
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๒  ใจหาย 

 

 

 

 

 
โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 

คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๒.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง   รู้จักค าน าเร่ือง  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     

                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                          ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๖ อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน  
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

สาระส าคัญ 
ทกัษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีท  าใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟัง    สามารถเล่าเร่ือง

และตอบค าถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
สาระการเรียนรู้ 

๑.  รู้จกัค  าน าเร่ือง  ใจหาย 
๒.  เน้ือเร่ือง  ใจหาย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของค าในเร่ืองไดถู้กตอ้ง K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง P 
๓.  มีนิสัยรักการอ่าน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
      ๒.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆเช่น  อุทกภยั  วายภยัอคัคีภยั  ถาม
นกัเรียนดงัน้ี 

-ผลกระทบต่อคนในทอ้งถ่ินอยา่งไรบา้ง 
-การหาวธีิป้องกนั   

       ๓. ครูใหน้กัเรียนร้องเยน็เยน็และปรบมือประกอบ  ทบทวนเร่ืองเดิม  
       ๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปช่ือเร่ือง “ใจหาย”  
       ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “ใจหาย” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทในการฟัง   
       ๖.  นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านค าจากภาพและจากบตัรความรู้  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  อ่านตามครูพร้อมกนั  โดย
ฝึกอ่านจนคล่องค า 
      ๗.  นกัเรียนจบัคู่ฝึกอ่านทบทวนบทเรียนอ่านค า  “ รู้จกัค  า  น าเร่ือง”  ในช่วงท่ีครู 
ก าหนดใหจ้ากเร่ือง  โดยเปล่ียนกนัฝึกในคู่ตนเองจนคล่อง ( จบัคู่ใหม่) 
      ๘. ครูครูสุ่มใหน้กัเรียนอ่านเป็นคู่และบอกความหมายตามความเหมาะสมกบัเวลา 



~ ๔ ~ 

 
๙.  มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านค าจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  

ในช่วงต่อไปเป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพภยัธรรมชาติ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓.  ทดสอบวดัความรู้
ความสามารถ 

แบบทดสอบ สอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๕ ~ 

 

บทเพลง  เยน็เยน็ 

 
 

 

 
โป๊กเป๊ก  กรุ๋งกร๋ิง  กรุ๋งกร๋ิง 
น า้แขง็อร่อยจริง  ขอกนิอกีหน่อย 
ลูกช้างชอบกนิน า้แขง็กด 
ราดน า้แดงสีสด  ช่ืนใจไม่น้อย 
ขออกี ขออกี  ช้างชอบ 
เยน็เยน็ กรอบกรอบ อร่อย อร่อย 

  

 

 

 

 
 

 



~ ๖ ~ 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองชาวบา้นจดัประชุมเพื่ออะไร 

ก.  หารือเร่ืองการป้องกนัน ้าท่วม    
ข. แจง้ข่าวการการจา้งลากตน้ไม ้
ค. แจง้ข่าวไฟไหมป่้า 

๒.  เพราะอะไรจึงตอ้งมีการลากตน้ไม ้
 ก.  น าตน้ไมม้าสร้างศาลากลางบา้น   

ข.  น าตน้ไมม้าเล่ือยขายสร้างรายได ้
 ค.  เพื่อป้องกนัไม่ใหต้น้ไมไ้หลมาในหมู่บา้นอาจเสียหาย  
๓.  ใบโบกและใบบวั  ลงไปนอนถีบทรายข้ึนๆลงๆเพราะอะไร 
 ก.  ใหท้รายขดัผวิ   

ข.  ใหท้รายเกาช่วยแกค้นั 
 ค. เล่นทรายใหส้นุกสนาน  
๔.  ใบโบกและใบบวั  จากไปภูผาและเพื่อนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก.  ใจหาย    

ข.  เสียใจ   
ค. เศร้าใจ  

๕.  “เราตอ้งไม่เหยยีดหยามคนอ่ืน”  ค  าขีดเส้นใตส้ะกดดว้ยสระใด 
 ก.  สระเอีย     

ข.  สระเอียะ 
ค.  เอ 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๒ เร่ือง  ใจหาย 
 



~ ๗ ~ 

 

๖.   “ ท่อง....................” เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม 
 ก.  เวยีน     

ข.  เท่ียว   
ค.  เรียน 

๗.  “ ฉนัชอบ..............เพลงขณะเดินเล่น”   เติมค าค  าสะกดในแม่  กง  ขอ้ใดจึงจะเหมาะสม 
 ก.  บอก     

ข.  เรียน   
ค.  ร้อง 

๘.  ขอ้ใดน าค  ามาใส่ในช่องวา่งไดถู้กตอ้ง “  ผา้ฝ้าย........สีผนืน้ีมีราคา.........เยา” 
ก.  ยอ่ม,ยอ้ม    
ข.  ยอม,ยอ่ม   
ค.  ยอ้ม,ยอ่ม 

๙.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กน 
 ก.  บริเวณ    

ข.  มาก    
ค.  ความ 

๑๐. ขอ้ใดพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กน “  ด่ืม..........ท าใหร่้างกายแขง็แรง” ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  น ้า      

ข.  นม    
ค.  ชา 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

 

 

          นกัเรียนฝึกอ่านค าต่อไปน้ี               

 
 
 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

โบ 

 

ไข่

โบ 

 

เลา้

โบ 

 

ราด

โบ 

 

มอง

โบ 

 

ยิม้

โบ 

 

ปีก

โบ 

 

บิน

โบ 

 

ไหว้

โบ 

 

รูป

โบ 

 

แคร่

โบ 

 

          กอด                               ตดั   ขงั            เสียม 



~ ๙ ~ 

 

 
 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไหล่   เตม็    ตะโกน     ประชุม 

          ถล่ม     ปางชา้ง    ขบวน 



~ ๑๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔ ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค า  น าเร่ือง (๒)                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     

                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                          ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๖ อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน  
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

สาระส าคัญ 
ทกัษะการฟังและการอานเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีท  าใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟังและ

อ่าน    สามารถเล่าเร่ืองและตอบค าถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๑๑ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของค าในเร่ืองไดถู้กตอ้ง K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง P 
๓.  มีนิสัยรักการอ่าน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ผลคะแนนสอบ  แต่ครูไม่ตอ้งเฉลย  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีท าคะแนนไดม้ากแสดง 
วา่มีพื้นความรู้ดี 

๒. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่าน “อ่านค า  น าเร่ือง” ในช่วงแรก  ท่ีอ่านไปในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓. ครูร่วมกนัสนทนากบันกัเรียนเก่ียวภยัธรรมชาติท่ีบา้นของนกัเรียนวา่มีอะไรบา้ง ( โดย 

ครูใหดู้รูปภาพ)   ใหน้กัเรียนบอกวธีิเกิด และวธีิป้องกนัอยา่งไรบา้ง  เช่น  ฝนแลง้  น ้าท่วม   
  ๔.  ครูน า นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพ  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  ตามครูพร้อมกนั  วา่อ่าน
อยา่งไร  จนคล่อง 

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านค าจากบตัรค า เป็นการทบทวนความจ า  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีกล่าวถึงใครบา้ง  
- ลุงก านนั  พอ่ของภูผา  ภูผา  พอ่ของน ้าใส  น ้าใส  ท าอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง  
๗.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองท่ีฟัง ถา้เล่าไม่ไดค้รูถามน าใหน้กัเรียนตอบต่อเร่ืองจนจบ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าทบทวนบทเร่ืองท่ีเรียนโดยสุ่มใหน้กัเรียนลุกข้ึนเล่าเร่ืองไปจนจบ  
๙. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม   
๑๐.   มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านค าจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  

