
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๔  กลัวท าไม 

 

 
โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 

คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                                       



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕ ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักคํานําเร่ือง  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการ

ดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

สาระสําคัญ 
ทกัษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีทาํใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟัง    สามารถเล่าเร่ือง

และตอบคาํถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
สาระการเรียนรู้ 

๑.  รู้จกัคาํนาํเร่ือง  กลวัทาํไม 
๒.  เน้ือเร่ือง  กลวัทาํไม 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของคาํในเร่ืองไดถู้กตอ้ง K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง P 
๓.  มีนิสัยรักการอ่าน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั อร่อย  อร่อย   
๓. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงและปรบมือประกอบ   
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปช่ือเร่ือง “กลวั

ทาํไม”  
  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “กลวัทาํไม” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทในการ
ฟัง   
  ๖.  นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านคาํจากภาพและจากบตัรความรู้  “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  อ่านตามครู
พร้อมกนั  โดยฝึกอ่านจนคล่องคาํ 

๗.  นกัเรียนจบัคู่ฝึกอ่านทบทวนบทเรียนอ่านคาํ  “ รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  ในช่วงท่ีครู 
กาํหนดใหจ้ากเร่ือง  โดยเปล่ียนกนัฝึกในคู่ตนเองจนคล่อง 

๘. ครูครูสุ่มใหน้กัเรียนอ่านเป็นคู่และบอกความหมายตามความเหมาะสมกบัเวลา 
๙.  มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านคาํจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  

ในช่วงต่อไปเป็นการบา้น 



~ ๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพชา้งและการแสดงของชา้ง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

๔.   บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓.  ทดสอบวดัความรู้
ความสามารถ 

แบบทดสอบ สอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๕ ~ 

 

บทเพลง  อร่อย อร่อย 
 

 
 

อร่อย อร่อย 
เดินทางเป็นแถวเขา้ป่า 

ชกัหิวแลว้หนา  หยดุพกัสักหน่อย 
อาหารทาํจากครัวป่า 

ทั้งขา้วทั้งปลา  น่ากินไม่นอ้ย 
นํ้าพริกหมกัหมกผกัสด 

กินกนัจนหมด  ช่างอร่อย อร่อย 

 

 
 



~ ๖ ~ 

 
 

 

 

 

 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองเพราะอะไรทาํใหก้างเตน็ทน์อนในป่าไม่ได ้

ก.  มีสัตวร้์ายมาใกล ้   
ข. อากาศหนาวมาก 
ค.  ฝนกาํลงัจะตก 

๒.  เพราะอะไรนํ้าใสจึงตกใจร้อง 
 ก.  มองไม่เห็นภูผา    

ข.  อยูดี่ๆกมื็ดมองไม่เห็น 
 ค.  มองไม่เห็นใบบวั  
๓.  ภายในถํ้าสวยงามเพราะอะไร 
 ก.  ภายในถํ้ามีสมบติัลํ้าค่า   

ข.  มีนํ้าตกไหลผา่น 
 ค.  มีหินงอก หินยอ้ย  รูปร่างต่างๆ  
๔.  ผูใ้หญ่บา้นใชใ้บตะไคร้มาสุ่มไฟเพราะอะไร 
 ก.  ไล่ยงุและแมลง     

ข.  ป้องกนัผ ี  
ค.  ป้องกนัสัตวร้์าย 

๕.  “ ค ํ่า....................” เติมคาํในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
 ก.  มือ      

ข.  มืด 
ค.  ลืม 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๔  เร่ือง  กลัวท าไม 
 



~ ๗ ~ 

 

๖.   ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมีสระอือ 
 ก.  ตีนเขา    

ข.  หลีกทาง    
ค.  บานช่ืน 

๗.  “อ.ั.............จรรย”์   เติมพยญัชนะในขอ้ใด 
 ก.  ด     

ข.  ศ     
ค.  ม 

๘.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กด 
ก.  ยทุธ์     
ข.  สวย     
ค.  ผึ้ง 

๙.  “ ขณะน้ีเจา้หนา้ท่ี...........กาํลงัจบัผูร้้าย”   เติมคาํขอ้ใดจึงประโยคใจความสมบูรณ์ 
 ก.  ประเทศ    

ข.  ตาํรวจ    
ค.  คนสวย 

๑๐.  “ปากกดักน้ต่อย  มาเป็นร้อยเป็นพนั”  จากปริศนาหมายถึงส่ิงใด อยูใ่นมาตราแม่อะไร 
 ก.  ยงุ  อยูใ่นมาตราแม่    กง    

ข.  ผึ้ง    อยูใ่นมาตราแม่    กง 
ค.  มด  อยูใ่นมาตราแม่    กด   
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

 

 

          นกัเรียนฝึกอ่านคาํต่อไปน้ี                

 

    ๑.  รู้จักคาํ  นําเร่ือง  

 

 
             ทาง                     ฟืน   ยุง          พดั  

 กลวั   เต็นท์   ผ้าม่าน         ก่อไฟ  

            สุมไฟ     ก้อนหิน                         ไฟฉาย                              ตะเกยีง  



~ ๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕ ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักคํา  นําเร่ือง (๒)                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 

ในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

 
สาระสําคัญ 

ทกัษะการฟังและการอานเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีทาํใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟังและ
อ่าน    สามารถเล่าเร่ืองและตอบคาํถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๑๐ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของคาํในเร่ืองไดถู้กตอ้ง K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง P 
๓.  มีนิสัยรักการอ่าน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ผลคะแนนสอบ  แต่ครูไม่ตอ้งเฉลย  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีทาํคะแนนไดม้ากแสดง 
วา่มีพื้นความรู้ดี 

๒. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่าน “อ่านคาํ  นาํเร่ือง” ในช่วงแรก  ท่ีอ่านไปในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓. ครูร่วมกนัสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการเดินทางไปท่องเท่ียว  นกัเรียนเคยไปเท่ียวท่ี 

ใดบา้งเช่น  นํ้าตก  ทะเล   วา่มีอะไรสวยงามบา้ง  สวยอยา่งไร  แลว้นกัเรียนเคยไปเท่ียวถํ้าหรือเปล่า  ถา้เคย
มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
  ๔.  ครูนาํ นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพ  “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  ตามครูพร้อมกนั  วา่อ่าน
อยา่งไร  จนคล่อง 

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านคาํจากบตัรคาํ เป็นการทบทวนความจาํ  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครก่ีตวั  
- กลวัทาํไม  ภูผาทาํอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง  
๗.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองท่ีฟัง ถา้เล่าไม่ไดค้รูถามนาํใหน้กัเรียนตอบต่อเร่ืองจนจบ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าทบทวนบทเร่ืองท่ีเรียนโดยสุ่มใหน้กัเรียนลุกข้ึนเล่าเร่ืองไปจนจบ  
๙. นกัเรียนทาํบตัรกิจกรรม   
๑๐.   มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านคาํจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  

เป็นการบา้น 



~ ๑๑ ~ 

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพสัตวเ์ล้ียง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

๔.   บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๑๒ ~ 

 
 
 
 

 
 
 

    ๑.  รู้จักคาํ  นําเร่ือง  

            ลอ้มวง          พนมมือ                                     เพชร  

                    ท่ีพกั   อมยิม้         แม่มด  

                         ทุเรียน   หินงอก    หินยอ้ย  



~ ๑๓ ~ 

 

 
 
 
 

ซ่ือ     กาง     ร้าย     ลืม  

มืด     มุม     จุด     สุด  

โนน้    ค่อย     เด๋ียว    มนั  

มวั     อาจ    สาป    เร่ง  

เอน     เลก็     ลม     คร้ึม  

หนี     หนาม    หนาว    หน่อย  

เหน่ือย    ทาํไม    หายใจ    ค่อนขา้ง  

กาํลงั    กลางวนั    สบตา  แมลง     (มะ-แลง)  

เพลิดเพลิน   ตะไคร้หอม   อธิษฐาน (อะ-ทิด-ถาน)

  

 
 
 



~ ๑๔ ~ 

 
บัตรความรู้สําหรับครู 

เร่ือง  การฟังและการพูด 
 
การฟัง เป็นการไดย้นิเร่ืองราวใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีไดย้นิ  และ นาํมาพิจารณาวา่  
 เร่ืองราวนั้น ๆ ควรเช่ือไดห้รือไม่  นาํไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงใด  
 
