
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๓  ครัวป่า 

 

 

 

 

 

โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 
คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                                       



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค าน าเร่ือง  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการ

ด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน     
โอกาสต่างๆ 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.  ๒/๘  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  ครัวป่า 
๒.  เน้ือเร่ือง  ครัวป่า 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูเปิดวซีีดี  สารคดีการท่องเท่ียวในประเทศไทยและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึง

สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย  และในจงัหวดัของนกัเรียนวา่มีท่ีใดบา้ง   
-มีอะไรเป็นจุดเด่น 
-ใหป้ระโยชน์แก่ชาวบา้นอยา่งไร 
๓. ครูใหน้กัเรียนทบทวนอาขยาน รักป่า   พร้อมกนัทั้งชั้น  แลว้ถามส่ิงท่ีกล่าวไวใ้นบท

อาขยาน 
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปช่ือเร่ือง “ครัวป่า”  

  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “ครัวป่า” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทในการฟัง   
  ๖.  นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านค าจากภาพและจากบตัรความรู้  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  อ่านตามครู
พร้อมกนั  โดยฝึกอ่านจนคล่องค า 

๗.  นกัเรียนจบัคู่ฝึกอ่านทบทวนบทเรียนอ่านค า  “ รู้จกัค  า  น าเร่ือง”  ในช่วงท่ีครู 
ก าหนดใหจ้ากเร่ือง  โดยเปล่ียนกนัฝึกในคู่ตนเองจนคล่อง 

๘. ครูครูสุ่มใหน้กัเรียนอ่านเป็นคู่และบอกความหมายตามความเหมาะสมกบัเวลา 



~ ๔ ~ 

 
๙.  มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านค าจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  

ในช่วงต่อไปเป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. วซีีดี/ภาพแหล่งท่องเท่ียว เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. บทอาขยาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๔.   แบบทดสอบก่อนเรียน วดัความรู้เดิมของนกัเรียน 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 ~ 

 
 

บทอาขยาน  รักษาป่า  
    
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดไีม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 
        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



~ ๖ ~ 

 
 

 
     

 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

                        ไฟ   แกะ   งอ   ห่อ 

                        ยา่ง   สูง   น่ึง   ทิ้ง 

                        ผกั               นก   บน   โยน 



~ ๗ ~ 

 

 
 

                 เมฆ                       ลอย     ปลา   หมา 

  ผเีส้ือ        มะเขือ  มะขาม   ก่ิงไม ้

จกัจัน่    กระต่าย    กระบอก  

(จกั-กะ-จัน่) 

๐y 

 

กระทง    ใบตอง         ใบตองตึง  

 



~ ๘ ~ 

 

 

 

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  เพราะอะไร  ภูผาและน ้าใสจึงหิวขา้วเร็วกวา่ปกติ 

ก.  ออกเดินทางแต่เชา้ตรู่     
ข.  ร้องเพลงมาก 
ค.  เดินทางออกนอกบา้น 

๒.  เพราะอะไรจึงเรียก  “ขา้วป่า”   
 ก.  ขา้วท่ีหุงโดยการเผาในกระบอกไม่ไผ ่  

ข.  ขา้วท่ีหุงดว้ยใบตองในป่า 
 ค.  ขา้วท่ีหุงตอ้งปลูกในป่านั้น  
๓.  ในการท าอาหารเดก็ๆช่วยท าอะไรบา้ง 
 ก.  ช่วยไปตกัน ้า      

ข.  ช่วยไปเกบ็ผกั 
 ค.  ช่วยเกบ็ก่ิงไมแ้หง้  
๔.  การท าปลาอบดินเราตอ้งใชดิ้นชนิดใดพอกตวัปลา 
 ก.  ดินร่วน       

ข.  ดินเหนียว   
ค.  ดินทราย 

๕.  “ ....................ฟ้า” เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
ก.  หอ้ง       
ข.  ดิน 
ค.  ทอ้ง 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๓  เร่ืองครัวป่า 
 



~ ๙ ~ 

 

 
๖.   ขอ้ใดมีเสียงสระเอือ 
 ก.  เทียนไข    

ข.  เร่ืองราว    
ค.  เชือดเฉือน 

๗.  “ นุ่นชอบกินน ้า..............เพราะมีรสหวาน”   เติมค าขอ้ใดจึงประโยคใจความสมบูรณ์ 
 ก.  กลว้ย    

ข.  ออ้ย     
ค.  ร้อย 

๘.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กก 
ก.  สุข    
ข.  ยาง     
ค.  ดาว 

๙.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กบ 
 ก.  ถัว่    

ข.  สอง     
ค.  กราฟ 

๑๐.  “ การรังแกสัตวเ์ป็น...........”   เติมค าขอ้ใดจึงประโยคใจความสมบูรณ์ 
 ก.  สาป     

ข.  บาป     
ค.  ภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค า  น าเร่ือง (๒)                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 

ในการด 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.  ๒/๘  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. ครูร่วมกนัสนทนากบันกัเรียน จากค าขวญัท่ีวา่  “ เท่ียวเมืองไทย  ไม่ไปไม่รู้  ”  ครูเปิดวี

ซีดี  สารคดีการท่องเท่ียวในประเทศไทยและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย   