เป็นการบา้น 



~ ๑๒ ~ 

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพภยัจากธรรมชาติ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัท า 

๔.   บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๑๓ ~ 

 

 
 

 
 

 
ไถ     เอา     แวะ    แก้  
เผยีะ     ห่าง     นาน    มาก  
ด้ิน     คิด     ถีบ    คุย  
ซุย     ลูก     แรง    เคย  
เลย     ฝ่ัง     เลือก    คนั  
พกั     เก่ง     เกิด    เชิญ  
ร่วน     รวม     เกรง    ครับ  
พลิก     อยาก     หน่ึง    หลวง  
อาสา     วิธี     น ้ าป่า   มะรืน  
ท างาน    วา่จา้ง    ใจหาย   เสียหาย  
หนา้เสีย    ไหลบ่า    ขา้งล่าง   ก านนั  
ลงมือ    ตกลง    จ านวน   ทางการ  
ตอ้งการ    พยกัหนา้    บริเวณ   ปลอดภยั  

(บอ-ริ-เวน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  



~ ๑๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  เลือกค าตอบจากค าท่ีก าหนดใหเ้ติมลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
             เล่นฟุตบอล 
  เพ่ือนเดก็  
  ริมตล่ิง  
  สนุกสนาน  
  เพ่ือนชา้ง  
  ใจหาย  
   ความสุข  
เล่นฟุตบอล เพ่ือนเดก็  ริมตล่ิง สนุกสนาน  
เพ่ือนชา้ง ใจหาย   ความสุข  

 
๑. ในภาพมีใครบา้ง 

ตอบ  ในภาพมี                     และ 
๒. ทั้งชา้งและคนก าลงัท าอะไร  ท่ีไหน 

ตอบ  ทั้งชา้งและคนก าลงั     ท่ี 
๓. ทั้งหมดเล่นฟุตบอลกนัอยา่งไร 

ตอบ  ทั้งหมดเล่นฟุตบอลกนัอยา่ง                และมี 
๔. “เราจะไดเ้ล่นกนัอยา่งน้ีอีกไม๊”  ตามเน้ือเร่ือง  แสดงวา่ภูผาและเพ่ือน  ๆ  รู้สึก
อยา่งไร 

ตอบ  แสดงวา่ภูผาและเพ่ือน  ๆ  รู้สึก 

 
 



~ ๑๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๒.๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔ ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     

                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                          ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์                  
ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๑๖ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “ใจหาย” ไดถู้กตอ้ง  k 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ k 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน k 
๕.  มีนิสัยรักการอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูน านกัเรียนร้องเพลงเยน็เยน็  แลว้ใหน้กัเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ  

หลายๆเท่ียว   
๒. ครูน านกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๒๑ จนคล่องและเรียนรู้ค าใหม่  
๓.  ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่านค า เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   
๔. ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า 
๕. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๖  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็น
ส าคญัของเร่ือง  หนา้ท่ี  ๕-๖ วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร  
๖.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงชา้ง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัท า 

๔. บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัท า 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๑๘ ~ 

 

บทเพลง  ช้าง 
 

 
 

โป๊กเป๊ก  กรุ๋งกร๋ิง  กรุ๋งกร๋ิง 
น ้าแขง็อร่อยจริง  ขอกินอีกหน่อย 
ลกูชา้งชอบกินน ้าแขง็กด 
ราดน ้าแดงสีสด  ช่ืนใจไม่นอ้ย 
ขออีก ขออีก  ชา้งชอบ 
เยน็เยน็ กรอบกรอบ อร่อย อร่อย 

 

 
 



~ ๑๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  เขียนค าใหต้รงกบัค าอ่าน 
 
๑. บ่อ – ซาย 
 
๒. อะ – ทิ – บาย 
 
๓. ดิน – ถะ – หล่ม 
 
๔.  พะ – ยกั – น่า 
 
๕.  ริม – ตะ – หล่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒.๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง  ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     

                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                          ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์                                     
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๒๑ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “ใจหาย” ไดถู้กตอ้ง  k 
๒. เล่าเร่ืองยอ่ท่ีอ่านได ้P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ k 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน k 
๕.  มีนิสัยรักการอ่าน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงเยน็เยน็   ท่ีเรียนมาแลว้และท าท่าประกอบลกัษณะอาการของชา้ง 
๒. ครูตั้งค  าถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๓. ครูน านกัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๒๒ จนคล่อง  
๔. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบค าถามจากเร่ือง วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็น

อยา่งไร โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบค าถามเร่ืองจนครบทุกขอ้   
๕. ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   

       ๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มท าบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครท าไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๗.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  ใจหาย ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงเยน็เยน็ 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔. ภาพล าดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.  บตัรกิจกรรม   

 
 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๒๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แล้วตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้
ถูกต้อง 
 

๑. เร่ืองน้ีกล่าวถึงใคร 
 …………………………………………………………………………………… 

๒. ไปท าอะไร  
 …………………………………………………………………………………… 

๓.   สถานท่ี  ท่ีไหน  
 …………………………………………………………………………………… 
  ๔. เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือไร 
 …………………………………………………………………………………… 

๕. ผลของเหตุการณ์เป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๒๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     

                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                          ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๒๕ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “ใจหาย” ไดถู้กตอ้ง  k 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ k 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน k 
๕.  มีนิสัยรักการอ่าน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนดูภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองเป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๒๐-๒๑  จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ หนา้  ๒๓-๒๔  แลว้ตอบค าถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทใน
การอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจ
เนน้คุณลกัษณะความซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน  
๖.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๒๖ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ค าถาม  ,ภาพเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ   
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   ภาพล าดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบค าถามในบทเรียน ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การตอบค าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

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



~ ๒๗ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   ใจหาย  
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                     

 
 

 
 

 

 



~ ๒๘ ~ 

 

 
บัตรกจิกรรม 

 

ค าช้ีแจง  โยงค าใหต้รงกบัความหมาย  และฝึกอ่าน 
 

เหยือ่              รุมกนัเขา้ไป 
 
แชเชือน         อาหารท่ีหามาได ้
 
กลุม้                ชกัชา้ ,  เถลไถล 
 
พร้อมพรัก         มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ,    
   เผือ่แผ ่
 
อารี                 รวมอยูพ่ร้อมหนา้   
                                                   กนั 

 
 



~ ๒๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒.๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๔                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     

                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 
                                          ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป. ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป. ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป. ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป. ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป. ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป. ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๓๐ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “ใจหาย” ไดถู้กตอ้ง  k 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ k 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน k 
๕.  มีนิสัยรักการอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนดูภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง  ครูเล่าเร่ืองเป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหต้อบค าถามปากเปล่า  ในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๒๑-๒๔  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่านค าท่ีเรียนมาแลว้  
๔.   ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ หนา้  ๒๔-๒๕  แลว้ตอบค าถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทใน
การอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อท ากิจกรรมตั้งและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านแลว้  กลุ่มละ  ๕  ขอ้ 
๖.  ครูใหน้กัเรียนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนนกัเรียนในชั้นตอบค าถาม 
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูในชัว่โมงหนา้  
 
 
 
 
 
 

 



~ ๓๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ค าถาม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ   
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   ภาพล าดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบค าถามในบทเรียน ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การตอบค าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

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



~ ๓๒ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   ใจหาย  
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                     