ข้อควรปฏิบัติในการฟัง 
 ๑. ตั้งใจฟัง  ไม่พดูหรือสนทนากนัขณะฟังผูอ่ื้นพดู 
 ๒. คิดติดตามเร่ืองฟังวา่เร่ืองท่ีฟังเก่ียวกบัอะไร  มีความถูกตอ้งเช่ือถือไดห้รือไม่ 
 ๓. การฟังคาํบรรยายควรจดขอ้ความสาํคญัท่ีไดจ้ากการฟังไว้ 
  
มารยาทในการฟัง 
 ๑. ตั้งใจฟัง    มองผูพ้ดู 
 ๒. ไม่คุยหรือเล่นขณะฟังผูอ่ื้นพดู 
 ๓. ไม่ส่งเสียงดงัหรือทาํความรําคาญใหผู้อ่ื้น 
 ๔. ถา้จะถามควรขออนุญาตก่อน  หรือใหผู้พ้ดูหยดุพดูก่อน ไม่ควรถามขณะผูพ้ดูยงัพดูไม่จบ  
 
การพูด เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าเร่ืองราว  โดยการพดูใหผู้อ่ื้นฟัง  ผูพ้ดู  

ตอ้งมีความคิด  มีเร่ืองราวท่ีจะพดู  และตอ้งจดัลาํดบัความคิดหรือเร่ืองราวท่ี  
จะพดูไม่ใหส้ับสน  เพื่อผูฟั้งจะไดเ้กิดความเขา้ใจชดัเจน  ผูพ้ดูตอ้งพดูใหช้ดัเจน   
ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

ข้อปฏิบัติในการพูด 
 

 ๑. จะพดูเร่ืองอะไร  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้นโดยการอ่าน  การซกัถาม  
ผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจก่อน 
 ๒. ใชภ้าษาพดูท่ีถูกตอ้ง  สุภาพ 
 ๓. พดูใหเ้สียงดงั  ฟังชดั  แต่ไม่ใช่ตะโกน 
 ๔. พดูใหช้ดัเจน  ใชค้าํแทนช่ือใหถู้กตอ้ง 
 ๕. มองผูพ้ดู 
 ๖. ขณะพดูตอ้งนัง่หรือยนืตวัตรงในท่าสบาย 
 ๗. ไม่เอามือลว้ง  ควกั  แกะ  เกา  ขณะพดูหรือยนืเอามือไขวห้ลงั 



~ ๑๕ ~ 

 
 
 

มารยาทในการพูด 
 

 ๑. ใชน้ํ้าเสียงนุ่มนวล  ไม่พดูกระโชกโฮกฮาก 
 ๒. ใชถ้อ้ยคาํสุภาพ 
 ๓. พดูดว้ยใจจริงและยกยอ่งผูฟั้ง 
 ๔. ไม่นินทาผูอ่ื้นหรือพดูวา่ร้ายผูอ่ื้น 
 ๕. ไม่แสดงความโกรธเคืองผูฟั้ง 
 ๖. รอจงัหวะในการพดูซกัถาม  ไม่พดูสอดขณะผูอ่ื้นกาํลงัพดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๔.๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์    

                                   

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

สาระสําคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๑๗ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “กลวัทาํไม” ไดถู้กตอ้ง P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้K 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  A 

ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
       ๑. ครูนาํนกัเรียนเล่นเกม  “  สืบสวน” 

๒. ครูนาํนกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๕๕ จนคล่องและเรียนรู้คาํใหม่  
๓.  ครูเขียนคาํบนกระดานดาํใหน้กัเรียนอ่านคาํ เพื่อหาคาํตอบจากการอ่านในใจ   
๔. ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า 
๕. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๕  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็น
สาํคญัของเร่ือง  หนา้ท่ี  ๕๕ วา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร  
๖.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน 
๗.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ืองมาล่วงหนา้  

 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เกม  “  สืบสวน” เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  

ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 
 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

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



~ ๑๙ ~ 

 

เกม “สืบสวน” 
อุปกรณ์การเล่น  มีดงัน้ี 

  บตัรคาํ “ท่ีไหน”  “ใคร”  “ทาํอะไร”  “ทาํไม”    “เม่ือไร”  “กบัใคร”  สลาก 

วธีิดาํเนินการเล่นเกม 

๑. ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่ากนั 

๒. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากวา่กลุ่มใดจะไดเ้ร่ิมเล่นก่อน 

๓. ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัเป็นแถวหนา้กระดานซอ้นกนั ๒ แถว 

๔. เร่ิมเล่นโดยครูชูบตัรคาํท่ีเป็นคาํถามข้ึนทีละใบ แลว้ใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายผลดักนัโตต้อบใหต้รงคาํถาม
ท่ีใหดู้ 

๕.การโตต้อบการบตัรคาํถามน้ีนกัเรียนตอ้งทาํอยา่งรวดเร็ว โดยครูจะใหเ้วลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที ถา้
ครูเอาบตัรลงเม่ือไรก็หมดสิทธ์ิตอบ 

๖.การตดัสินจะดูวา่ฝ่ายใดตอบชา้ตอ้งออกจากการแข่งขนัมาช่วยครูเป็นกรรมการการแข่งขนัดาํเนินไป
เร่ือย ๆ ฝ่ายใดเหลือจาํนวนคนมากท่ีสุดก็เป็นฝ่ายชนะ 

ตัวอย่าง 

  ๑) ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร 

      ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 

      ลิง  กินกลว้ย  บนตน้ไม ้ กลางวนั 

     หรือไก่  กินขา้ว  ลานบา้น  ตอนเชา้ 

  ๒)  อะไร  ของใคร  เป็นอะไร  เพราะอะไร 

       ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 

       ปากกา  สมพร  หกั  โตะ๊ลม้ทบั       หรือ  กางเกง  วชิาญ  ขาด  เก่ียวตะปู 

ข้อเสนอแนะ 

          ก่อนท่ีจะเล่นครูควรสาธิตและซกัซอ้มความเขา้ใจกบันกัเรียนใหดี้ก่อนและบางคร้ังถึงแมค้าํท่ีโตต้อบจะเป็นเร่ือง
สมมุติข้ึน ก็ยอมรับเพ่ือความสนุกสนาน และการโตต้อบใหต้รงคาํถามก็เพียงพอแลว้ 

        ถา้ครูไม่ไดเ้ตรียมบตัรคาํไว ้ ครูอาจทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางคอยตั้งคาํถามใหต้รงจุดโดยครูดูจากลกัษณะ 

คาํตอบของผูเ้ล่นแลว้พยายามตั้งคาํถามใหต้่อเน่ืองกนัเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถคิดไดต้่อเน่ืองดว้ย  ก็จะทาํใหบ้รรยากาศ
สนุกสนานยิง่ข้ึน  เม่ือเสร็จกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนครูก็พดูโยงเขา้สู่บทเรียนต่อไป 



~ ๒๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
คาํช้ีแจง  ให้นักเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แล้ว
ตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
 

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

๒. ไปทาํอะไร  
 ………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

 



~ ๒๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง  ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์  

                                     

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระสําคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๒๒ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “กลวัทาํไม” ไดถู้กตอ้ง P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้K 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  A 
๕. มีมารยาทในการอ่าน A 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมสืบสวน   
๒. ครูตั้งคาํถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๓. ครูนาํนกัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๕๖ จนคล่อง  
๔. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบคาํถามจากเร่ือง วา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็น

อยา่งไร โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบคาํถามเร่ืองจนครบทุกขอ้   
๕. ครูเขียนคาํบนกระดานดาํใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาคาํตอบจากการอ่านในใจ   

       ๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มทาํบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครทาํไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๗.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  กลวัทาํไม ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เกมสืบสวน 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

๔. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

๕.  บตัรกิจกรรม   

 
 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๒๔ ~ 

 
 

เกม “สืบสวน” 
อุปกรณ์การเล่น  มีดงัน้ี 

  บตัรคาํ “ท่ีไหน”  “ใคร”  “ทาํอะไร”  “ทาํไม”    “เม่ือไร”  “กบัใคร”  สลาก 

วธีิดาํเนินการเล่นเกม 

๑. ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่ากนั 

๒. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากวา่กลุ่มใดจะไดเ้ร่ิมเล่นก่อน 

๓. ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัเป็นแถวหนา้กระดานซอ้นกนั ๒ แถว 

