
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๖  มีน ้าใจ 

 
โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 

คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                                       
 



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๖.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค าน าเร่ือง  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  
ท ๓.๑ ป.  ๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

 
สาระส าคัญ 

ทกัษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีทาํใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟัง    สามารถเล่าเร่ือง
และตอบคาํถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
สาระการเรียนรู้ 

๑.  รู้จกัคาํนาํเร่ือง  มีนํ้าใจ 
๒.  เน้ือเร่ือง  มีนํ้าใจ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของคาํในเร่ืองไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง K 
๓.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพดู A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูและนกัเรียนดูภาพการทาํงานร่วมกนัของคนในสังคม    ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั 

คุณธรรม  ๘  ประการของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่  ขยนั  ประหยดั  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  สุภาพ  
สะอาด  สามคัคี  มีนํ้าใจ 

๓. ครูใหน้กัเรียนนกัเรียนบอกวา่เราควรทาํอยา่งไรบา้ง   
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปช่ือเร่ือง “มีนํ้าใจ”  

  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “มีนํ้าใจ” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทในการฟัง   
  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. คุณธรรม  ๘  ประการ/ภาพ 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 ~ 

 

ความรู้ส าหรับครู 
 

 
 

 
  

 กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยดึคุณธรรม 

นาํความรู้สร้างความตระหนกัสาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉนัท ์  
สนัติวธีิ วถีิประชาธิปไตย  พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง 

ความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว  ชุมชน  สถาบนั  ศาสนาและสถาบนัการศึกษา  โดยมีจุดเนน้ 

เพ่ือพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้  และอยูดี่มีสุข 

 ดงันั้น  เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนดงักล่าวมีความชดัเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  " ๘ คุณธรรมพ้ืนฐาน "  ท่ีควรเร่งปลูกฝัง  ประกอบดว้ย 

       
๑ )  ขยนั 

 ขยนั  คือ  ความตั้งใจเพียรพยายามทาํหนา้ท่ีการงานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  อดทน   
ความขยนั  ตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการใชส้ติปัญญา  แกปั้ญหาจนเกิดผลสาํเร็จ   
 ผูท่ี้มีความขยนั  คือ  ผูท่ี้ตั้งใจทาํอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีถูกท่ีควรเป็นคนสูง้าน   

มีความพยายาม  ไม่ทอ้ถอย  กลา้เผชิญปัญหาและอุปสรรค  รักงานท่ีทาํ  ตั้งใจทาํหนา้ท่ีอยา่งจริงจงั 
 

๘  คุณธรรมพืน้ฐาน  



~ ๖ ~ 

 

 
 

๒ )  ประหยดั 

 ประหยดั  คือ  การรู้จกัเก็บออม  ถนอมใชท้รัพยสิ์น  ส่ิงของแต่พอควรพอประมาณ   
ใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า  ไม่ฟุ่ มเฟือย  ฟุ้ งเฟ้อ  
 ผูท่ี้มีความประหยดั  คือ  ผูท่ี้ดาํเนินชีวติความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน  คิดก่อนใชคิ้ดก่อน
ซ้ือ  เก็บออม  ถนอมใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอยา่งคุม้ค่า  รู้จกัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

ของตนเองอยูเ่สมอ 

 
 

๓ )  ความซ่ือสัตย์ 

 ซ่ือสตัย ์ คือ  ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจ  ปลอดจากความรู้สึกลาํเอียงหรืออคติ   
 ผูท่ี้มีความซ่ือสตัย ์ คือ  ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อหนา้ท่ี  ต่อวชิาชีพ  ตรงต่อเวลา   

ไม่ใชเ้ล่ห์กล  คดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม  รับรู้หนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีถูกตอ้ง 
 



~ ๗ ~ 

 

 
 

๔ )  มวีนิัย 

 มีวนิยั  คือ  การยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน  ขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติั  ซ่ึงมีทั้งวนิยั 

ในตนเองและวนิยัต่อสงัคม   
 ผูท่ี้มีวนิยั  คือ  ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต  กฎ  ระเบียบของสถานศึกษา  สถาบนั/องคก์ร/สงัคมและประเทศ  
โดยท่ีตนเองยนิดีปฏิบติัตามอยา่งเตม็ใจและตั้งใจ 

 
 

๕ )  สุภาพ 

 สุภาพ  คือ  เรียบร้อย  อ่อนโยน  ละมุนละม่อม  มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม  มีสมัมาคารวะ   
 ผูท่ี้มีความสุภาพ  คือ  ผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ  ไม่กา้วร้าว  รุนแรง  วางอาํนาจข่ม
ผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและท่าทาง  แต่ในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความมัน่ใจในตนเอง  เป็นผูท่ี้มีมารยาท  วางตนเหมาะสมตาม
วฒันธรรมไทย 
 



~ ๘ ~ 

 

 
 