 
 

 
 

 

 



~ ๓๓ ~ 

 

 
บัตรกจิกรรม 

 

ค าช้ีแจง  เรียงค าใหเ้ป็นประโยคตามเร่ืองและคดัลายมือ
เตม็บรรทดั 
 
๑. ตก  ฝน  หนกั 
 
๒. ถนน  ลม้  ตน้ไม ้ ขวาง 
 
๓. เดก็  ๆ  บ่อทราย  ลูกชา้ง  ขดุ  ให ้
 
๔. ลูกชา้  ฟุตบอล  ริมตล่ิง  เล่น  ท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒.๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 

                                               มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน     
                                               การด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 

                                             ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๓๕ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดค าและเขียนค า ในบทเรียนได ้  K  P 

๒. เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง   P 
๓. บอกความหมายของค าได ้  K 

      ๔.  มีนิสัยรักเขียน  A 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ าพยญัชนะไทย  ๔๔  ตวั  สระและวรรณยกุตจ์ากป้ายนิเทศ 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสระอียะและสระเอีย  จากบตัรกิจกรรมท่ี  ๑หรือ หนงัสือภาษาพาทีช่วง 

อ่านเพิ่มเติมความรู้  หนา้  ๒๖  โดยใหน้กัเรียนสังเกตสระ 
๓.  นกัเรียนฝึกอ่านแจกลูก  สระอียะและสระเอีย  เป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที  ช่วงอ่าน

เพิ่มเติมความรู้  หนา้  ๒๖   
๔. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าจากการอ่านสระ   ตามค าบอกของครู  ประมาณ  ๑๐  ค า  
๕.  นกัเรียนรวบรวมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูเนน้

คุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต   
๖.  ครูชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค าในบตัรกิจกรรม  เป็นการบา้น  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 
 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔. บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านค า แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๓๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  หลายรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  
๑๐  ค า 

อ่านสระ   
เ อี  ยะ   อ่านวา่   เอียะ  (พบท่ีใชน้อ้ยมาก) 
 
เ อี  ย     อ่านวา่   เอีย 
 
อ่านแจกลูก  

ก         เกียะ 
ผ                          เ  อีี ย ะ      เผยีะ 
พ      เพียะ 
ก      เกีย 
ป      เปีย 
ข      เขีย  
ถ                      เ อีี ย    เถีย  
ส      เสีย 
ม      เมีย  

 

 
 
 

เกีย๊ะ      เผีย๊ะ     เปร๊ียะ  

เมีย      เสีย     เสียม    

เปีย      เตยีง     เทียน    

 เจยีม 



~ ๓๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็มบรรทดั   

 

 

 เสียหาย     งาม         

       โรงเรียน     

จอบเสียม      

      เสียดงั    

      ลูกเมีย      

     รองเทา้เก๊ียะ   
 

 

 เขียนสะกดค า 



~ ๓๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒.๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
                                             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                                                                         และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๔๐ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงค าในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่านสะกดค าในชัว่โมงท่ีผา่นมาจากหนงัสือภาษาพาที   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรค า/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านค า จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๒๗  อ่านค าท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนค าใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายค าท่ีมี สระเอียะ  สระเอีย  ท่ีปรากฏในค าท่ีอ่านแลว้ให้นกัเรียนอ่านค าท่ีฝึกเป็นอ่าน

รายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค าแลว้เขียนตามค าบอก 
๗.  ครูใหน้กัเรียนตรวจค าตอบบนกระดานโดยเปล่ียนกนัตรวจครูเนน้คุณธรรมความซ่ือสัตย ์  
๘. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดค า  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๙.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านค า/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๔๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียน
ตามค าบอก  ๑๐  ค า 
อ่านสะกดค า 
เก๊ียะ 
พยญัชนะ    สระ    วรรณยกุต ์    สะกดวา่                 อ่านวา่ 
ก                เ  อี ี ยะ       อี๊        กอ-เอียะ-เกียะ-ไมต้รี     เก๊ียะ 
เผยีะ 
พยญัชนะ    สระ         สะกดวา่          อ่านวา่ 
ผ                เ  อี ี ยะ        ผอ-เอียะ          เผยีะ 
เปร๊ียะ 
พยญัชนะ    สระ    วรรณยกุต ์              สะกดวา่                   อ่านวา่ 
ป                เ อี ียะ         อี๊          ปอ-รอ-เอียะ-เปรียะ-ไมต้รี    เปร๊ียะ 
เตียง 
พยญัชนะ    สระ    วรรณยกุต ์    สะกดวา่      อ่านวา่ 
ต               เ  อี  ย        ง              ตอ-เอีย-งอ     เตียง 

 
 
 
 
 

ผมเปีย  เขียง   เวยีนเทียน 

เสียใจ  เล้ียงชา้ง   เท่ียงวนั 

เงินเหรียญ  เปียโน  นอนเตียง  

ลากเกวยีน 



~ ๔๓ ~ 

 

เขียนค า 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   

 

 
 กระเทียม     

 ดงัเผยีะ     

 วงเวียน    

 เสียงดงั    

  รองเทา้เก๊ียะ                           

 จอบเสียม      

  เทียนไข  
      



~ ๔๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒.๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
                                             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                                                                         และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๔๕ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงค าในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
 ๕.  เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง  KP 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรค า  โดยใหบ้อกเสียสระ  ประมาณ  ๑๐ค า 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที  โดยใหน้กัเรียนสังเกต

สระเอียะและสระเอีย  และตวัสะกด 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า  เขียนค า  และบอกตวัสะกด  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความพอใจ) จาก

บตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของค า 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านค าเป็นรายบุคคล แลว้ใหบ้อกสระ  วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด   
๕.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๖ ~ 

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 
 
 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔. บตัรกิจกรรม นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค าตามค าบอก บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. ท าแบบฝึก บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….………………………… 



~ ๔๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด  หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครู
บอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 

ค าฝึกอ่าน 
เสียม 
พยญัชนะ    สระ    ตวัสะกด     สะกดวา่      อ่านวา่ 
ส               เ  อี ี ย       ม           สอ-เอีย-มอ        เสียม 
 
เล้ียง 
พยญัชนะ    สระ    ตวัสะกด        วรรณยกุต ์       สะกดวา่                    อ่านวา่ 
ล                เ อี ี ย        ง                     อี้       ลอ-เอีย-งอ-เลียง-ไมโ้ท        เล้ียง 
 
การ 
พยญัชนะ    สระ    ตวัสะกด     สะกดวา่      อ่านวา่ 
ก                  อา            ร          กอ-อา-รอ        กาน 
              *ร ออกเสียง น  
ควาญ 
พยญัชนะ    สระ    ตวัสะกด     สะกดวา่      อ่านวา่ 
คว                อา            ญ        คอ-วอ-อา-ยอ    ควาน 

*ญ  ออกเสียง น 
วาฬ 
พยญัชนะ    สระ    ตวัสะกด     สะกดวา่      อ่านวา่ 
ว                  อา          ฬ           วอ-อา-ลอ       วาน 

*ฬ  ออกเสียง น 



~ ๔๘ ~ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้วเหนียว  ท่องเท่ียว   เหยยีดหยาม

จอบเสียม  หอ้งเรียน  เก่ียวขา้ว  

เสียเปรียบ  นอนเบียด   คมเคียว 

กบเขียด 

ลากเกวยีน 



~ ๔๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  เลือกค าท่ีเหมาะสมเติมลงในช่องวา่งและฝึกอ่าน 