-ในแต่ละจงัหวดัมีอะไรเป็นจุดเด่น ( จงัหวดัท่ีนกัเรียนอาศยัอยู)่ 
-ใหป้ระโยชน์แก่ชาวบา้นอยา่งไร 
-ใหป้ระโยชน์แก่ประเทศชาติอยา่งไร 
 

  ๔.  ครูน านกัเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพ  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  ตามครูพร้อมกนัวา่อ่าน
อยา่งไร  จนคล่อง 

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านค าจากบตัรค า เป็นการทบทวนความจ า  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครใครบา้ง  
- ทั้งหมดไปท่ีไหน  ไปท าอะไร   
- มีผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง  
๗.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าทบทวนบทเร่ืองท่ีเรียนโดยสุ่มใหน้กัเรียนลุกข้ึนเล่าเร่ืองไปจนจบ  



~ ๑๒ ~ 

 
๘. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม   
๙.   มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านค าจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  

เป็นการบา้น 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. วซีีดีสารคดีท่องเท่ียว/บตัรค า 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 นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา 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 ~ 

 

 
 

 
 
 
 
เผา     ใต ้    ทัว่     ราว  
ยิง่     หิว     มิด     บึง  
ซ่ึง     ลึก     หุง     สุก  
กบู     แทบ     แทน     เอย  
พอก     สัง่     นดั     งง  
อบ     เปิบ     ท่วม     พวก  
พืช     พริก     น ้ าพริก    เตรียม  
แปลก    กล่ิน     กลุ่ม     กวา้ง  
หนา     ใหม่     หมก     นานา  
ใบไผ ่   สีขาว    ชาวป่า    ของใช้  
ทอ้งฟ้า    ไดย้นิ    โยกเยก    ขา้วป่า  
ขา้วบา้น    ขา้วหลาม    หมอ้ขา้ว    อาหาร  
ป่าโปร่ง    เชา้ตรู่    ดินเหนียว   เห็ดหอม  
เดินทาง    เน้ือเคม็    ชนิด     เมลด็  
ธรรมชาติ               ( มะ-เลด็) 
(ท า-มะ-ชาด) 
                   

 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  



~ ๑๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์    

                                   

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  



~ ๑๕ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑.ครูน านกัเรียนร้องเพลง  คิดถึงเพื่อนรัก  แลว้ใหน้กัเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ  
หลายๆเท่ียว   

๒.ครูน านกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๓๗ จนคล่องและเรียนรู้ค าใหม่  
๓. ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่านค า เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   
๔. ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า 
๕. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๖  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็น
ส าคญัของเร่ือง  หนา้ท่ี   วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร 
๖.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน  

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงคิดถึงเพื่อนรัก 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 นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา 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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 
 

          คดิถึง  เพือ่นรัก 
 
ใจหาย  คิดถึง  เพื่อนรัก 
 
เคยอยูพ่ร้อมพรัก  จะตอ้งจากกนั 
 
เคยเล่น  เคยกิน  เคยนอน 
 
แมย้ามพกัผอ่น  ยงัห่วงหากนั 
 
ลาก่อน  เพื่อนเล่น  เพื่อนรัก 
 
อีกไม่นานนกั  คงไดพ้บกนั 

 
 



~ ๑๘ ~ 

 

บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แล้ว
ตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๔ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง  ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์  

                                     

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 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๒๐ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนทบทวนเร่ืองดว้ยการเรียงล าดบัจากแถบประโยค   
๒. ครูตั้งค  าถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๓. ครูน านกัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๓๘  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  ครัวป่า ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. แถบประโยค   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 นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา 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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

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  



~ ๒๓ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองในช่วงท่ีอ่านแลว้เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี ๓๙   จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่ม  ๖  กลุ่ม  คละความสามารถ  ครูเป็นผูก้  าหนดแลว้ใหน้ัง่เป็นกลุ่ม เพื่อท ากิจกรรม 

๕.๑  เขียนล าดบัของเร่ืองท่ีผา่นมา  
๕.๒  ฝึกเล่าเร่ือง  
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นส าคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 

 



~ ๒๔ ~ 

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



~ ๒๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าส่ัง  ให้นักเรียนใช้ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   ครัวป่า  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                     

 

 
 
 
 

 



~ ๒๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนในกลุ่มฝึกตั้งและตอบค าถามจากเร่ืองในช่วงหนา้ท่ี  ๓๗-๔๐  
 

๑.       ค  าถาม…………………………………………………………… 
ค าตอบ …………………………………………………………… 

   
๒.  ค าถาม …………………………………………………………… 

ค าตอบ …………………………………………………………… 
 
๓.  ค าถาม…………………………………………………………… 

ค าตอบ …………………………………………………………… 
 
๔.  ค าถาม …………………………………………………………… 

ค าตอบ …………………………………………………………… 
 
๕.  ค าถาม…………………………………………………………… 

ค าตอบ …………………………………………………………… 

 
 

 
 

 

 



~ ๒๗ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๔                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

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    



~ ๒๘ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองในช่วงท่ีอ่านแลว้เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๓๙-๔๐   จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่ม  ๖  กลุ่ม  คละความสามารถ  ครูเป็นผูก้  าหนดแลว้ใหน้ัง่เป็นกลุ่ม เพื่อท ากิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบค าถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการด าเนินเร่ือง   
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นส าคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 

 
 

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



~ ๓๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าส่ัง  ให้นักเรียนใช้ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   ครัวป่า  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                     

 

 
 
 
 

 