๔. เร่ิมเล่นโดยครูชูบตัรคาํท่ีเป็นคาํถามข้ึนทีละใบ แลว้ใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายผลดักนัโตต้อบใหต้รงคาํถามท่ีใหดู้ 

๕. การโตต้อบการบตัรคาํถามน้ีนกัเรียนตอ้งทาํอยา่งรวดเร็ว โดยครูจะใหเ้วลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที ถา้ครูเอาบตัรลง
เม่ือไรก็หมดสิทธ์ิตอบ 

๖. การตดัสินจะดูวา่ฝ่ายใดตอบชา้ตอ้งออกจากการแข่งขนัมาช่วยครูเป็นกรรมการการแข่งขนัดาํเนินไปเร่ือย ๆ ฝ่ายใดเหลือ
จาํนวนคนมากท่ีสุดก็เป็นฝ่ายชนะ 

ตัวอย่าง 

  ๑) ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร 

      ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 

      ลิง  กินกลว้ย  บนตน้ไม ้ กลางวนั 

     หรือไก่  กินขา้ว  ลานบา้น  ตอนเชา้ 

  ๒)  อะไร  ของใคร  เป็นอะไร  เพราะอะไร 

       ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 

       ปากกา  สมพร  หกั  โตะ๊ลม้ทบั       หรือ  กางเกง  วชิาญ  ขาด  เก่ียวตะปู 

ข้อเสนอแนะ 

          ก่อนท่ีจะเล่นครูควรสาธิตและซกัซอ้มความเขา้ใจกบันกัเรียนใหดี้ก่อนและบางคร้ังถึงแมค้าํท่ีโตต้อบจะเป็นเร่ือง
สมมุติข้ึน ก็ยอมรับเพ่ือความสนุกสนาน และการโตต้อบใหต้รงคาํถามก็เพียงพอแลว้ 

        ถา้ครูไม่ไดเ้ตรียมบตัรคาํไว ้ ครูอาจทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางคอยตั้งคาํถามใหต้รงจุดโดยครูดูจากลกัษณะ 

คาํตอบของผูเ้ล่นแลว้พยายามตั้งคาํถามใหต้่อเน่ืองกนัเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถคิดไดต้่อเน่ืองดว้ย  ก็จะทาํใหบ้รรยากาศ
สนุกสนานยิง่ข้ึน  เม่ือเสร็จกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนครูก็พดูโยงเขา้สู่บทเรียนต่อไป 



~ ๒๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 

 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนดูภาพและเลือกคาํท่ีกาํหนดใหเ้ติมใน
คาํตอบจากเร่ือง  กลวัทาํไม 
 

ผา้ม่าน   หินงอก 
นํ้าตาเทียน   หินยอ้ย 
ไฟฉาย   หนามทุเรียน 

 
 

๑. อะไรทาํใหเ้ดก็  ๆ  เห็นเพดานถํ้าสวยเหมือนเพชร 
ตอบ              ทาํใหเ้ด็ก ๆ เห็นเพดานถํ้าสวยเหมือน
เพชร 

๒. ส่ิงท่ีมองเห็นคืออะไร 
ตอบ  ส่ิงท่ีมองเห็นคือ            
 และ  มี 

๓. ส่ิงท่ีมองเห็นมีลกัษณะเหมือนอะไร 
ตอบ  ส่ิงท่ีมองเห็นมีลกัษณะเหมือน   
  และ 



~ ๒๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระสําคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๒๗ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “กลวัทาํไม” ไดถู้กตอ้ง P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้K 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  A 
๕. มีมารยาทในการอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนร้องเพลงไก่เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๕๗  จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนคาํบนกระดานดาํหรือใชบ้ตัรคาํใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อทาํกิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการดาํเนินเร่ือง   
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นสาํคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัทาํบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนทาํการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 

 
 

ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงไก่ 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.   ภาพลาํดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบคาํถามในบทเรียน 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. การตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

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



~ ๒๙ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   กลวัทาํไม  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

                                                                                                     

 
 
 
 
 

 



~ ๓๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

คาํช้ีแจง  ใหเ้ลือกเลือกคาํท่ีกาํหนดใหเ้ติมในช่องวา่งท่ีเป็นคาํตอบ 
 
 
 

 
๑. ท่ีพกัของควาญชา้งในป่าโดยปรกติคืออะไร 

ตอบ  ท่ีพกัของควาญชา้งในป่าโดยปรกติ  คือ…………………. 
๒. ขบวนชา้งเร่งเดินทางเพราะ 

ตอบ  ขบวนชา้งเร่งเดินทางเพราะ……………………… 
๓. ทาํไมนํ้ าใสตกใจร้องกร๊ีด 

ตอบ  นํ้ าใสตกใจร้องกร๊ีดเพราะขบวนชา้งว่ิงเขา้....................โดยไม่รู้ตวั 
๔. ผูใ้หญ่ทาํอะไรเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากสตัวร้์าย 

ตอบ  ผูใ้หญ่ช่วยกนั   ..............................   เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากสตัวร้์าย 
๕. พืชอะไรท่ีใชสุ้มไฟเพ่ือไล่ยงุและแมลง 

ตอบ  .......................     ใชสุ้มไฟเพ่ือไล่ยงุและแมลง 
 

 
 
 

 

 

 

ถํ้าศิลาเพชร  เตน็ท ์ ตะไคร้หอม  ก่อไฟ  หนีฝน 
 



~ ๓๑ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔.๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๔                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๓ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งคาํถามและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระสําคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๓๒ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “กลวัทาํไม” ไดถู้กตอ้ง P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้K 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  A 
๕. มีมารยาทในการอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนร้องอร่อย  อร่อย  เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๕๘-๕๙   จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนคาํบนกระดานดาํหรือใชบ้ตัรคาํใหน้กัเรียนอ่าน  
๔.   ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อทาํกิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการดาํเนินเร่ือง   
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นสาํคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัทาํบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนทาํการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงอร่อย  อร่อย 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.   ภาพลาํดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบคาํถามในบทเรียน 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. การตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

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



~ ๓๔ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   กลวัทาํไม  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

                                                                                                     

 
 
 
 
 

 

 



~ ๓๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
คาํช้ีแจง  เรียงตวัอกัษรใหต้รงกบัความหมายของคาํ 
 

๑.  หมายถึง  รู้สึกหวาดต่อภยั 
   ต ั                   
ล ว ก         

 
๒. ตรงขา้มกบัมืด 

 ต่                       
ว ส ดา ง           

 
๓. แกว้ท่ีแขง็แรงท่ีสุด  ราคาแพงใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั 

ร ช พ เ           
 
๔. ผลไมล้กัษณะเป็นพ ู มีหนามแหลม 

    ต่ี                   
น เ ย ร ท            
     ตุ                   

 
๕. เคร่ืองใชส่้องไฟ 

     ตี                     
ณะ เ ย ต ก ง              

 
 

 



~ ๓๖ ~ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 

ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง  

ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 

ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 

ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 

ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

สาระสําคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๓๗ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดคาํและเขียนคาํ ในบทเรียนได ้  K  P 

๒. เขียนคาํตามคาํบอกไดถู้กตอ้ง   P 
๓. บอกความหมายของคาํได ้  K 

      ๔.  มีนิสัยรักเขียน  A 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจาํพยญัชนะไทย  ๔๔  ตวั  สระและวรรณยกุตจ์ากป้ายนิเทศ 
๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรกิจกรรมท่ี  ๑หรือ หนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๖๐  โดยให้
นกัเรียนสังเกตสระ   
๓. ครูอธิบายความหมายของคาํ  แลว้ให้นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านและสะกดคาํจากบตัร 

กิจกรรมจนคล่องและบอกพยญัชนะตน้ใหถู้กตอ้ง   
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านแจกลูกเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที  ช่วงอ่านเพิ่มเติมความรู้  หนา้  ๖๐-

๖๑  อ่านคาํและสังเกตสระอือ 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํ ตามคาํบอกของครู  ประมาณ  ๖  คาํ 
๖.  นกัเรียนรวบรวมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูเนน้

คุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต   
๗.  ครูชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนคาํ  ในบตัรกิจกรรม  เป็นการบา้น  
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 