 
๑. คนอ่อนเพลียเพราะ                              เหง่ือ 

สุนขั                             แผลเพราะบาดเจบ็  (เลีย , เสีย) 
 

๒. ฝงูไก่ชอบคุย้ 
รถเขา้                             ออกแล่นปร๋ือ  (เกียร์  ,  เขีย) 
 

๓. งวั                             เพ่ิงต่ืนเหรอ 
เสียงร้องฮือหนู                             เอง  (เปีย ,  เงีย) 
 

๔. น ้าบอกไม่ใหส้วมเส้ือตึง                     และสวม               เดินเสียงดงั 
(เก๊ียะ , เปร๊ียะ) 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



~ ๕๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒.๑๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้ ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน 
                            รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี 
                             ประสิทธิภาพ 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
                                             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                                                                         และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๕๑ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดค า ในบทเรียน  ได ้ K 

๒. เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง KP 
๓. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได ้P 
๔. มีนิสัยรักเขียน A 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
       ๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ าบทอาขยาน  ชั้น  ป. ๒  บท  รักป่า  จากป้ายนิเทศ 
       ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที หนา้  ๒๙   โดยให้
นกัเรียนสังเกตตวัสะกดในแม่กง   และเสียงวรรณยกุต ์

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
และคิดค าท่ีมีตวัสะกดในแม่กง  ๑๐  ค า 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าท่ีหามาไดเ้ป็นคู่  
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีมีตวัสะกดในแม่  กง  ตามค าบอก  ประมาณ  ๑๕  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บทอาขยาน 

 
ฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔. บตัรกิจกรรม/บตัรค า 
 

เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 



~ ๕๒ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค าตามค าบอก บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. ท าแบบฝึก บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๓ ~ 

 

บทอาขยาน 

รักษาป่า     
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดไีม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

    มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 
        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



~ ๕๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค า
บอก  ๑๕  ค า 
 

อ่านค าและสังเกตตวัสะกด 
เสียงดงั  ทั้งสอง  มองทาง  ปางชา้ง 
ค าท่ีมี  ง  เป็นตวัสะกด  เป็นค าแม่  กง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เสียงดงั   ทั้งสอง   มองทาง   ปางชา้ง   นกยงู   

กุง้    กวาง    ชา้ง      มุง้    ลิง   

ฟังเร่ือง   เรียกร้อง     วา่จา้ง  ทางการ     ขา้งล่าง  

  ลงช่ือ   เพ่ือนชา้ง   ทั้งสอง    มองหนา้        จงัหวดั   

ตกลง   หมดแรง  ริมตล่ิง    เตม็ฝ่ัง     แอ่งน ้ า 



~ ๕๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเตมิค าที่สะกดในแม่  กง  ในประโยคต่อไปนีใ้ห้เหมาะสม 
   
 ๑. ในตอนเชา้เราตอ้งชกั..................ชาติข้ึนสู่ยอดเสา  
 ๒.  ฉนัชอบ.........  เพลงในตอนเยน็  
 ๓.  เราตอ้งด่ืมนมทุกวนัจะท าใหร่้างกาย.........  แรง  
 ๔.  ท่ีบา้นของเขา..........สุนขัไวห้ลายตวั  

๕.  นกัเรียนท่ีดีเช่ือฟังค า..........สอนของพ่อแม่และครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒.๑๑ 
 



~ ๕๖ ~ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้ ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                             การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที่ ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน 
                            รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี 
                             ประสิทธิภาพ 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
                                             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                                                                         และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๒.๑ ป . ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๔.๑  ป. ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๕๗ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดค า ในบทเรียน  ได ้ K 

๒. เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง KP 
๓. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได ้P 
๔. มีนิสัยรักเขียน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ าบทอาขยาน  ชั้น  ป. ๒  บท  รักป่า  จากป้ายนิเทศ 
      ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที หนา้  ๒๙   ค  าท่ีมี
สะกดค าใน  แม่กม  โดยใหน้กัเรียนสังเกตพยญัชนะ  เสียงสระ  ตวัสะกด  และเสียงวรรณยกุต ์

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าใน  แม่กม  จากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จน
คล่อง  และคิดค าท่ีมีตวัสะกดในแม่กม  ๑๐  ค า 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าท่ีหามาไดเ้ป็นคู่  
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีมีตวัสะกดในแม่  กม  ตามค าบอก  ประมาณ  ๑๕  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บทอาขยาน 

 
ฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔. บตัรกิจกรรม/บตัรค า 
 

เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. คดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๕๙ ~ 

 

บทอาขยาน  รักษาป่า     
 
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดไีม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 
        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



~ ๖๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค า
บอก  ๑๕  ค า 
 

อ่านค าและสังเกตตวัสะกด 
จ้ิมล้ิม  ยิม้แยม้  แกม้น่ิง  อ่ิมเอม 
ค าท่ีมี   ม  เป็นตวัสะกด  เป็นค าแม่  กม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลม้   กลม    เขม็    สม้     กระเทียม     

ร่ม   จ้ิมล้ิม   ยิม้แยม้   แกม้น่ิง   อ่ิมเอม  
   

ด่ืมนม  ร่ม  ดอกเขม็ น าอดัลม    ข่ืนขม 

แกม้แดง    ชิมรส   ถามข่าว    ผา้ห่ม   ช่ืนชม 

ขนม    ชาม    งาม    กุง้    ผลกลม 



~ ๖๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเตมิค าที่สะกดในแม่  กม  ในประโยคต่อไปนีใ้ห้เหมาะสม 
   
 ๑. มาลีว่ิงไม่ระวงัท าใหเ้ขาหก............  
 ๒.  พ่อใช.้..........  ขดุดินเพื่อปลูกตน้ไม้  
 ๓.  เราตอ้งน า..........ไปดว้ยเม่ือฝนตก  
 ๔.  ด่ืมน ้ า..........มากจะท าใหฟั้นผุ  

๕.  คุณแม่ของฉนัไปซ้ือ...........ท่ีตลาด 

 
. 
 
 
 
 
   
 
  

 
 



~ ๖๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒.๑๒ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  คิดเขียนเรียนประโยค                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๒  การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน 
                            รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี 
                             ประสิทธิภาพ 

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 ๔.๑  ป.  ๒/๓ เรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสาร  

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 



~ ๖๓ ~ 

 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงประโยคในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒. บอกความหมายของประโยคค า และขอ้ความท่ีอ่าน K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ P 
 ๔. มีมารยาทและนิสัยรักเขียน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.ครูใหน้กัเรียนอ่านแถบประโยค  ท่ีครูจดัเตรียม  นกัเรียนอ่านพร้อมกนั 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านประโยคจากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๒๙  ตามครู  จนอ่านไดค้ล่อง 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยค  ( เปล่ียนคู่ใหม่ )ค าจากหนงัสือภาษาพาที จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนไดบ้อกถา้อ่านไม่ถูก 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของประโยค 
๖. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๗.  ครูตรวจและชมเชยคนแต่งไดดี้  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. แถบประโยค/ภาพ 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔. บตัรกิจกรรม ฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัเตรียม 



~ ๖๔ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบให้คล่อง  
  

        ฝึกอ่านประโยค 

เจา้ของชา้งประชุมท่ีลานวดั 
 
เราท าบ่อทรายใหเ้พ่ือนเล่น 
 
ใบโบก  ใบบวั  ไปโรงเรียนฝึกลูกชา้ง 
 
เดก็ ๆ และลูกชา้งเล่นฟุตบอลท่ีริมตล่ิง 
 
ลูกชา้งร้องเอ๊ิก ๆ แอ๊ก ๆ อยา่งมีความสุข 
 

  