~ ๓๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  อ่านค าแลว้เลือกค าไปเติมในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 
 

ขา้วหลาม   ใบไผ ่      สมัภาระ   จกัจัน่   ดินเหนียว 
 

๑. ภูผาและน ้ าใสไดย้นิเสียง                    ดงัไปทัว่ทั้งป่า 
 
๒. พงัโคนมีหนา้ท่ีขน                         ต่าง   ๆ
 
๓. ชา้งตวัใหญ่พาชา้งตวัเลก็ไปกิน 
 
๔. พ่อใช ้                                 พอกตวัปลาจนมิดไปทั้งตวั 
 
๕. คนท่ีจะท า                            จะใชก้ระบอกไมไ้ผแ่ทนหมอ้ขา้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน 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    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 



~ ๓๓ ~ 

 
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 านกัเรียนฝึกอ่านสระอียะและสระเอือ  จากบตัรกิจกรรมท่ี  ๑ หรือ หนงัสือภาษาพาทีช่วง  

อ่านเพิ่มเติมความรู้  หนา้  ๔๒  โดยใหน้กัเรียนสังเกตสระ 
๓.  นกัเรียนฝึกอ่านแจกลูก  สระอียะและสระเอือ  เป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที  ช่วงอ่าน

เพิ่มเติมความรู้  หนา้  ๔๒   
๔. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าจากการอ่านสระ   ตามค าบอกของครู  ประมาณ  ๑๐  ค า  
๕.  นกัเรียนรวบรวมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูเนน้

คุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต   
๖.  ครูชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค าในบตัรกิจกรรม  เป็นการบา้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๓๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  หลายรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  
๑๐  ค า 
อ่านสระ 
 
เ อื อ ะ  อ่านวา่   เอือะ (ไม่มีท่ีใช)้ 

เ อื อ   อ่านวา่   เอือ 

อ่านแจกลูก 

จ      เจือ 

บ      เบือ 

อ      เอือ 

ถ      เถือ  

ผ            เ ออื    เผอื   

ส      เสือ 

ล      เลือ 

ร      เรือ 

 
 
 
 

พายเรือ  เร่ืองราว  สร้างเขือ่น  

 เตอืนใจ  มัดเชือก   เผอืกมัน 

งูเหลอืม  น า้เดอืด  เมืองหลวง 

กระเบือ้ง      

ตะกร้า 



~ ๓๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   

 

 

          เลือดไหล     งาม         

         มนัเช่ือม     

         เทือกเขา      

        เสือดาว    

        เพื่อนชา้ง     

      มะเขือ   

 เขียนสะกดค า 



~ ๓๗ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  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 าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไ ม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๓๘ ~ 

 
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 านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๔๓  อ่านสะกดค าท่ีฝึกและสังเกต

พยญัชนะ  สระ  วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด  ตามครู  หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนค าใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายค าท่ีมี สระเอือ  ท่ีปรากฏในค าท่ีอ่านแลว้ให้นกัเรียนอ่านค าท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคล

และเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค าแลว้ท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๑   
๗.  ครูใหน้กัเรียนตรวจค าตอบบนกระดานโดยเปล่ียนกนัตรวจครูเนน้คุณธรรมความซ่ือสัตย ์  
๘. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดค า  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๙.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/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/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๔๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค า 

   บอก  ๑๐  ค า 
อ่านสะกดค า 
เน้ือ 
พยญัชนะ    สระ    วรรณยกุต ์       สะกดวา่                   อ่านวา่  
น                  เ อืื อ       อื้          นอ-เอือ-เนือ-ไมโ้ท                     
เน้ือ 
เม่ือ 
พยญัชนะ    สระ    วรรณยกุต ์       สะกดวา่                   อ่านวา่  
ม               เ อืื อ           อื่  มอ-เอือ-เมือ-ไมเ้อก         
 เม่ือ  
เพ่ือน 
พยญัชนะ    สระ    ตวัสะกด    วรรณยกุต ์       สะกดวา่                 อ่านวา่  
พ               เ อืื อ       น              อื่             พอ-เอือ-นอ-เพือน-ไมเ้อก    
 เพื่อน  
เล้ือย 
พยญัชนะ    สระ         ตวัสะกด     วรรณยกุต ์         สะกดวา่                   อ่านวา่  
ล                   เ  อืื  อ           ย                ตื้          ลอ-เอือ-ยอ-เลือย-ไมโ้ท      
 เล้ือย  

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

 

ผเีส้ือ   เพื่อนรัก  เน้ือเคม็ 

เหมือน  มะเขือ  อร่อยเหลือ 

เสือดาว  เรือใบ  เคร่ืองบิน  

    ดวงเดือน 



~ ๔๑ ~ 

 

เขียนค า 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า ท่ีประสมสระเอือ  ใหต้รงกบัภาพ และคดัตวั
บรรจงเตม็บรรทดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
      

 

 

 



~ ๔๒ ~ 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  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    



~ ๔๓ ~ 

 
 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรค า  ท่ีประสมกบัสระเอือท่ีเรียนมาแลว้  โดยใหบ้อก  พยญัชนะ สระ  
วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด  ประมาณ  ๑๐ค า 

๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที   หนา้  ๔๔ โดยให้
นกัเรียนสังเกตพยญัชนะ สระ  วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด  

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า  เขียนค า  และบอกตวัสะกด  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความพอใจ) จาก
บตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของค า 