~ ๓๘ ~ 

 
ชั้น ป. ๒ 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๓๙ ~ 

 
 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านตามครู 

อ่านสระ  
อืื อ      อืื            อ่านวา่       อือ 
สระอือท่ีไม่มีตวัสะกด  จะมีตวั  อ  เคียง 
สระอือท่ีมีตวัสะกด  จะไม่มีตวั  อ  เคียง 

อ่านแจกลูก 

    ก           กือ  

 ด          ดือ    

ต          ตือ  

ถ                  อืื อ    ถือ  

ส          สือ  

ห          หือ  

ค          คือ  

ช          ชือ  

ม          มือ  

 



~ ๔๐ ~ 

 

         อื ม 

       ด      ดืม  

ล       ลืม  

น    ย    ยมื  

 ป    ปืน  อ    อืม  

 ข    ขืน 

 ค    คืน     อื ด 

 ย    ยนื  อ    อืด  

       ห    หืด  

       ช    ชืด  

       ย    ยดื   

 
 
 
 

 



~ ๔๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
คาํช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดคาํ และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   

 

 

         บานช่ืน    งาม         

        ขดัขืน     

 กลางคืน      

       ยงิปืน    

        ยนืตรง      

     มือถือ   

 เขียนสะกดคาํ 



~ ๔๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕ ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๒                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง  

ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 

ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 

ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 

ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

 
สาระสําคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๔๓ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกสระอือ  จากชัว่โมงท่ีผา่นมาจากหนงัสือภาษาพาที   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรคาํ/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านคาํ จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๖๑-๖๒  อ่านคาํท่ีฝึกและสังเกตสระตาม

ครู  หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนคาํใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายคาํท่ีมี สระ อือ  ท่ีปรากฏในคาํท่ีอ่าน  แลว้ใหน้กัเรียนอ่านคาํท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคล

และเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของคาํ 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดคาํ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 



~ ๔๔ ~ 

 
๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  

ชั้น ป. ๒ 
นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๔๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

คาํช้ีแจง  ฝึกอ่านคําและสังเกตสระ  หลายๆรอบให้คล่อง   
ครูบอกคาํให้เขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 
 
มืด 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด        สะกดวา่    อ่านวา่  
ม        อื           ด  มอ-อือ-ดอ      มืด  
ฟืน 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด        สะกดวา่    อ่านวา่  
ฟ        อื           น  ฟอ-อือ-นอ      ฟืน  
ยืน่ 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด     วรรณยกุต ์     สะกดวา่   อ่านวา่  
ย        อื           น   ต่                       ยอ-อือ-นอ-ยนื-ไมเ้อก   ยืน่  

 

 
 
 
 
 

แบมือ  กองฟืน  ปล้ืมใจ  ฟ้ามืด  ยนืตรง 

ถือปืน  ค ํ่าคืน  ทาํลืม  หนงัสือ  แกงจืด 



~ ๔๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

คาํช้ีแจง  เติมสระ     ตืื                หรือ  มื  ตืื อ  และ
เติมวรรณยกุตบ์างคาํแลว้ฝึกอ่าน 
 

.  
 
 
 .  

              
ย ม ข อ ง   ม อ ง ม   
 
  .            
               
ถ   ฟ น    ค น น้ี   
 
 .           
              
มี ช       ด   ดึ ง  

 
 
 

              
ย น ต ร ง   ห ล ง ล ม 



~ ๔๗ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔.๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๓                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

 
สาระสําคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๔๘ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่านสะกดคาํท่ีมีสระอือ  จากชัว่โมงท่ีผา่นมาจากหนงัสือภาษาพาที   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรคาํ/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านคาํ จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๖๒  อ่านคาํท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนคาํใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายคาํท่ีมี สระ อือ  ท่ีปรากฏในคาํท่ีอ่าน  แลว้ใหน้กัเรียนอ่านคาํท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคล

และเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของคาํ 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดคาํ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  

ชั้น ป. ๒ 
นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 



~ ๔๙ ~ 

 
๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ

ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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

 



~ ๕๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

คาํช้ีแจง  ฝึกอ่านสะกดคาํและสังเกตสระ  หลายๆรอบให้คล่อง   
ครูบอกคาํให้เขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 
 
อ่านสะกดคาํ 
 
กลืน 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด        สะกดวา่    อ่านวา่  
กล        อื           น   กอ-ลอ-อือ-นอ     กลืน  
 
ปล้ืม 
พยญัชนะ    สระ     ตวัสะกด       วรรณยกุต ์                     สะกดวา่           อ่าน
วา่ 
ปล        อื           ม    ต ้                ปอ-ลอ-อือ-มอ-ปลืม-ไมโ้ท         ปล้ืม 

 

 
 
 
 

ด่ืมนม   มือถือ    ฟืน    กลางคืน    

มืดคํ่า จืดจาง ต่ืนเชา้     ฝืนใจ   

ยืน่เร่ือง   กลํ้ากลืน  



~ ๕๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
คาํช้ีแจง ให้ทาํเคร่ืองหมาย  /   ในรูปทีม่คีาํทีม่สีระออื  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ืนใจ ถอืปืน 
จาํปี 

ชาวจนี 
ปีนเขา 

มือถอื 

แกงจดื 
สีขาว 

คํา่คนื 

เส้ือยดื พีน้่อง หลกีหนี 



~ ๕๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๑๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคํานําไปใช้  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
              มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

 
สาระสําคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๕๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
 ๕.  เขียนคาํตามคาํบอกไดถู้กตอ้ง  KP 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงคาํควบ  อ่านบตัรคาํ  โดยใหบ้อกพยญัชนะตน้  คาํควบกลํ้า สระและ
วรรณยกุต ์ ประมาณ  ๑๐คาํ 

๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที  โดยใหน้กัเรียนสังเกต
ตวัสะกด 

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ  เขียนคาํ  และบอกตวัสะกด  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความพอใจ) จาก
บตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของคาํ 

๔.  นกัเรียนฝึกอ่านคาํเป็นรายบุคคล และบอกตวัสะกด   
๕. ครูทบทวนคาํควบท่ีเรียนไปแลว้  ไดแ้ก่ ควบดว้ย  ----ล    ---ร 
๖.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํตามคาํบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๗.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม   

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 



~ ๕๔ ~ 

 
๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  

ชั้น ป. ๒ 
นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๕๕ ~ 

 

เพลง ฝึกออกเสียงคาํควบกลํา้  

คาํร้อง : ศักดิ์ แวววริิยะ 

ทาํนอง : เพลงข้างขึน้เดอืนหงาย  

 

ครันครบ  พร่ังพร้อม ไม่ตรมตรอม  

เกรียงไกร กรีดกราย   เฉไฉ  นัน่ตะไคร้  

ในครัว ตรวจตรา  ตริตรอง   ตอบสนอง  

อยา่กลวั ขรุขระ เคร่งขรึม คร่ันเน้ือตวั  

อีกครอบครัว โปรดปราน 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

คาํช้ีแจง  ฝึกอ่านคําและสังเกตพยญัชนะต้น  หลายๆรอบให้
คล่อง  ครูบอกคาํให้เขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควาญ   กวา่   กวา้ง   แกวง่   ขวาน  
ความสุข  แตงกวา     กวกัมือ   ขา้งขวา  
ขวญัใจ   ควายป่า   กวาดบา้น   ควานหา  
 

ลกูควาย   ความดี   กวางเดิน   ดีกวา่   

มือขวา   ขวา้งปา    ขดัขวาง    กวาดบา้น 

ควาญชา้ง   ถือขวาน    



~ ๕๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

คาํช้ีแจง อ่านบทร้อยกรองแลว้เลือกคาํท่ีมี  “ว”  ควบ  
เติมในช่องวา่งและคดัเตม็บรรทดั 
 

กวกัมือเรียกแตงกวา   อยูข่า้งขวาคอยกวาดบา้น 
เห็นพอ่นั้นแกวง่ขวาน   ควายป่าคลานมาท่ีกวา้ง 
ขวญัใจไปควานหา   เรียกแตงกวามาอยูบ่า้ง 
ความสุขไม่อา้งวา้ง   ควาญชา้งวา่งเดินมาเคียง 
 
 ตวัอยา่ง  กวกั  
--------------------  -------------------  -------------------- 
 
--------------------  -------------------  -------------------- 
 
 
--------------------  --------------------   --------------------  

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



~ ๕๘ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๑๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคํานําไปใช้  ๒                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ 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 อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

สาระสําคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๕๙ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงคาํในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
 ๕.  เขียนคาํตามคาํบอกไดถู้กตอ้ง  KP 

 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  จากป้ายนิเทศ  แลว้ใหน้กัเรียนแยกคาํท่ีอยูใ่นแม่สะกด  กง  เกย  กม     กบ 
       ๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  แม่กด  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที   หนา้  ๖๓ 
โดยใหน้กัเรียนสังเกต ตวัสะกด   

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดคาํจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํตามคาํบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง/บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ 

 
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 ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. ผนัสียง/คดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๖๑ ~ 

 

เพลง ขอโทษ  

 

ขอโทษครับ! ขอโทษค่ะ! จะตอ้งกล่าว กนัอยูเ่สมอ  

 

ถา้หากวา่ ฉนัหรือเธอ เกิดเผอเรอ ทาํผดิพลาดไป  

 

ยอมรับในความบกพร่อง ทุกคนคงตอ้งพร้อมใหอ้ภยั  

 
กล่าวขอโทษ พร้อมยกมือไหว ้ยิม้อยา่งจริงใจยอ่มไดรั้บการอภยั 

  

เป็นท่ีพอใจ ใครใครเห็นช่ืนชม  

 

ขอโทษครับ ! ขอโทษค่ะ ! ขอโทษครับ ! ขอโทษค่ะ ! 