 



~ ๖๖ ~ 

 

เขียนประโยค 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพทีก่ าหนดให้  ๔  ประโยค  ลงในบัตรกจิกรรม  

 

 

 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 
 
 



~ ๖๗ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒.๑๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคล่องร้องเล่น                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน 
                            การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
                                            มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
                                              และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 

สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
                               มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  

                                                                            อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 
            ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง  
            ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
            ท ๔.๑  ป.  ๒/๔ บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง 

           ท  ๕.๑  ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านค าและร้องเพลง   “คิดถึงเพื่อนรัก” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งท าใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๖๘ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงค าและร้องเพลงในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง K 
 ๓.  สามารถสะกดค าในบทเรียนได ้ K 
 ๔. สามารถเขียนค าในบทเพลง ไดถู้กตอ้ง P 

๕. มีมารยาทในการอ่าน  A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  เยน็เยน็  ท่ีร้องเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนท าท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานด า  “ คิดถึง  เพื่อนรัก” และน านกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “คิดถึง  เพื่อนรัก” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้ ๓๐  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “คิดถึง  เพื่อนรัก”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง  “คิดถึง  เพื่อนรัก” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึก  

ท าท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาค ามาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 

 



~ ๖๙ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ชีดีเพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  บตัรกิจกรรม 
 

เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๕. แผนภูมิ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๗๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 
 

คดิถงึ  เพือ่นรัก 
 
ใจหาย  คิดถึง  เพื่อนรัก 
 
เคยอยูพ่ร้อมพรัก  จะตอ้งจากกนั 
 
เคยเล่น  เคยกิน  เคยนอน 
 
แมย้ามพกัผอ่น  ยงัห่วงหากนั 
 
ลาก่อน  เพ่ือนเล่น  เพ่ือนรัก 
 
อีกไม่นานนกั  คงไดพ้บกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๑ ~ 

 
 

 บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเรียงค าใหเ้ป็นประโยคใหถ้กูตอ้ง   
 

ตวัอยา่ง  ตกใจ  ไก่ในเลา้  พ่ึบพับ่  กระพือปีกกนั 
  

  ไก่ในเลา้ตกใจกระพือปีกกนัพ่ึบพับ่ 
 

๑.   ป้องกนั   เคร่ือง  ร่ม   แดดและกนัฝน 
 
 
๒.  ของกิน  กะทิหรือนม  ท่ีท าดว้ย  ไอศกรีม   น ้ าหวาน   

 
 
๓.  มีรสเปร้ียว  ช่ือพรรณไม ้  สม้  และของกิน    

 

 
๔.  ส าหรับ   ภาชนะ   รูปกลมๆ      ชาม  ใส่อาหาร   

 
 
๕. ขนม  ท่ีไม่ใช่   ของกิน    กบัขา้ว 

 

 
  



~ ๗๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒.๑๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๒  ใจหาย      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  สรุปองค์ความรู้                     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที่ ๔   หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

           มาตรฐาน ท  ๕.๑เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น  
คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 

       ท  ๑.๑  ป.  ๒/๔ ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  
       ท ๔.๑  ป. ๒/๕ เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
       ท  ๕.๑ ป.  ๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือ    การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใชใ้น          
                                  ชีวติประจ าวนั 
        ท  ๕.๑ป.  ๒/๓ ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 
สาระส าคัญ 

การสรุปเร่ืองโดยใชท้กัษะการฟัง  การดู  การพดู  การอ่านการเขียน จะช่วยใหน้กัเรียน มีความรู้และ

สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  และเกิดนิสัยรักการอ่านตามมาได ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๗๓ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  P 
 ๒.  บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่านได ้ K 
 ๓.  ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน K 

๔. เขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง K 
๕.  ท่องจ าบทอาขยานตามได ้ A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนทบทวนบทอาขยาน  รักป่า   
๒. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม  จากชัง่โมงท่ีแลว้  กลุ่มละ ๕  ขอ้  แลว้ท ากิจกรรม  ดงัน้ี 

-ตั้งและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ๕  ขอ้ 
-บอกความหมายของค า   

    นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอการตั้งและตอบค าถาม  
๓.  ครูน าบตัรค าจากเร่ืองแจกใหน้กัเรียน  เม่ือครูอ่านค าใดใหน้กัเรียนท่ีมีบตัรค าออกมายนืหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของค าดว้ย 
๔.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๕. ใหน้กัเรียนในกลุ่มท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๑    ครูตรวจบนกระดานโดยเปล่ียนกลุ่มกนัจรวจ  ครูเนน้

คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์
๖.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้นส่งในชัว่โมงต่อไป 

 ๗. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
๘.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท่องจ าบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบอ่านนอกเวลา 

 



~ ๗๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บทอาขยาน/บตัรค า 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  บตัรกิจกรรม 
 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัเตรียม 

 ๕. แบบทดสอบ สรุปองคค์วามรู้ ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. ตอบค าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. ท่องอาขยาน บทอาขยาน ประเมิน ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๗๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  โยงเส้นจบัคู่ค  าใหต้รงกบัตวัสะกด  แม่กง  กน  
กม  กก  กก  กบ 
 

แม่กง    วิง่แข่ง 
   เพ่ือนเล่น 
แม่กน     หางชา้ง 
   ชุมนุม 
แม่กม    ดินร่วน 
   มูมมาม 
แม่กก   เดก็เลก็ 
   พ่ึบพับ่ 
แม่กด    ลกูรัก 
   มิดชิด 
แม่กบ    ซุบซิบ 
   มดกดั 

 



~ ๗๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนคดัตวับรรจงเตม็บรรทดั  และฝึก
อ่าน 
 

 ฝนตกฟ้าเปร้ียง    ว่ิงตวัเอียงหลบน ้ าฝน 
       
 
                 หนูจ๋าอยา่ซุกซน  เล่นน ้ าฝนจะเป็นหวดั 
       
 
     เป็นหวดัจามฟุดฟิด    อยา่หงุดหงิดรีบก าจดั 
 
 
 
               เห็นยาอยา่ป้องปัด คุณหมอนดัอยา่งอแง 
       
 
  
 
 

 

 

 



~ ๗๗ ~ 

 

    

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองชาวบา้นจดัประชุมเพื่ออะไร 

ก.  หารือเร่ืองการป้องกนัน ้าท่วม    
ข. แจง้ข่าวการการจา้งลากตน้ไม ้
ค. แจง้ข่าวไฟไหมป่้า 

๒.  เพราะอะไรจึงตอ้งมีการลากตน้ไม ้
 ก.  น าตน้ไมม้าสร้างศาลากลางบา้น   

ข.  น าตน้ไมม้าเล่ือยขายสร้างรายได ้
 ค.  เพื่อป้องกนัไม่ใหต้น้ไมไ้หลมาในหมู่บา้นอาจเสียหาย  
๓.  ใบโบกและใบบวั  ลงไปนอนถีบทรายข้ึนๆลงๆเพราะอะไร 
 ก.  ใหท้รายขดัผวิ   

ข.  ใหท้รายเกาช่วยแกค้นั 
 ค. เล่นทรายใหส้นุกสนาน  
๔.  ใบโบกและใบบวั  จากไปภูผาและเพื่อนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก.  ใจหาย    