๔.  นกัเรียนฝึกอ่านค าเป็นคู่ แลว้ใหบ้อกพยญัชนะ สระ  วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด  
๕.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
 
 
 
 



~ ๔๔ ~ 

 
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 า บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านค า แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๔๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครู
บอกค าใหเ้ขียน  ตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
เคร่ือง 
พยญัชนะ    สระ         ตวัสะกด    วรรณยกุต ์          สะกดวา่                            อ่านวา่ 
คร               เ อืื อ              ง              ตื่            คอ-รอ-เอือ-งอ-เครือง-ไมเ้อก     
เคร่ือง 
เปร่ือง 
พยญัชนะ         สระ        ตวัสะกด   วรรณยกุต ์         สะกดวา่                          อ่านวา่ 
ปร                    เ อืื อ          ง                ตื่         ปอ-รอ-เอือ-งอ-เปรือง-ไมเ้อก       
เปร่ือง 
เกล่ือน 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด       วรรณยกุต ์          สะกดวา่                             อ่านวา่ 
กล             เ อืื อ      น                  ตื่          กอ-ลอ-เอือ-นอ-เกลือน-ไมเ้อก      
เกล่ือน 
เปลือก 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด                  สะกดวา่                         อ่านวา่  
ปล             เ อืื อ      ก                  ปอ-ลอ-เอือ-กอ                                         เปลือก      

 

 
น ้าเดือด  ปลอกเปลือก สายเลือด 

เมืองหลวง  ปราดเปร่ือง เกล่ือนกลาด  

เคร่ืองมือ  เรือนไทย  กระเบ้ือง   

    เส้ือผา้ 



~ ๔๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้เตมิในช่องว่างให้มี
ความหมายถูกต้อง  
 
 

    ๑. ............    ๑. ............   ๑. ............  
 
๑. เส้ือ...........   ๒. ..........ราว  ๓. สร้าง ............ 

 

๔. น ้า..........    ๕. ..........ใจ  ๖. งู .................. 
 

๗. ............กวน   ๘. ..........เชือก ๙. ..............เช่ือม 
 

๑๐. กระ............   ๑๑.  ............ไหล ๑๒.  เส้ือ .............. 
 

 

  ๑๓.  ............หลวง  ๑๔.  ............ไม ้๑๕.  พาย .............. 

 

 

 

 

 

เชือก  เป้ือน  เรือ  เดือด  เลือด เหลือง  เมือง  เข่ือน  

เผอืก  เล่ือย  เร่ือง  เบ้ือง  เตือน  เหลือม  เช่ือม 



~ ๔๗ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  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 เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 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.  ๒/๗ 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  



~ ๔๘ ~ 

 
 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  ไก่แจ ้ จากป้ายนิเทศ 
      ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที   หนา้  ๔๕   โดย
ใหน้กัเรียนสังเกตพยญัชนะตน้  ท่ีเป็นค าควบ  เช่น  กร  กล  กรอง  กล  คร  คล   

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นคู่ จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนบอกพยญัชนะตน้ค าควบ  จากบทอาขยาน  ตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๙ ~ 

 
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 ครูจดัหา 

 
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. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๕๐ ~ 

 

บทอาขยาน    
ไก่แจ้     

ในหนังสือดอกสร้อยสุภาษติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ไก่เอ๋ยไก่แจ้               

ถึงยามขนัขนักระแซ่กระช้ันเสียง 
โก่งคอเร่ือยร้องซ้องส าเนียง 
ฟังเพยีงบรรเลงวงัเวงดงั 
ถ้าตัวเราเหล่านีห้มัน่นึก     
ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนส่ัง 

ไม่มากนักสักวนัละสองคร้ัง  
คงตั้งแต่สุขทุกวนัเอย 

 
 



~ ๕๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและพยญัชนะต้น  หลายๆรอบให้คล่อง   
ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรม    กลม     กรอง    กลอง  
 
ครอง    คลอง    โครง    โคลง  
 
แปรง   แปลง    พราย    พลาย  
 
พริก    พลิก     พรู    พลู  
 

ทราย  พลอย   พร้อม  ปลา  

ปลวก  ปราบ   กรวย  กลว้ย  

ควาย  คลาน   ครอง  ครู 



~ ๕๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง อ่านและระบายสีฟ้าลอ้มรอบค าท่ีมี  ร  ควบ  และระยายสีเขียวรอบ
ค าท่ีมี  ล  ควบ 
 
 

  เล่น  ครัว 
 
 
กระบอก           ทุเรียน  
 
 
    พริก  ตล่ิง  

     
 
 
ขา้วหลาม  เมลด็  
 
 
 ปลายา่ง  กลอง  

 
 
 
 

 



~ ๕๓ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  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 เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 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.  ๒/๗ 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 

 
 
 
 



~ ๕๔ ~ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 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. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรค าท่ีมีค  าควบ  ท่ีเรียนมาแลว้   สัก  ๑๐  ค า 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า และสังเกตตวัสะกด   จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือ

ภาษาพาที   หนา้  ๔๕   โดยใหน้กัเรียนสังเกตตวัสะกด   แม่เกย  
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นคู่ จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอธิบายแม่สะกด  เกย  โดยใหน้กัเรียนใหห้าค าจากบทอาขยาน รักป่า   แลว้ใหเ้ขียนตามค า

บอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
 



~ ๕๕ ~ 

 
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 ครูจดัหา 

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



~ ๕๖ ~ 

 

บทอาขยาน    
รักษาป่า     

 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดไีม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 
        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตตวัสะกดแม่เกย  หลายๆ
รอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
 

ค าที่มี  ย  เป็นตวัสะกด เป็นค าแม่  เกย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอย    คุย    สวย    พลาย   อร่อย  
 
กระต่าย   หลายสี   ปลีกลว้ย   ช่วยกนั  ป่วย 
 
วา่ย  คลา้ย  ง่าย  พาย  สาย 
 

สวย  หว้ย   ควาย  ออ้ย  

เหน่ือย เสีย  หอย  มวย  

   รวย 



~ ๕๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง   ใหน้ าค  าในแม่สะกด  แม่เกย  เติมลงในช่อวา่ง
ใหมี้ใจความสมบูรณ์และคดัดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็
บรรทดั 
 

 
 
 
 

๑. แอนน่ีชอบกิน......................เพราะมีประโยชน ์

 
๒. กอลฟ์เล้ียง....................ไวท่ี้บา้นหลายตวั 

     
 ๓. ฟ้าใสไดเงินมาโรงเรียนวนัละหน่ึง.........บาท 

   
๔. เก่งและแกม้ใช.้.............ทาขนมปัง 

   
๕.  กลา้และเกมเป็นนกักีฬา............น ้าของโรงเรียน 

       
  

 

เนย        กลว้ย ร้อย       กระต่าย  วา่ย 



~ ๕๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้ ๓                   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 เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 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.  ๒/๗ 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 

 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 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. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรค าท่ีมีค  าแม่เกย   ท่ีเรียนมาแลว้   สัก  ๑๐  ค า 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า และสังเกตตวัสะกด   จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือ

ภาษาพาที   หนา้  ๔๕   โดยใหน้กัเรียนสังเกตตวัสะกด   แม่  กก  
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นคู่ จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอธิบายแม่สะกด  กก  โดยใหน้กัเรียนใหห้าค าจากบทอาขยาน รักป่า   แลว้ใหเ้ขียนตามค า

บอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
 



~ ๖๑ ~ 

 
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 ครูจดัหา 

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



~ ๖๒ ~ 

 

บทอาขยาน    
รักษาป่า   

   
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดไีม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 
        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๖๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสงัเกตตวัสะกด  ค าท่ีมี ก ข ค ฆ เป็นสะกด เป็นค าแม่ กก 
  อ่านหลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 

 
ค าที่มี ก ข ค ฆ เป็นสะกด เป็นค าแม่ กก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เดก็    เรียก    โรค    พวก   
ผกั  โยกเยก   เลขหก   ตกใจ   

 ใหโ้ชค  โลกร้อน    กอ้นเมฆ   เสกเป่า 
 เขา้ออก  
 

ดกันก   เปียก    สุข    ครก     เชือก  

 โรค    หอก    ตาก    พญานาค   พรรค 



~ ๖๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  เลือกตวัสะกดต่อไปน้ีเติมค าใหมี้ความหมาย 
 ก                    ข                    ค                    ฆ                    ย  
 บ                   ป                    พ                    ฟ                    ภ  
 
ตวัอย่าง  เดก็ 

 
เรีย          โร                  ยรีา                      อร่อ 
 
กอ้นเม             รูปภา             ลา   ลอย               ช่ว   กนั 
 
ครอ   ครัว        เล   หก          โย    เยก     ปลีกลว้ 
 
ลา    ไก่          ชา้งพลา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้  ๔                                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 เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 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 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    



~ ๖๖ ~ 

 
 
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. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงอกัษรควบ  จากป้ายนิเทศเป็นการทบทวนเร่ืองอกัษรควบท่ีผา่นมา  
     ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที   หนา้  ๔๖   โดยให้
นกัเรียนสังเกตตวัสะกด  ท่ีเป็นแม่สะกดในแม่  กบ  เช่น  กลบั  อบ  อาบ   

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นคู่ จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนบอกแม่สะกดในแม่กบ จากบทอาขยาน  และใหเ้ขียนตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  
ตวั 
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๗ ~ 

 
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 

 ๕. บตัรกิจกรรม 
 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูจดัหา 

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



~ ๖๘ ~ 

 

เพลง   อกัษรควบ 
ค าร้อง    อ.อัจฉราภรณ์  แก้วชูทอง 

ท านอง  จะขอรีบขอ 
 

          อกัษรควบ   ทีม่ีใช้  จ าไว้พยญัชนะสองตัว   
เสียงกล า้มีใช้ทัว่   

อย่าเกรงกลวัครูหรือใคร 
          กราบพระ  ได้พลอย  เดอืนคล้อยควันไฟลอย

ใกล้  ขว้างของ 
ขรุขระทิง้ไป  ปล่อยปลาลงในคลองกว้างกลางพง 

         ปรับปรุง   เรียกหา  ไขว่คว้าใคร่ครวญนะเจ้า    
 อกัษรควบ 

ภาษาไทยเรา   บอกใครเขา  น าใช้ให้ตรง 
 

 

 
 



~ ๖๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตตวัสะกด  หลายๆรอบให้
คล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
 

ค าที่มี บ ป พ ฟ ภ เป็นตวัสะกด  เป็นค าแม่  กบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอบ   เกบ็   กลบั   อบ  
  

เสียบ  รูปภาพ   ลาภลอย   คอยรับ  
  

นบัน้ิว  ผวิหยาบ   วาบวบั   ขบัข่ี   
  

ยรีาฟ 
 

โลภ   ภาพ    สาป    กราบ   กราฟ   

ธูป   ระเบียบ   เคารพ   จอบ    ลูบ 



~ ๗๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง   ใหน้ าค  าในแม่สะกด  แม่กบ  เติมลงในช่อวา่ง
ใหมี้ใจความสมบูรณ์และคดัดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็
บรรทดั 

 
 
 
 
 

๑. นกัเรียนอยา่ลืมวาด......................ส่งครูนะคะ 

 
๒. การรังแกสตัวเ์ป็น.................... 