~ ๖๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

คาํช้ีแจง  ฝึกอ่านคําและสังเกตสระ  หลายๆรอบให้คล่อง   
ครูบอกคาํให้เขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กด   รถ    พิษ    โกรธ   
เขต   บาท   ตน้พืช   มืดมิด    
จิตใจ   ไฟมอด  กอดคอ   ขอโทษ    
โกรธจดั   ขดัขา อากาศ   อาจกลา้   
ปรากฏ   รสเผด็  เจด็จุด   หยดุพกั    
ผกัสด   กฎหมาย  

ขอโทษ วิทย ุ   สวนสัตว ์  โกรธ   ราชการ  

รถยนต ์   เติมก๊าซ   อากาศ   อนุญาต   โรคปอด 



~ ๖๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

คาํช้ีแจง  ฝึกอ่านคําต่อไปนีแ้ล้วนําคําใส่ลงในประโยคให้
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

๑. …………ในอดตีใช้ช่ือว่าสยาม 
๒.   อย่าดู...........มาก  เดีย๋วตาจะบอด 
๓.   คนและสัตว์ย่อมห่วง.........กนัทั้งน้ัน  
๔.  วนันีคุ้ณแม่และฉันจะไปซ้ือผ้าทีต่ลาด......... 
๕.  โจรเมือ่ทาํผดิต้องถูก...........จับได้ 
๖.   เมือ่คุณครูสอนเราต้องม.ี.............ในการฟัง  
๗.  คนไทยต้องมี.............ไทย 
๘.  มานีรังแกน้องทาํให้คุณแม่...............  

 

ตาํรวจ   พาหุรัด  ประเทศ  มารยาท  

โทรทศัน์   ชีวิต   โกรธ  สัญชาติ  



~ ๖๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๑๒ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  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 ๒.๑ ป.  ๒/๓ เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๓ เรียบเรียงคาํเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสาร  

สาระสําคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 



~ ๖๕ ~ 

 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.ครูใหน้กัเรียนเล่นปริศนาคาํทาย  ท่ีครูจดัเตรียม  นกัเรียนอ่านพร้อมกนั 
๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านประโยคจากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๖๔  ตามครู  จนอ่านไดค้ล่อง 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยค  ( เปล่ียนคู่ใหม่ )คาํจากหนงัสือภาษาพาที จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนไดบ้อกถา้อ่านไม่ถูก 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของประโยค 
๖. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนแต่งไดดี้  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/เกมปริศนาคาํทาย 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 ครูจดัทาํ 



~ ๖๖ ~ 

 
 ๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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 ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๗ ~ 

 

เกมปริศนาคําทาย 
จุดประสงค์ 
              ๑.   เพื่อใหน้กัเรียนมีสมาธิในการฟัง 

              ๒.    เพื่อนกัเรียนสามารถคิดคาํท่ีสะกดดว้ยแม่  เกย   ได้
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

วธีิเล่น 
             ครูอ่านปริศนาคาํทายต่อไปน้ีคร้ังละ  ๑  ขอ้ 

๑. อะไรเอ๋ย  สีเหลืองลอยล่อง  ส่องแสงกลางคืน 

------------------อยูใ่นมาตราแม่........................  

๒. อะไรเอ๋ย  เดินยอ่งกาํแพง  เคลา้แขง้เคลา้ขา 

------------------อยูใ่นมาตราแม่........................  

๓.อะไรเอ๋ย  ช่ืออยูบ่นฟ้ากา  ยาอยูใ่นนํ้า 

------------------อยูใ่นมาตราแม่........................  

๔.  อะไรเอ๋ย  ไก่กา้วขามีก่ีตวั 

------------------อยูใ่นมาตราแม่........................  

๕.  อะไรเอ๋ย  กลางคืนขา้ถํ้า  ยามคํ่าออกเรียงราย 

------------------อยูใ่นมาตราแม่........................  



~ ๖๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
คาํช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบให้คล่อง  
  

        ฝึกอ่านประโยค 

วนัน้ีทอ้งฟ้ามืดคร้ึม 
ลกูชา้งพากนัวิง่สุดกาํลงั 
ในถํ้าอากาศค่อนขา้งเยน็ 
ภผูาฉายไฟไปทัว่เพดานถํ้า 
ทุกคนลอ้มวงกินอาหารจนอ่ิม 
ผูใ้หญ่ก่อไฟท่ีปากถํ้าเพ่ือป้องกนัสัตวร้์าย 
ก่อนนอนทุกคนพนมมือไหวอ้ธิษฐานขอให้
ปลอดภยั 

 

  



~ ๖๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพท่ีกาํหนดให ้ ๗  
ประโยค  ลงในบตัรกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



~ ๗๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๑๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคล่องร้องเล่น                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
              มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

    มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๔ บอกลกัษณะคาํคลอ้งจอง 

ท ๕.๑  ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
 
สาระสําคัญ 

การอ่านคาํและร้องเพลง   “เยน็เยน็” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งทาํใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๗๑ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงคาํและร้องเพลงในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒.  ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง K 
 ๓.  สามารถสะกดคาํในบทเรียนได ้ K 
 ๔. สามารถเขียนคาํในบทเพลง ไดถู้กตอ้ง P 

๕. มีมารยาทในการอ่าน  A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  เพลง ขอโทษ   ท่ีร้องมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนทาํท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานดาํ  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และนาํนกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้ ๑๓๓  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ กลวัทาํไม”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลงอ่านคล่องร้องเล่น” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึก
ทาํท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาคาํมาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/เพลง 

 
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 ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. ตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. อ่านออกเสียง แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๗๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 

กลวัทาํไม 
 

ฝนตกแลว้ชวนกนัวิง่ 
รวดเร็วจริงลืมดูทาง 
ทนัใดฟ้าท่ีสวา่ง 
กลบัมืดมิดเหมือนปิดตา 
มองทางไหนกไ็ม่เห็น 
มือเทา้เยน็กลวัหนกัหนา 
ไฟส่องถํ้างามจบัตา 
หวัเราะร่ากลวัทาํไม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๔ ~ 

 

 บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนคาํใหม่โดยใชค้าํข้ึนตน้ตามท่ี
กาํหนด 
 

๑. แม่      :  แม่มด                   
 
๒. ไฟ      :  ไฟฉาย 

   
   ๓. ตะ      :  ตะแคง 
  
  ๔. นํ้า      :  นํ้าแขง็ 

 
๕. ความ  :  ความรัก 
 
 

  

 
 



~ ๗๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔.๑๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  สํานวนชวนใช้                    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 ๒.๑ ป.  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๒.๑ ป.  ๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
ท ๒.๑ ป.  ๒/๓ เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

 
สาระสําคัญ 

การฝึกคิดและพดู  เป็นการวางพื้นฐานการใชภ้าษาไทยและสร้างคุณลกัษณะท่ีดีแก่ผูเ้รียนจะช่วยให้

เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๗๖ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ๑. ฟังคาํแนะนาํ คาํสั่งง่ายๆ และปฏิบติัตามได ้A 
 ๒.  ตอบคาํถามและเล่าเร่ืองได ้ K 
 ๓. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองได ้PK 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนร้องเพลงกลวัทาํไม  และปรบมือใหเ้ป็นจงัหวะพร้อมกนัทั้งชั้น 
๒. ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพประกอบสาํนวนท่ีเคยใชบ้่อยๆ  เช่น  ดาํเหมือนอีกา  อว้นเหมือนหมู  
๓.  นกัเรียนคิดคาํเปรียบเทียบร่วมกนั 
 -ขาวเหมือน...............  
 -มืดเหมือน................  
 -สวา่งเหมือน.............  
 -เรียบเหมือน.............  
 -หินยอ้ยลงมาเหมือน............  
๔.  ครูแจกพจนานุกรมใหก้ลุ่มละ๑  เล่ม  แลว้ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มสัก  ๕  กลุ่ม  ร่วมมือกนัเปิดหา
สาํนวนพร้อมกบัความหมายใหไ้ดม้าท่ีสุด 
๕. ใหน้กัเรียนออกมาออกมานาํเสนอสาํนวนท่ีนกัเรียนไดค้น้ควา้ไดข้องกลุ่มตน  
๖.  ใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรมท่ี  ๑ 
๗.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีทาํไดดี้และใหทุ้กคนปรบมือให้  
๘.  ใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 

 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ภาพประกอบ

สาํนวน/ปริศนาคาํทาย 
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 ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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 ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๗๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
คาํช้ีแจง   เติมสาํนวนต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์ 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑. 

....ไป........มา 

 ๖.   

.........เหมือนเกลอื 

 

 ๕. 

.......ปลา........มือ 

 ๓. 

.....ไม่อยู่........ร่าเริง 

 ๔.  

........หยอก.......... 

 ๒. 

   จับ.....ชน ........ 



~ ๗๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที๒่ 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบสาํนวนท่ีหามาได ้ 
พร้อมระบายสีใหส้วยงาม   แลว้อธิบายความหมายของ
สาํนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 

 

 



~ ๘๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๔.๑๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔  กลวัทาํไม     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  สรุปองค์ความรู้                     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที่ ๔   หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

           มาตรฐาน ท  ๕.๑เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น  
คุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
ตัวช้ีวดั 

       ท  ๑.๑  ป.  ๒/๔ ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  
       ท ๔.๑  ป. ๒/๕ เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
       ท  ๕.๑ ป.  ๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือ    การฟังวรรณกรรมสาํหรับเด็ก   เพื่อนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 
      ท  ๕.๑ป.  ๒/๓ ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 
สาระสําคัญ 

การสรุปเร่ืองโดยใชท้กัษะการฟัง  การดู  การพดู  การอ่านการเขียน จะช่วยใหน้กัเรียน มีความรู้และ

สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และเกิดนิสัยรักการอ่านตามมาได ้

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๘๑ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  P 
 ๒.  บอกความหมายของคาํ และขอ้ความท่ีอ่านได ้ K 
 ๓.  ตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน K 

๔. เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง K 
๕.  ท่องจาํบทอาขยานตามได ้ A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  กลวัทาํไม และทาํท่าทางประกอบ 
๒. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม  ๕  กลุ่มจากชัง่โมงท่ีแลว้  กลุ่มละ ๕  ขอ้  แลว้ทาํกิจกรรม  ดงัน้ี 

-ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ๕  ขอ้ 
-บอกความหมายของคาํ   

 ๓.  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มนาํเสนอการตั้งและตอบคาํถาม  
๔.  ครูนาํบตัรคาํจากเร่ืองแจกใหน้กัเรียน  เม่ือครูอ่านคาํใดใหน้กัเรียนท่ีมีบตัรคาํออกมายนืหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของคาํดว้ย 
๕.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๖. ใหน้กัเรียนสรุปเร่ือง  กลวัทาํไม  เป็นในบตัรกิจกรรม 
 ๗.  นกัเรียนรวบรวมผลงานส่งครู   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท่องจาํบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบ

อ่านนอกเวลา 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
 
 



~ ๘๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง/บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ 

 
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 ครูจดัทาํ 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัทาํ 

 
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. ตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. สรุปเร่ือง บตัรกิจกรรม ประเมิน ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๘๓ ~ 

 
 

      บทอาขยาน  

 

ไก่แจ ้   ในหนงัสือดอกสร้อยสุภาษิต 
 

        ไก่เอ๋ยไก่แจ้               ถงึยามขนัขนักระแซ่กระช้ันเสียง 

โก่งคอเร่ือยร้องซ้องสําเนียง ฟังเพียงบรรเลงวงัเวงดงั 
ถ้าตวัเราเหล่านีห้มั่นนึก     ถึงคุณครูผูฝึ้กสอนสัง่ 

ไม่มากนักสักวนัละสองคร้ัง  คงตั้งแต่สุขทุกวนัเอย 

 
รักษาป่า 

รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พ้ืนฐานภาษา  
 
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวสําล ี อากาศดีไม่มีภยั 
        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีตน้ไมมี้ลาํธาร 

        ผู้คนไม่มีโรค    นบัเป็นโชคสุขสาํราญ 
อากาศไร้พษิสาร  สตัวช่ื์นบานดินช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไมไ้ทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไวท้ดแทน               

 
 



~ ๘๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปเร่ือง  กลวัทาํไม  ตามภาพท่ีครู
ใหดู้แลว้เขียนเป็นภาษาของนกัเรียนเอง 

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

 

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

 
 

 
 

 

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

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

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

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

 



~ ๘๕ ~ 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองเพราะอะไรทาํใหก้างเตน็ทน์อนในป่าไม่ได ้

ก.  มีสัตวร้์ายมาใกล ้   
ข. อากาศหนาวมาก 
ค.  ฝนกาํลงัจะตก 

๒.  เพราะอะไรนํ้าใสจึงตกใจร้อง 
 ก.  มองไม่เห็นภูผา    

ข.  อยูดี่ๆกมื็ดมองไม่เห็น 
 ค.  มองไม่เห็นใบบวั  
๓.  ภายในถํ้าสวยงามเพราะอะไร 
 ก.  ภายในถํ้ามีสมบติัลํ้าค่า   

ข.  มีนํ้าตกไหลผา่น 
 ค.  มีหินงอก หินยอ้ย  รูปร่างต่างๆ  
๔.  ผูใ้หญ่บา้นใชใ้บตะไคร้มาสุ่มไฟเพราะอะไร 
 ก.  ไล่ยงุและแมลง     

ข.  ป้องกนัผ ี  
ค.  ป้องกนัสัตวร้์าย 

๕.  “ ค ํ่า....................” เติมคาํในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
 ก.  มือ      

ข.  มืด 
ค.  ลืม 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๔  เร่ือง  กลัวท าไม 
 



~ ๘๖ ~ 

 

๖.   ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมีสระอือ 
 ก.  ตีนเขา    

ข.  หลีกทาง    
ค.  บานช่ืน 

๗.  “อ.ั.............จรรย”์   เติมพยญัชนะในขอ้ใด 
 ก.  ด     

ข.  ศ     
ค.  ม 

๘.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตวัสะกดอยูใ่นแม่กด 
ก.  ยทุธ์     
ข.  สวย     
ค.  ผึ้ง 

๙.  “ ขณะน้ีเจา้หนา้ท่ี...........กาํลงัจบัผูร้้าย”   เติมคาํขอ้ใดจึงประโยคใจความสมบูรณ์ 
 ก.  ประเทศ    

ข.  ตาํรวจ    
ค.  คนสวย 

๑๐.  “ปากกดักน้ต่อย  มาเป็นร้อยเป็นพนั”  จากปริศนาหมายถึงส่ิงใด อยูใ่นมาตราแม่อะไร 
 ก.  ยงุ  อยูใ่นมาตราแม่    กง    

ข.  ผึ้ง    อยูใ่นมาตราแม่    กง 
ค.  มด  อยูใ่นมาตราแม่    กด   
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๗ ~ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คาํช้ีแจง  ใหท้าํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมท่ีกาํหนด 
 

 
 
 

เลข
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
 

รายการสังเกต 

สรุ
ปผ

ลก
าร

ปร
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ผา่

น 
/ ไ

ม่ ผ
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ใน
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งที่
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เล่า

 

มีม
าร

ยา
ทก

าร
ฟัง

 
แล

ะก
าร

พดู
 

มีส
มา

ธิใ
นก

าร
ฟัง
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าํถ
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

 
ทาํ

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……………… 
 
 



