (…………………………………) 

 



~ ๓๔ ~ 

 

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 

 
 