ข.  เสียใจ   
ค. เศร้าใจ  

๕.  “เราตอ้งไม่เหยยีดหยามคนอ่ืน”  ค  าขีดเส้นใตส้ะกดดว้ยสระใด 
 ก.  สระเอีย     

ข.  สระเอียะ 
ค.  เอ 
 

๖.   “ ท่อง....................” เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๒ เร่ือง  ใจหาย 
 



~ ๗๘ ~ 

 

 ก.  เวยีน     
ข.  เท่ียว   
ค.  เรียน 

๗.  “ ฉนัชอบ..............เพลงขณะเดินเล่น”   เติมค าค  าสะกดในแม่  กง  ขอ้ใดจึงจะเหมาะสม 
 ก.  บอก     

ข.  เรียน   
ค.  ร้อง 

๘.  ขอ้ใดน าค  ามาใส่ในช่องวา่งไดถู้กตอ้ง “  ผา้ฝ้าย........สีผนืน้ีมีราคา.........เยา” 
ก.  ยอ่ม,ยอ้ม    
ข.  ยอม,ยอ่ม   
ค.  ยอ้ม,ยอ่ม 

๙.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กน 
 ก.  บริเวณ    

ข.  มาก    
ค.  ความ 

๑๐. ขอ้ใดพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กน “  ด่ืม..........ท าใหร่้างกายแขง็แรง” ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  น ้า      

ข.  นม    
ค.  ชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 

 
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
ใบ

งา
น 

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                        
8                        
๙                        
๑๐                        
๑๑                        
๑๒                        
๑๓                        
๑๔                        
๑๕                        

 
เกณฑ์การให้คะแนน ๒ = ด,ี   ๑ = ปานกลาง,  ๐ = ต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผูป้ระเมิน 

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



~ ๘๐ ~ 

 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



~ ๘๑ ~ 

 
แบบประเมินช้ินงาน 

 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 

๑…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๒…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๓…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๔…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 
๕…………………………………….เลขที่……………ช้ัน………….. 

                      ๖.…………………………………….เลขที่……………ช้ัน…………. 
 

ช้ินงานเร่ือง…………………….. 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 

คะแนนท่ีได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  รูปแบบถูกตอ้ง       
๒.  จดัรูปแบบน่าสนใจ  สวยงาม       
๓.  ความครบถว้นในเน้ือหาสาระท่ีเสนอ       
๔.  การใชค้  าเหมาะสม       
๕.  การสะกดค าถูกตอ้ง       

       

 
          ลงช่ือ         ผูป้ระเมิน 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 

 
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 
   รับผดิชอบ 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๓ ~ 

 
แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

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

 
 

รวม     

 
 

ลงช่ือ                                      ผูป้ระเมิน 
                                                                          (                                           ) 
             
เกณฑก์ารประเมิน 
 ๑๑  – ๑๒    = ดีมาก 
  ๘ – ๑๐    = ดี 
 ๕  – ๗     = พอใช ้
 ๐ – ๔     = ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๘๔ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านในใจ 

 
ช่ือผู้ถูกประเมิน......................................................ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒.............เลขที.่.......... 
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 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๘๕ ~ 

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

 
 



~ ๘๖ ~ 

 
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 

 
 
 

 
 



~ ๘๗ ~ 

 
แบบประเมินการร้องเพลง 

 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 
 
 

ร้อ
งไ
ดถู้

กอ
กัข

ระ
 

                                         

ร้อ
งไ
ดถู้

กท
 าน
อง

 

ลง
จงั
หว

ะว
รร
คต

อน
ถูก

ตอ้
ง 

แส
ดง
ท่ า
ทา
งป

ระ
กอ

บถู
กต

อ้ง
 

แส
ดง
ท่ า
ทา
งอิ
สร

ะไ
ดด้ี

 

มีค
วา
มสุ

ขจ
าก
กา
รร้
อง
เพ
ลง

 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผา่น 
ไม่
ผา่น 

๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           
๑๐           

           
 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน       ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                        (…………………………………) 



~ ๘๘ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการร้องเพลง  (rubrics) 

โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 
 

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑.  ร้องไดถู้กอกัขระ  ร้องไดถู้กอกัขระตั้งแต่ตน้  ร้องไดถู้กอกัขระเป็น  ร้องไดถู้กอกัขระเพียง 
       จนจบ       ส่วนใหญ่     เลก็นอ้ย 
 ๒. ร้องไดถู้กท านอง  ร้องไดถู้กท านองตลอด   ร้องไดถู้กท านองเป็น  ร้องไดถู้กท านองเพียง 
               ส่วนใหญ่     เลก็นอ้ย 
 ๓. ลงจงัหวะวรรคตอน ลงจงัหวะวรรคตอนถูกตอ้ง  ลงจงัหวะวรรคตอน   ลงจงัหวะวรรคตอน  
 ถูกตอ้ง     ตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ   ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  ถูกตอ้งบา้ง 
 ๔. แสดงท่าทางประกอบ แสดงท่าทางประกอบ   แสดงท่าทางประกอบ  แสดงท่าทางประกอบ 
 ถูกตอ้ง     ถูกตอ้งทุกท่าทาง    ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  ถูกตอ้งเพียงเลก็นอ้ย 
 ๕. แสดงท่าทางอิสระ  ๑. แสดงท่าทางอิสระไดดี้   บกพร่องขอ้ใดขอ้หน่ึง  บกพร่องตั้งแต ่๒ ขอ้ 
 ไดดี้     ๒. มีความคิดริเร่ิม    ในจ านวน  ๓  ขอ้   ข้ึนไปในจ านวน ๓ ขอ้ 
           สร้างสรรค ์
       ๓. กลา้แสดงออก 
 ๖. มีความสุขจากการ  สงัเกตไดว้า่มีความสุขตลอด สงัเกตไดว้า่มีความสุข  สงัเกตไดว้า่มีความสุข 
 ร้องเพลง    เวลาของการร้องเพลง   จากการร้องเพลงเป็น  เพียงเลก็นอ้ย 
               ส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 

 
แบบประเมินการเขียนคัดลายมือ 

ประเมินคร้ังที่ ........ วนัที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ........... 
_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขียนคดัลายมือ  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 

ท่าทางในการคดั 

 
 
 
 
 
 

ผลงาน 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

        
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ผา่น ไม่ผา่น 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
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……… 

   
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่    ๑๒   คะแนน  ข้ึนไป 
 ระดับคุณภาพ  ๑๒–๑๕  หมายถึง   ดีมาก 
       ๙–๑๑   หมายถึง   ดี 
       ๕-๘   หมายถึง   พอใช ้
       ๑-๔   หมายถึง   ปรับปรุง 
                    ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                                 (…………………………………)   

เขีย
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รถ
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  ว
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ด 
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นัเ
วล
าก
 าห
นด

 



~ ๙๐ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนคัดลายมือ(rubrics) 