~ ๘๘ ~ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน 

ความหมาย 
 ๑.  ตั้งใจ หมายถึง  ความมานะ  อดทนทาํงานจนเสร็จ  ( A ) 
 ๒.  ความร่วมมือ หมายถึง สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือทาํงานจนเสร็จ ( A ) 
 ๓.  ความมีวนิยั  หมายถึง  ผลงาน  หรือการทาํงานเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม  และไดเ้น้ือหาครบถว้น  ทนัหรือตรงต่อเวลา  ( A,K ) 
 ๔.  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  ผลงานเรียบร้อย  สวยงาม  เน้ือหาครบถว้น   
ภาษาท่ีใชเ้หมาะสม  (P –  Product, K) 

๕.  การนาํเสนอผลงาน  หมายถึง  การพดูอธิบายนาํเสนอผลงานไดต้ามลาํดบั   
และเน้ือหาถูกตอ้ง  ( P – Process, K ) 
เกณฑ์การประเมิน 
 ๔ หมายถึง  ทาํไดดี้มาก ๓ หมายถึง  ทาํไดดี้  
 ๒ หมายถึง  ทาํไดพ้อใช ้ ๑ หมายถึง  ควรปรับปรุง  

เลขท่ี ความตั้งใจ 
(๔) 

ความร่วมมือ 
(๔) 

ความมีวนิยั 
(๔) 

คุณภาพของ
ผลงาน  (๔) 

การนาํเสนอ
ผลงาน  (๔) 

รวม 
(๒๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 

 
 

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.  การใชค้าํเหมาะสม       
๕.  การสะกดคาํถูกตอ้ง       

       

 
          ลงช่ือ         ผูป้ระเมิน 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๙๐ ~ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน / ระดบั 

๓ ๒ ๑ 
๑.  การกาํหนด –  
   เป้าหมายร่วมกนั 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายการทาํงาน
อยา่งชดัเจน 

สมาชิกส่วนใหญ่มี 
ส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมายใน
การทาํงาน 

สมาชิกส่วนนอ้ยมี 
ส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมายใน
การทาํงาน 

๒.  การแบ่งหนา้ท่ี 
   รับผดิชอบ 

กระจายงานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและตรงตาม
ความสามารถของ
สมาชิกทุกคน 

กระจายงานไดท้ัว่ถึง 
แต่ไม่ตรงตาม
ความสามารถของ
สมาชิก 

กระจายงานไม่ทัว่ถึง 

๓.  การปฏิบติัหนา้ท่ี 
   ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทาํงานไดส้าํเร็จตาม
เป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไดส้าํเร็จตาม 
เป้าหมายแต่ชา้กวา่
เวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไม่สาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

๔.  การประเมินและ 
   ปรับปรุงผลงาน 

สมาชิกทุกคนร่วม
ปรึกษาหารือ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงานเป็น
ระยะ 

สมาชิกบางส่วนมี
ส่วนร่วมปรึกษาหารือ
แต่ไม่ช่วยปรับปรุง
ผลงาน 

สมาชิกบางส่วนไม่มี
ส่วนร่วมปรึกษาหารือ
และไม่ช่วยปรับปรุง
ผลงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๑ ~ 

 
แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑. การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั     
๒. การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ     
๓. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     
๔. การประเมินและปรับปรุงผลงาน     

 
 

รวม     

 
 

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

 
 



~ ๙๒ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านในใจ 

 
ช่ือผู้ถูกประเมิน......................................................ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒.............เลขที.่.......... 
โรงเรียน. ................................................................สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา....................เขต............. 
 
ท่ี รายการ ผา่น ไม่ผา่น หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 
๗ 

ไม่ช้ีตามตวัอกัษรขณะท่ีอ่าน 
ไม่ทาํปากขมุบขมิบเวลาอ่าน 
อ่านไม่ออกเสียง 
ไม่ส่ายหนา้ตามสายตาขณะอ่าน 
เลือกอ่านในท่ีท่ีมีแสงสวา่งพอเหมาะ 
วางหรือถือหนงัสือห่างจากสายตาในระยะ 
พอเหมาะ  (ประมาณ   ๑  ฟุต) 
มีสมาธิในการอ่าน 

   

   

   

   

   

   

   

  
สรุป 
 

   

 
 
วธีิการ/เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สังเกตการอ่านในใจหลาย ๆ คร้ัง 
 ๒. ตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านเม่ือมีโอกาส 
 ๓. ซกัถามวธีิการอ่านท่ีถูกตอ้งของนกัเรียน  ในขณะเรียนหรือตามเวลา 

      และโอกาสอนัควร 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๙๓ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านออกเสียง 

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

_______________________________________________________________________________ 
 
คําช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียง  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
 
 
 
 

กา
รจ

บัห
นงั

สือ
/พ

ลิก
หน

งัสื
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/ท่
าท

าง
ใน
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าน
ถูก

ตอ้
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อ่า
นถู

กต
อ้ง

ตา
มอ

กัข
รว
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รเว

น้ว
รร

คต
อน

ถูก
ตอ้

ง 

นํ ้า
เสี

ยง
เห

มา
ะส
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รื่อ
งที่

อ่า
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า้ม

/อ่า
นเ

พิ่ม
/ต

ู่ คาํ
 

อ่า
นเ

สีย
งด

งัเห
มา

ะส
ม 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผา่น 
ไม่

ผา่น 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิ       ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต ่ ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                      ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                    (…………………………………) 

 
 



~ ๙๔ ~ 

 
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 และคาํ  ออกเสียง ร ล และคาํ  อกัขรวธีิ ออกเสียง ร  
        ควบกลํ้า ร ล ว ชดัเจน  ควบกลํ้า  ร  ล  ว     และคาํควบกลํ้า 
               ชดับา้งไม่ชดับา้ง   ร  ล  ว  ไม่ชดัเจนเลย 
 ๓. การเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนได ้  อ่านเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนผิด 
 ถูกตอ้ง      ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง   ผิดบา้งเป็นบางคร้ัง   ตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่
        ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง          ตน้จนจบเร่ือง  
 ๔. นํ้าเสียงเหมาะสมกบั  อ่านเสียงดงัชดัเจน    อ่านเสียงดงัชดัเจน   อ่านเสียงไม่ชดัเจน  
 เร่ืองท่ีอ่าน     นํ้าเสียงเหมาะสมกบั  นํ้าเสียงเหมาะสมบา้ง  นํ้าเสียงไม่เหมาะสม 
        เร่ืองท่ีอ่าน     เป็นบางคร้ัง    กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
                       ตลอดทั้งเร่ือง 
 ๕. ไม่อ่านขา้ม/อ่านเพ่ิม/  อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง อ่านออกเสียงได ้   อ่านออกเสียงไม่ถูกตอ้ง 
 ตู่คาํ      ชดัเจนทุกคาํ      ถูกตอ้งชดัเจนเป็น   ไม่ชดัเจน  อ่านขา้มคาํ 
        ทุกขอ้ความ ทุกประโยค บางคาํ  มีการอ่าน   อ่านเพ่ิมคาํและตู่คาํมาก 
               ตู่คาํ เพ่ิมคาํและตู่คาํ 
               เป็นบางคร้ัง 
 ๖. อ่านเสียงดงัเหมาะสม  อ่านเสียงดงั  ชดัเจน    อ่านเสียงดงับา้งเป็น  อ่านเสียงเบา ไดย้นิ 
        ไดย้นิทัว่ถึงกนัทั้งหอ้ง    บางคร้ัง  เสียงไม่   ไม่ทัว่ถึง 
        เสียงดงัสมํ่าเสมอ   สมํ่าเสมอ 

 
 
 

 
 



~ ๙๕ ~ 

 
แบบประเมินการร้องเพลง 

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

_______________________________________________________________________________ 
 
คําช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 
 
 

ร้อ
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กต
อ้ง
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ดง
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งอิ
สร

ะไ
ดด้ี

 

มีค
วา

มสุ
ขจ

าก
กา

รร้
อง

เพ
ลง

 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผา่น 
ไม่

ผา่น 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
           
 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน       ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                      (…………………………………) 



~ ๙๖ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการร้องเพลง  (rubrics) 