     
 ๓. เราตอ้งขยนัท างานจึงจะไดเ้งิน  อยา่มวัหวงัโชค......... 

   
๔.   เม่ือเดินผา่นคุณครูตอ้งแสดงความ.............. 

   
๕.  เม่ือไปท าบุญท่ีวดัเราตอ้ง............พระ 

       
  

 

บาป    กราบ   ภาพ    ลาภ    เคารพ 



~ ๗๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านเขียนเรียนประโยค                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๒ การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 
ตัวช้ีวดั 

ท ๒.๑  ป. ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๒.๑  ป. ๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
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 
๒.  มีวนิยั 



~ ๗๒ ~ 

 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

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

๕. แต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงฝนตกแดดออก  จากป้ายนิเทศแลว้ใหน้กัเรียนบอกประโยคจากเพลงท่ีร้อง   
      ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที   หนา้  ๔๖   โดย
ใหน้กัเรียนสังเกตประโยค   

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยคจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  ๕  คน   จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูใหเ้ขียนประโยคในบตัรกิจกรรมท่ี  ๑   
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีแต่งประโยคไดถู้กตอ้งมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บทเพลง/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 ครูจดัหา 

 
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. การแต่งประโยค บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. คดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๗๔ ~ 

 

เพลงฝนตกแดดออก  
( ภาษาพาท ีป.๒ เล่ม ๒ )  

ค าร้อง : ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ  
ท านอง : นายศักดิ์ แวววริิยะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ฝนตกแดดออก นกกระจอกแปลกใจ  

โผผนิบินไป ไม่รู้หนทาง  

ไปพบมะพร้าว นกหนาวครวญคราง  

พีม่ะพร้าวใจกว้าง ขอพกัสักวนั  

ฝนตกแดดออก นกกระจอกพกัผ่อน  

พอหายเหน่ือยอ่อน บินจรผายผนั  

ขอบใจพีม่ะพร้าว ถึงคราวช่วยกนั  

น า้ใจผูกพนั ไม่ลมืบุญคุณ 

 
 



~ ๗๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านประโยค หลายๆรอบใหค้ล่อง   
ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอกจากประโยคท่ีอ่านแลว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มของควาญโพเดินทางไปท างาน 
 
ในป่ามีผเีส้ือสีสวย  และนกนานาชนิด 
 
ชา้งตวัโตพาชา้งตวัเลก็ไปกินใบไผ่ 
 
พอ่หุงขา้วดว้ยกระบอกไมไ้ผแ่ทนหมอ้ขา้ว 
 
ควาญชา้งเกบ็ใบตองตึงมาท ากระทงแทนจาน 
 



~ ๗๖ ~ 

 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

ค าช้ีแจง แต่งประโยคจากภาพโดยคดัลายมือคร่ึงบรรทดั 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 -----------------------------------------------------------------  
 
 
 -----------------------------------------------------------------  
 
 
 -----------------------------------------------------------------  

 
 
 
   
 
 
 



~ ๗๗ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๕ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  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  ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านค าและร้องเพลง   “เยน็เยน็” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งท าใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๗๘ ~ 

 
 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  ฝนตกแดดออก  ท่ีฝึกร้องมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนท าท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานด า  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และน านกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้ ๑๓๓  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ อร่อย  อร่อย”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง“อร่อย  อร่อย” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกท า
ท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาค ามาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/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.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

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



~ ๘๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 

อร่อย อร่อย 
เดินทางเป็นแถวเขา้ป่า 

ชกัหิวแลว้หนา  หยดุพกัสักหน่อย 
อาหารท าจากครัวป่า 

ทั้งขา้วทั้งปลา  น่ากินไม่นอ้ย 
น ้าพริกหมกัหมกผกัสด 

กินกนัจนหมด  ช่างอร่อย อร่อย 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๑ ~ 

 

 บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 

ค าช้ีแจง  คดัตวับรรจงเตม็บรรทดั  และฝึกอ่าน 

 
เดินทางเป็นแถวเขา้ป่า 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ชกัหิวแลว้หนา หยดุพกัสกัหน่อย 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

อาหารท าจากครัวป่า 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ทั้งขา้วทั้งปลา น่ากินไม่นอ้ย  
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

น ้าพริกผกัหมกผกัสด 
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 

 

 



~ ๘๒ ~ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ร้องเล่นเต้นสนุก                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๒    การเขียน 
             มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน 

  เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

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

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวดั 

 ท ๒.๑ป.  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 ท ๒.๑ป.  ๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
 ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

 
สาระส าคัญ 

การฝึกคิดและพดู  เป็นการวางพื้นฐานการใชภ้าษาไทยและสร้างคุณลกัษณะท่ีดีแก่ผูเ้รียนจะช่วยให้

เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๘๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ และปฏิบติัตามได ้ A 
 ๒.  ตอบค าถามและเล่าเร่ืองได ้ K 
 ๓. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองได ้ PK 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.  ครูเล่นเกมปริศนาค าทาย 
๒. ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพสัตวป่์าและ เล้ียงต่างๆ และสนทานถึงประโยชน์ของสัตวใ์หแ้ก่คน   เช่น  

กระต่าย  หมู    ชา้ง  เป็นตน้ 
๓. นกัเรียนร้องเพลง  โยกเยกเอย     น ้าท่วมเมฆ ....ลอยคอ     

.....หางงอ   กอดคอโยกเย  
และปรบมือใหเ้ป็นจงัหวะพร้อมกนัทั้งชั้น 

๔.  ครูใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มสัก  ๕  กลุ่ม  ระดมความคิดและอภิปรายถึงประโยชน์ของสัตวช์นิดต่างๆ  
แลว้คิดท่าทางของสัตว ์ เช่นชา้ง  กระต่าย  เสือ  หมา  ดงัน้ี 

-  ลกัษณะนิสัยของสัตว ์
-  ท่าทาง 
-  คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

๕. ใหน้กัเรียนออกมาอภิปรายตามประเด็นท่ีครูมอบหมายแลว้  แสดงท่าทางประกอบของสัตว ์ ๑  
ชนิด  พร้อมๆกนัจนครบ  ๕  กลุ่ม 

๖.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม 
๗.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีท าไดดี้และใหทุ้กคนปรบมือให้  

 
 
 



~ ๘๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ภาพสัตว/์ปริศนา

ค าทาย 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 
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. วาดภาพและการแสดง
ความคิดเห็น 

บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๘๕ ~ 

 

เกมปริศนาค าทาย 

จุดประสงค ์
              ๑.   เพื่อใหน้กัเรียนมีสมาธิในการฟัง 

              ๒.    เพื่อนกัเรียนสามารถคิดค าท่ีสะกดดว้ยแม่  เกย   ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 

วธีิเล่น 
              ๑.   ครูอ่านปริศนาค าทายต่อไปน้ีคร้ังละ  ๑  ขอ้ 

ปริศนาค าทาย 
            ๑.    อะไรเอ่ย   ช่ือน่ากลวัตวัน่ารัก  (  ผเีส้ือ ) 

            ๒.    อะไรเอ่ย   เป็นสัตวน์ ้ า  มีเปลือกแขง็   ไม่มีแขน  ไม่มีขา               ( หอย  ) 

            ๓.    อะไรเอ่ย   เป็นผลไม ้  ล  าปลอ้งยาว   รสหวานฉ ่า   ชา้งชอบกิน              (  ออ้ย ) 

            ๔.    อะไรเอ่ย    ขา้งนอกขรุขระ   ขา้งในต๊ะต๊ิงโหน่ง                        ( นอ้ยหน่า  ) 

            ๕.    อะไรเอ่ย     ช่ือกใ็หญ่   บินกไ็ด ้ แต่ตวัไม่ใหญ่เหมือนช่ือ   ( นกเขา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



~ ๘๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพ  อาหารจากครัวป่า  แลว้เขียน
บรรยายภาพสั้นๆ  วา่คืออะไร 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ช่ืออาหาร 
………………………………………………………………………… 
ส่วนประกอบของอาหาร 
…………….…………………………………………………………… 
………………………….……………………………………………… 
…..……………………………………….…………………………… 

ประโยชน ์

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



~ ๘๗ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓.๑๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๓  ครัวป่า      เวลา  ๑๗  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  



~ ๘๘ ~ 

 
 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. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  อร่อย  อร่อย และท าท่าทางประกอบ 
๒. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม  ๕ กลุ่มจากชัง่โมงท่ีแลว้  กลุ่มละ ๕  ขอ้  แลว้ท ากิจกรรม  ดงัน้ี 

-ตั้งและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ๕  ขอ้ 
-บอกความหมายของค า   

 ๓.  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอการตั้งและตอบค าถาม  
๔.  ครูน าบตัรค าจากเร่ืองแจกใหน้กัเรียน  เม่ือครูอ่านค าใดใหน้กัเรียนท่ีมีบตัรค าออกมายนืหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของค าดว้ย 
๕.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๖.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  
๗. ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง  ครัวป่า  เป็นภาพการแสดงของสัตว์และระบายสีใหส้วยงาม   

ท าลงในบตัรกิจกรรม 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
 
 



~ ๘๙ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/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.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 
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. วาดภาพและเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ประเมิน ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๙๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนโยงเสน้จบัคู่ค  ากบัภาพ 

 
                
 พริก 
                  
 คลาน 

                               
 กลอง 

                  
 แปรง 
                   
  กล้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



~ ๙๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที่  ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์จาก
ภาพ  ตามความคิดของนกัเรียน 

 
 

 
 

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

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



~ ๙๒ ~ 

 

 

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  เพราะอะไร  ภูผาและน ้าใสจึงหิวขา้วเร็วกวา่ปกติ 