 
โรงเรียน………………………………ภาคเรียนท่ี………..ปีการศึกษา………… 

 
                   เกณฑ์การให้คะแนน 
       ประเด็นการประเมิน 
               ๓       ๒         ๑ 
 ๑. ท่าทางในการคดั    ปฏิบติัไดถู้กตอ้งครบถว้น ปฏิบติัไดถู้กตอ้งครบถว้น ปฏิบติัไดไ้ม่ครบถว้น 
 (วางสมุดใหข้นานกบัขอบ   ตั้งแต่เร่ิมตน้จนคดัเสร็จ แต่ไม่ตลอดการท างาน  ตามก าหนด 
 โตะ๊แขนทั้งสองขา้งวางบน  
 โตะ๊นัง่ตวัตรง ใบหนา้ห่าง 
 จากสมุดประมาณ ๓๐  
 เซนติเมตร จบัดินสอดว้ย 
 น้ิวช้ีและหวัแม่มือ เทา้ทั้ง 
 สองขา้งวางราบกบัพ้ืน) 
 ๒. เขียนตวัอกัษรถูกตอ้ง    วางสระ วรรณยกุตถ์ูกท่ี วางสระ วรรณยกุตถ์ูกท่ี มีขอ้ผิดพลาดในการ 
     วางสระวรรณยกุตถ์ูกท่ี  ทั้งหมด      ผิดพลาดไม่เกิน ๓ แห่ง เขียนตวัอกัษร การวาง 
                       สระ วรรณยกุต ์เกิน  
                       ๓ แห่ง 
 ๓. ความเป็นระเบียบ    เวน้ช่องไฟพองาม ระดบั เวน้ช่องไฟพองาม ระดบั ช่องไฟไม่เป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย      บรรทดัเป็นระเบียบ  บรรทดัเป็นระเบียบ  ตวัอกัษรหวับอด  
         เสมอกนั ตวัอกัษรหวั  เสมอกนั ตวัอกัษรหวั  ตวัเอียง ไม่สวยงาม 
         ไม่บอด ตวัตรงสวยงาม ไม่บอด ตวัตรงสวยงาม เป็นส่วนใหญ่ 
                เป็นบางส่วน 
 ๔. ความสะอาด     ไม่มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า  ไม่มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า  มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 
                หรือมีไม่เกิน  ๒ แห่ง  เกิน  ๒ แห่ง 
 ๕. เขียนเสร็จทนัเวลา    เขียนเสร็จทนัเวลา   เขียนเสร็จเกินเวลา   เขียนเสร็จเกินเวลา 
 ก าหนด       ก าหนด      ก าหนด  ๒  นาที   ก าหนดมากกวา่ ๒ นาที 
 

 

 

 
 
 



~ ๙๑ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านออกเสียง/วาดภาพ/เขียนเร่ืองบรรยายภาพ 

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 
_______________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียงและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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๙           
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           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                      (…………………………………) 

 



~ ๙๒ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง /ร้องเพลง 

 
โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 

               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
          ๓         ๒           ๑ 
 ๑. การจบัหนงัสือ/พลิก ลกัษณะท่าทาง การวาง       ลกัษณะท่าทาง การวาง        ลกัษณะท่าทาง การวาง 
 หนงัสือ/ท่าทางใน  และการจบัหนงัสือถูกตอ้ง  และการจบัหนงัสือไม่  และการจบัหนงัสือไม่ 
 การอ่านถูกตอ้ง          ถูกตอ้ง ๑ อยา่ง         ถูกตอ้ง ๒ อยา่งข้ึนไป 
 ๒. อ่านถูกตอ้งตาม  อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ  อ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ อ่านไม่ถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ 
 อกัขรวธีิ    ออกเสียง ร ล และ    ออกเสียง ร ล และค า  ออกเสียง ร ล และค า 
       ค าควบกล ้า ร ล ว ชดัเจน  ควบกล ้า ร ล ว ชดับา้ง  ควบกล ้า ร ล ว ไม่ 
                ไม่ชดับา้ง     ชดัเจนเลย 
 ๓. การเวน้วรรคตอน  อ่านเวน้วรรคตอนได ้   อ่านเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนผิด 
 ถูกตอ้ง     ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่ ผิดบา้งเป็นบางคร้ัง   ตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่
       ตน้จนจบเร่ือง             ตน้จนจบเร่ือง  
 ๔. น ้าเสียงเหมาะสม  อ่านเสียงดงัชดัเจน น ้าเสียง  อ่านเสียงดงัชดัเจน        อ่านเสียงไม่ชดัเจน  
 กบัเร่ืองท่ีอ่าน   เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  น ้าเสียงเหมาะสมบา้ง  น ้าเสียงไม่เหมาะสมกบั 
               เป็นบางคร้ัง    เร่ืองท่ีอ่านตลอดทั้งเร่ือง 
 ๕. วาดภาพประกอบ  ๑. ลกัษณะโครงร่างภาพดี  บกพร่องในขอ้ ๑ หรือ   บกพร่องตั้งแต ่๓ ขอ้ข้ึนไป 
 เร่ืองไดดี้    ๒. สมัพนัธ์กบัสตัวท่ี์วาด  ๒ ขอ้ในจ านวน ๔ ขอ้ 
           ชดัเจน 
       ๓. ส่ือความหมายไดดี้ 
       ๔. ระบายสีไดดี้ เหมือนสตัว ์
           ท่ีวาดจริง 
 ๖. เขียนบรรยายภาพ  ๑. เขียนบรรยายไดต้าม       บกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึง บกพร่องตั้งแต ่ ๒  ขอ้ 
 ไดดี้         ลกัษณะของสตัวท่ี์วาด  ในจ านวน ๓ ขอ้   ข้ึนไปในจ านวน  ๓ ขอ้ 
       ๒. ใชภ้าษาส่ือสารไดช้ดัเจน 
       ๓. เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกั 
           ภาษา  

 
 

 

 



~ ๙๓ ~ 

 
 

แบบประเมินมารยาทในการฟัง 
มารยาทในการฟัง เร่ือง ............................................................. 

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 
_______________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนเร่ืองมารยาทในการฟังและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
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           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๒ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                     (…………………………………) 



~ ๙๔ ~ 

 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินมารยาทในการฟัง  
 

โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 
 

               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑. ไม่พดูคุยกนัขณะท่ีฟัง  ไม่พดูคุยเลยในขณะฟัง พดูคุย ๒ คร้ังในขณะฟัง พดูคุยตั้งแต ่๓ คร้ังข้ึนไป 
        ตลอดระยะเวลาท่ีฟัง          ในขณะฟัง 
 ๒. ตั้งใจฟัง     มีสมาธิ  ตั้งใจจดจ่อเร่ือง ตั้งใจจดจ่อเร่ืองท่ีฟัง  ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ 
        ท่ีฟัง      แต่ขาดสมาธิ    ไม่มองหนา้ผูพ้ดู 
 ๓. ยกมือข้ึนถามเม่ือ   เม่ือมีขอ้สงสยัยกมือก่อน เม่ือมีขอ้สงสยัยกมือก่อน ซกัถามโดยไม่ยกมือ 
 ตอ้งการถาม    ถามทุกคร้ัง     ถามบางคร้ัง     ทุกคร้ัง 
 ๔. ถามเม่ือผูพ้ดูใหโ้อกาส  ซกัถามเม่ือผูพ้ดูเปิด  ซกัถามเม่ือผูพ้ดูเปิด  ซกัถามทุกเม่ือ  ตามท่ี 
 ถาม      โอกาสใหถ้ามทุกคร้ัง  โอกาสใหถ้ามเป็น   ตอ้งการ 
               บางคร้ัง 
 ๕. ใหเ้กียรติผูพ้ดูโดยการ  ปรบมือทุกคร้ังก่อนฟัง  ปรบมือบางคร้ังก่อนฟัง  ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง 
      ปรบมือ     หรือขณะฟังหรือหลงัจบ หรือขณะฟังหรือหลงัจบ หรือขณะฟังหรือหลงัจบ 
        การฟัง      การฟัง      การฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๕ ~ 

 
 

แบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการพดูเล่าเร่ือง/แสดงท่าทางประกอบของนกัเรียนและให้ 
   คะแนนลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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กล
วธิี
กา
รน