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

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑.  ร้องไดถู้กอกัขระ  ร้องไดถู้กอกัขระตั้งแต่ตน้  ร้องไดถู้กอกัขระเป็น  ร้องไดถู้กอกัขระเพียง 
       จนจบ       ส่วนใหญ่     เลก็นอ้ย 
 ๒. ร้องไดถู้กทาํนอง  ร้องไดถู้กทาํนองตลอด   ร้องไดถู้กทาํนองเป็น  ร้องไดถู้กทาํนองเพียง 
               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    ในจาํนวน  ๓  ขอ้   ข้ึนไปในจาํนวน ๓ ขอ้ 
           สร้างสรรค ์
       ๓. กลา้แสดงออก 
 ๖. มีความสุขจากการ  สงัเกตไดว้า่มีความสุขตลอด สงัเกตไดว้า่มีความสุข  สงัเกตไดว้า่มีความสุข 
 ร้องเพลง    เวลาของการร้องเพลง   จากการร้องเพลงเป็น  เพียงเลก็นอ้ย 
               ส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๗ ~ 

 
แบบประเมินการเขียนคัดลายมือ 

ประเมินคร้ังที่ ........ วนัที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ........... 
_______________________________________________________________________________ 
 
คําช้ีแจง 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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~ ๙๘ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนคัดลายมือ(rubrics) 

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

 
                   เกณฑ์การให้คะแนน 
       ประเด็นการประเมิน 
               ๓       ๒         ๑ 
 ๑. ท่าทางในการคดั    ปฏิบติัไดถู้กตอ้งครบถว้น ปฏิบติัไดถู้กตอ้งครบถว้น ปฏิบติัไดไ้ม่ครบถว้น 
 (วางสมุดใหข้นานกบัขอบ   ตั้งแต่เร่ิมตน้จนคดัเสร็จ แต่ไม่ตลอดการทาํงาน  ตามกาํหนด 
 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 
 กาํหนด       กาํหนด      กาํหนด  ๒  นาที   กาํหนดมากกวา่ ๒ นาที 
 

 

 

 
 
 



~ ๙๙ ~ 

 
แบบประเมินการอ่านออกเสียง/วาดภาพ/เขียนเร่ืองบรรยายภาพ 

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

 
คําช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียงและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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๑๐           
 
           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๔ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                         (…………………………………) 

 



~ ๑๐๐ ~ 

 
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 และคาํ  ออกเสียง ร ล และคาํ 
       คาํควบกลํ้า ร ล ว ชดัเจน  ควบกลํ้า ร ล ว ชดับา้ง  ควบกลํ้า ร ล ว ไม่ 
                ไม่ชดับา้ง     ชดัเจนเลย 
 ๓. การเวน้วรรคตอน  อ่านเวน้วรรคตอนได ้   อ่านเวน้วรรคตอน   อ่านเวน้วรรคตอนผิด 
 ถูกตอ้ง     ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่ ผิดบา้งเป็นบางคร้ัง   ตลอดทั้งเร่ือง ตั้งแต ่
       ตน้จนจบเร่ือง             ตน้จนจบเร่ือง  
 ๔. นํ้าเสียงเหมาะสม  อ่านเสียงดงัชดัเจน นํ้าเสียง  อ่านเสียงดงัชดัเจน        อ่านเสียงไม่ชดัเจน  
 กบัเร่ืองท่ีอ่าน   เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  นํ้าเสียงเหมาะสมบา้ง  นํ้าเสียงไม่เหมาะสมกบั 
               เป็นบางคร้ัง    เร่ืองท่ีอ่านตลอดทั้งเร่ือง 
 ๕. วาดภาพประกอบ  ๑. ลกัษณะโครงร่างภาพดี  บกพร่องในขอ้ ๑ หรือ   บกพร่องตั้งแต ่๓ ขอ้ข้ึนไป 
 เร่ืองไดดี้    ๒. สมัพนัธ์กบัสตัวท่ี์วาด  ๒ ขอ้ในจาํนวน ๔ ขอ้ 
           ชดัเจน 
       ๓. ส่ือความหมายไดดี้ 
       ๔. ระบายสีไดดี้ เหมือนสตัว ์
           ท่ีวาดจริง 
 ๖. เขียนบรรยายภาพ  ๑. เขียนบรรยายไดต้าม       บกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึง บกพร่องตั้งแต ่ ๒  ขอ้ 
 ไดดี้         ลกัษณะของสตัวท่ี์วาด  ในจาํนวน ๓ ขอ้   ข้ึนไปในจาํนวน  ๓ ขอ้ 
       ๒. ใชภ้าษาส่ือสารไดช้ดัเจน 
       ๓. เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกั 
           ภาษา  

 
 

 

 



~ ๑๐๑ ~ 

 
 

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

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

 
คําช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนเร่ืองมารยาทในการฟังและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรม ของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 
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๙           

๑๐           
           ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๒ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                     (…………………………………) 



~ ๑๐๒ ~ 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๓ ~ 

 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
 
คําช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการพดูเล่าเร่ือง/แสดงท่าทางประกอบของนกัเรียนและให้ 
   คะแนนลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑ ผา่น ไม่ผา่น 

๑            
๒            
๓            
๔            
๕            
๖            
๗            
๘            
๙            

๑๐            
 

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

 
 



~ ๑๐๔ ~ 

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 

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

               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเด็นการประเมิน 
            ๓         ๒           ๑ 
 ๑. กลวธีิการนาํเสนอ  ๑.กล่าวทกัทายผูฟั้ง แนะนาํ   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.นํ้าเสียงไพเราะ สุภาพ 
          เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ๔. พดูออกเสียง  ร  ล    ๑.ออกเสียงถูกตอ้งตาม   บกพร่องเกณฑใ์ดเกณฑ ์ บกพร่องเกณฑใ์นขอ้ ๑, ๒  
   คาํควบกลํ้า ร ล ว       อกัขรวธีิ      หน่ึงในขอ้  ๑, ๒ และ ๓ และ ๓ ตั้งแต่ ๒ เกณฑข้ึ์นไป 
 เสียงดงั ชดัเจน   ๒.ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย 
       ๓.พดูเสียงดงัฟังชดัเจน 
 ๕. ลาํดบัเหตุการณ์   พดูไดต้ามลาํดบัเน้ือเร่ือง  พดูไดต้ามลาํดบัเน้ือเร่ือง  พดูไม่ลาํดบัเหตุการณ์  
     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 



~ ๑๐๕ ~ 

 
แบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ืองบรรยายภาพ  

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

 
คําช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการแต่งเร่ือง /วาดภาพประกอบ  แลว้ใหค้ะแนนลงใน
ช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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สรุปผล 

การประเมิน 
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๓ ๒๑ ผา่น 
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๑๐            
๑๑            

๑๒            
         
 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                     (…………………………………) 

 



~ ๑๐๖ ~ 

 
 

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

 
               เกณฑ์การให้คะแนน 
  ประเดน็การประเมนิ 
           ๓       ๒           ๑ 
 ๑. ความคิดแปลกใหม่ มี ความคิดในการเขียน     มีความคิดในการเขียน  ไม่มีความคิดในการเขียนท่ี 
 ไม่ซํ้ าแบบหรือ   แปลกใหม่ ไม่ซํ้ 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. ลาํดบัความคิด    ลาํดบัความคิด  ลาํดบั   ลาํดบัความคิด  ลาํดบั  ลาํดบัความคิด ลาํดบั 
 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   ทุกคาํ ตลอดทั้งเร่ือง   ๒  ตาํแหน่ง      ตั้งแต ่๒  ตาํแหน่ง ข้ึนไป 
 ๖. การเวน้วรรคตอน  เขียนเวน้วรรคตอนถูกตอ้ง  เขียนเวน้วรรคตอน   เขียนเวน้วรรคตอน 
 ถูกตอ้ง     ตลอดทั้งเร่ือง     ถูกตอ้งเป็นบางส่วน  ไม่ถูกตอ้งตลอดทั้งเร่ือง 
 ๗. วาดภาพประกอบ  ๑. ลกัษณะโครงร่างภาพดี  บกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึง บกพร่องตั้งแต ่๒ ขอ้ข้ึนไป  
  เร่ืองไดดี้    ๒. สมัพนัธ์กบัสตัวท่ี์วาด  ในจาํนวน ๓ ขอ้   ในจาํนวน ๓ ขอ้ 
            ชดัเจน 
       ๓. ส่ือความหมายไดดี้ 
       ๔. ระบายสีไดดี้ เหมือนสตัว ์
        ท่ีวาดจริง   

 
 

 



~ ๑๐๗ ~ 

 
 

 