ก.  ออกเดินทางแต่เชา้ตรู่     
ข.  ร้องเพลงมาก 
ค.  เดินทางออกนอกบา้น 

๒.  เพราะอะไรจึงเรียก  “ขา้วป่า”   
 ก.  ขา้วท่ีหุงโดยการเผาในกระบอกไม่ไผ ่  

ข.  ขา้วท่ีหุงดว้ยใบตองในป่า 
 ค.  ขา้วท่ีหุงตอ้งปลูกในป่านั้น  
๓.  ในการท าอาหารเดก็ๆช่วยท าอะไรบา้ง 
 ก.  ช่วยไปตกัน ้า      

ข.  ช่วยไปเกบ็ผกั 
 ค.  ช่วยเกบ็ก่ิงไมแ้หง้  
๔.  การท าปลาอบดินเราตอ้งใชดิ้นชนิดใดพอกตวัปลา 
 ก.  ดินร่วน       

ข.  ดินเหนียว   
ค.  ดินทราย 

๕.  “ ....................ฟ้า” เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
ก.  หอ้ง       
ข.  ดิน 
ค.  ทอ้ง 
 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๓  เร่ืองครัวป่า 
 



~ ๙๓ ~ 

 

๖.   ขอ้ใดมีเสียงสระเอือ 
 ก.  เทียนไข    

ข.  เร่ืองราว    
ค.  เชือดเฉือน 

๗.  “ นุ่นชอบกินน ้า..............เพราะมีรสหวาน”   เติมค าขอ้ใดจึงประโยคใจความสมบูรณ์ 
 ก.  กลว้ย    

ข.  ออ้ย     
ค.  ร้อย 

๘.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กก 
ก.  สุข    
ข.  ยาง     
ค.  ดาว 

๙.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กบ 
 ก.  ถัว่    

ข.  สอง     
ค.  กราฟ 

๑๐.  “ การรังแกสัตวเ์ป็น...........”   เติมค าขอ้ใดจึงประโยคใจความสมบูรณ์ 
 ก.  สาป     

ข.  บาป     
ค.  ภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๔ ~ 

 

ไก่แจ ้   ในหนงัสือดอกสร้อยสุภาษิต 
 

        ไก่เอ๋ยไก่แจ้               ถึงยามขันขันกระแซ่กระช้ันเสียง 

โก่งคอเร่ือยร้องซ้องส าเนียง ฟังเพียงบรรเลงวงัเวงดงั 
ถ้าตัวเราเหล่านีห้มั่นนึก     ถึงคุณครูผูฝึ้กสอนสัง่ 
ไม่มากนักสักวนัละสองคร้ัง  คงตั้งแต่สุขทุกวนัเอย 

 
รักษาป่า 

รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พื้นฐานภาษา ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ เล่ม ๒ หนา้ ๑๒๓ 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดีไม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีตน้ไมมี้ล าธาร 
        ผู้คนไม่มีโรค    นบัเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สัตวช่ื์นบานดินช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไมไ้ทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไวท้ดแทน               

 



~ ๙๕ ~ 

 
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                        
๘                        
๙                        
๑๐                        
๑๑                        
๑๒                        
๑๓                        
๑๔                        
๑๕                        

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

 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผูป้ระเมิน 

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



~ ๙๖ ~ 

 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



~ ๙๗ ~ 

 
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 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๙๘ ~ 

 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๙ ~ 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๐๐ ~ 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๑๐๑ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านออกเสียง 

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

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียง  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
 
 
 
 

กา
รจ
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นงั
สือ

/พ
ลิก
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นถู
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อ้ง
ตา
มอ

กัข
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รเว

น้ว
รร
คต

อน
ถูก

ตอ้
ง 

น ้า
เสี
ยง
เห
มา
ะส

มก
บัเ
รื่อ
งที่

อ่า
น 

ไม่
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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 
                       (…………………………………) 

 
 



~ ๑๐๒ ~ 

 
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 

 
 
 

 
 



~ ๑๐๓ ~ 

 
แบบประเมินการร้องเพลง 

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

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 
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๕           
๖           
๗           
๘           
๙           
๑๐           

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



~ ๑๐๔ ~ 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๕ ~ 

 
แบบประเมินการเขียนคัดลายมือ 

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

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 

ท่าทางในการคดั 
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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 
                                 (…………………………………)   
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~ ๑๐๖ ~ 

 
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 
 

 

 

 
 
 



~ ๑๐๗ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านออกเสียง/วาดภาพ/เขียนเร่ืองบรรยายภาพ 

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

 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียงและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
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           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                      (…………………………………) 

 



~ ๑๐๘ ~ 

 
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  

 
 

 

 



~ ๑๐๙ ~ 

 
แบบประเมินมารยาทในการฟัง 

มารยาทในการฟัง เร่ือง ............................................................. 
ประเมินคร้ังท่ี ........... วนัท่ี ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ................. 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนเร่ืองมารยาทในการฟังและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 
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๙           
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           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๒ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                        (…………………………………) 

 



~ ๑๑๐ ~ 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๑ ~ 

 
แบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 

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

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการพดูเล่าเร่ือง/แสดงท่าทางประกอบของนกัเรียนและให้ 
   คะแนนลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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         ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                       (…………………………………) 

 
 
 



~ ๑๑๒ ~ 

 
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 



~ ๑๑๓ ~ 

 
แบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ืองบรรยายภาพ  

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

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการแต่งเร่ือง /วาดภาพประกอบ  แลว้ใหค้ะแนนลงใน
ช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                     (…………………………………) 

 



~ ๑๑๔ ~ 

 
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   

 
 

 
 



~ ๑๑๕ ~ 

 
 