 าเส
นอ

 

เนื้
อห

า  
กา
รพ

ดูต
รง
กบั

ชื่อ
เรื่อ

ง 

ภา
ษา
  ก
าร
ใช
ภ้า
ษา
เห
มา
ะส

มก
บั

เรื่อ
งแ
ละ

กา
ลเท

ศะ
 

พดู
ออ

กเสี
ยง
 ร 
ล  
ค า
คว

บก
ล ้า
  ร
  

ล  
ว  
เสี
ยง
ดงั
  ช
ดัเจ

น 
 

ล า
ดบั

เห
ตุก

าร
ณ์ถ

ูกต
อ้ง
 เห

มา
ะส

ม 

สรุ
ปเ
รื่อ
ง/ข

อ้คิ
ด/ค

ติเตื
อน

ใจ
ได

 ้

กา
รแ
สด

งท่
าท
าง
ปร

ะก
อบ

 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑ ผา่น ไม่ผา่น 
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         ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                     (…………………………………) 

 
 



~ ๙๖ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 

โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 
 

               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
            ๓         ๒           ๑ 
 ๑. กลวธีิการน าเสนอ  ๑.กล่าวทกัทายผูฟั้ง แนะน า   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒ 
          ตวัและกล่าวสวสัดีตอนจบ หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
       ๒.พดูไดค้ล่องแคล่ว เวน้ 
          จงัหวะการพดูเหมาะสม   
          ไม่ตะกกุตะกกั 
       ๓.พดูเสียงดงัชดัเจน แสดง 
          ท่าทาง สีหนา้ประกอบ 
          การพดูเหมาะสม 
          เป็นธรรมชาติ 
 ๒. เน้ือหา การพดูตรง  ๑. พดูไดส้อดคลอ้งตรงกบั   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องทั้ง ขอ้  ๑ 
     กบัช่ือเร่ือง       ช่ือเร่ือง      หน่ึงในขอ้ ๑ และ ๒  และขอ้ ๒ 
       ๒.เน้ือหามีความต่อเน่ือง 
 ๓. ภาษา การใชภ้าษา  ๑.ออกเสียงไดถู้กตอ้ง   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒  
 เหมาะสมกบัเร่ือง     ตามอกัขรวธีิ     หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
 และกาลเทศะ   ๒.ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย 
       ๓.น ้าเสียงไพเราะ สุภาพ 
          เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ๔. พดูออกเสียง  ร  ล    ๑.ออกเสียงถูกตอ้งตาม   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒  
   ค าควบกล ้า ร ล ว       อกัขรวธีิ      หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
 เสียงดงั ชดัเจน   ๒.ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย 
       ๓.พดูเสียงดงัฟังชดัเจน 
 ๕. ล าดบัเหตุการณ์   พดูไดต้ามล าดบัเน้ือเร่ือง  พดูไดต้ามล าดบัเน้ือเร่ือง  พดูไม่ล าดบัเหตุการณ์  
     ถูกตอ้งเหมาะสม  เหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง   เหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง  พดูสบัสน  วกวนไปมา 
       เหมาะสม      เป็นบางคร้ัง 
 ๖. สรุปเร่ือง/ขอ้คิด/คติ พดูสรุปเร่ือง   ขอ้คิดและ  บกพร่องในประเด็นใด  บกพร่องในทุกประเด็น 
 เตือนใจได ้    คติเตือนใจได ้     ประเด็นหน่ึง   
 ๗. การแสดงท่าทาง  แสดงท่าทางตามลกัษณะ  แสดงท่าทางเป็นไปตาม แสดงท่าทางเป็นไปตาม 
 ประกอบ    ตวัละครไดทุ้กท่าทาง   ลกัษณะของตวัละคร  ลกัษณะของตวัละคร 
               เป็นส่วนใหญ่    เลก็นอ้ย 



~ ๙๗ ~ 

 
แบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ืองบรรยายภาพ  

ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 
_______________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการแต่งเร่ือง /วาดภาพประกอบ  แลว้ใหค้ะแนนลงใน
ช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
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 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                         (…………………………………) 

 



~ ๙๘ ~ 

 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ือง  
โรงเรียน ..............................................................ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .................... 

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเดน็การประเมนิ 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑. ความคิดแปลกใหม่ มี ความคิดในการเขียน     มีความคิดในการเขียน  ไม่มีความคิดในการเขียนท่ี 
 ไม่ซ ้ าแบบหรือ   แปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบ   แปลกใหม่ เลียนแบบบา้ง แปลกใหม่ เลียนแบบ 
 เลียนแบบ    หรือเลียนแบบ     ในบางขอ้ความ    ขอ้ความของผูอ่ื้น 
 ๒. การใชภ้าษากระชบั   การใชภ้าษากระชบั  ชดัเจน   การใชภ้าษากระชบั   การใชภ้าษาไม่ชดัเจน  
 ชดัเจน สุภาพ    สุภาพ ถูกตอ้ง  เหมาะสม  ชดัเจน สุภาพ     ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม  
 ถูกตอ้ง  เหมาะสม  ตลอดทั้งเร่ือง     ถูกตอ้ง  เหมาะสม     
               เป็นบางขอ้ความ 
 ๓. ล าดบัความคิด    ล าดบัความคิด  ล าดบั   ล าดบัความคิด  ล าดบั  ล าดบัความคิด ล าดบั 
 เหตุการณ์     เหตุการณ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เหตุการณ์ไดอ้ยา่ง   เหตุการณ์สบัสน วกวน 
     อยา่งต่อเน่ือง   เหมาะสม      ต่อเน่ืองบกพร่อง   ไม่ต่อเน่ือง 
               บา้งบางส่วน 
 ๔. เร้าความสนใจ    เขียนเร่ืองไดดี้  เร้าความ  เขียนเร่ืองไดดี้     เขียนเร่ืองไดไ้ม่ดี  ไม่เร้า 
 ความรู้สึกผูอ่้าน  สนใจ ความรู้สึกและดึงดูด  เร้าความสนใจ ความรู้สึก ความสนใจ  และไม่ดึงดูด 
       ผูอ่้านเหมาะสม    และดึงดูดผูอ่้านเหมาะสม ผูอ่้าน 
               บางส่วน 
 ๕. การเขียนสะกด   เขียนสะกด  การันตถ์ูกตอ้ง  เขียนสะกด  การันตผ์ิด  เขียนสะกด  การันตผ์ิด 
 การันตถ์ูกตอ้ง   ทุกค า ตลอดทั้งเร่ือง   ๒  ต าแหน่ง      ตั้งแต ่๒  ต าแหน่ง ข้ึนไป 
 ๖. การเวน้วรรคตอน  เขียนเวน้วรรคตอนถูกตอ้ง  เขียนเวน้วรรคตอน   เขียนเวน้วรรคตอน 
 ถูกตอ้ง     ตลอดทั้งเร่ือง     ถูกตอ้งเป็นบางส่วน  ไม่ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง 
 ๗. วาดภาพประกอบ  ๑. ลกัษณะโครงร่างภาพดี  บกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึง บกพร่องตั้งแต ่๒ ขอ้ข้ึนไป  
  เร่ืองไดดี้    ๒. สมัพนัธ์กบัสตัวท่ี์วาด  ในจ านวน ๓ ขอ้   ในจ านวน ๓ ขอ้ 
            ชดัเจน 
       ๓. ส่ือความหมายไดดี้ 
       ๔. ระบายสีไดดี้ เหมือนสตัว ์
        ท่ีวาดจริง   

 
 