๖ )  สะอาด 

 สะอาด  คือ  ปราศจากความมวัหมองทั้งกาย  ใจ  และสภาพแวดลอ้ม  ความผอ่งใส  

เป็นท่ีเจริญตาทาํใหเ้กิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น   
 ผูท่ี้มีความสะอาดคือผูรั้กษาร่างกาย  ท่ีอยูอ่าศยัส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ  ฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั  
จึงมีความสะอาดแจ่มใสอยูเ่สมอ 

 
๗ )  สามคัคี 
 สามคัคี  คือ  ความพร้อมเพียงกนั  ความกลมเกลียวกนั  ความปรองดองกนั  ร่วมใจกนัปฏิบติังานให้
บรรลุผลตามท่ีตอ้งการเกิดงานการอยา่งสร้างสรรคป์ราศจากการทะเลาะววิาท   
ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั  เป็นการยอมรับความมีเหตุผล  ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  ความหลากหลายใน
เร่ืองเช้ือชาติ  ความกลมเกลียวกนัในลกัษณะเช่นน้ี  เรียกอีกอยา่งวา่   
ความสมานฉนัท ์

 ผูท่ี้มีความสามคัคี  คือ  ผูท่ี้เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รู้บทบาทของตน  

ทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั  ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเพ่ือใหก้ารงานสาํเร็จลุล่วง แกปั้ญหาและ
ขจดัความขดัแยง้ได ้เป็นผูมี้เหตุผล  ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 

ทางวฒันธรรม ความคิด  ความเช่ือ  พร้อมท่ีจะปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 



~ ๙ ~ 

 

 
๘ )  มนี า้ใจ 

 มีนํ้ าใจ  คือ  ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่ตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง  แต่เห็นอกเห็นใจ  

เห็นคุณค่าในเพ่ือน  มนุษย ์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่  ใหค้วามสนใจในความตอ้งการ  ความจาํเป็น 

ความทุกขสุ์ขของผูอ่ื้น  และพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนั 

 ผูท่ี้มีนํ้ าใจ  คือ  ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาช่วยเหลือสงัคม  รู้จกัแบ่งปัน  เสียสละความสุข  

ส่วนตน เพ่ือทาํประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเขา้ใจ  เห็นใจ  ผูท่ี้มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสงัคม 

ดว้ยแรงกาย  สติปัญญา  ลงมือปฏิบติัการเพ่ือบรรเทาปัญหา  หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึน 

ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐ ~ 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ือง  ภูผาและนํ้าใสไม่น่ิงเฉย  มีความหมายวา่อยา่งไร 

ก.  เล่นกนัทั้งวนั      
ข.  ช่วยทาํงานบา้น 
ค.  ทาํการบา้นกนัทั้งวนั 

๒.  ภูผาและนํ้าใสควรเอาแบบอยา่งมากท่ีสุดในเร่ืองใด 
 ก.  ช่วยทาํอาหารทุอยา่ง     

ข.  ต่ืนแลว้ช่วยกนัเกบ็ท่ีนอน 
ค.  ช่วยทาํงานบา้นทุกอยา่งเท่าท่ีทาํได ้

๓.  เดก็ๆไม่ควรทาํในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 ก.  พดูเสียงดงั        

ข.  การพดูจาหยาบคาย 
 ค.  การแยง่ขนมกนั  
๔.  พี่หมอกสอนภูผากบันํ้าใสในเร่ืองใด 

ก.  การทาํตวัใหมี้มารยาท     
ข.  ไม่ควรส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 

 ค.  การไม่สมควรวิง่เล่นในสวนสาธารณะ  
๕.  คาํท่ีเขียนดว้ย  “สระโอะ”  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ดม     

ข.  โสด    
ค.  โจม 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๖  เร่ือง  มีน า้ใจ 
 



~ ๑๑ ~ 

 

 
๖.   “ คุณป้ากาํลงันอน..........ส่งเสียงดงั” เติมคาํในขอ้ใดจึงจะไดป้ระโยคสมบูรณ์ 
 ก.  อยู ่   

ข.  อยา่    
ค.  อยาก 

๗.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตน้เป็น   ห  นาํ 
 ก.  สหาย   

ข.  รหสั    
ค.  หลาย 

๘.  ขอ้ใดอ่านไม่ถูกตอ้ง 
ก.  หลุด  อ่าน หอ-ลอ-อุ-ดอ   
ข.  หลาย  อ่าน หอ-ลอ-อา-ยอ     
ค.  หยาบ  อ่าน  หอ-อา-บอ 

๙.  ขอ้ใดอ่านไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  ลด  อ่าน  ลอ-โอะ-ดอ    

ข.  ลด  อ่าน  ลอ-ออ-ดอ      
ค.  ลด  อ่าน  ลอ-อะ-ดอ 

๑๐.“ ถา้คนเรามี..........   มีอะไร..............กนั” เติมคาํคลอ้งจองใหเ้หมาะสม 
 ก. อภยั ,ช่วยเหลือ    

ข.  จิตใจ,ซกัถาม   
ค.  นํ้าใจ,ช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 

 

 

 

          นกัเรียนฝึกอ่านคาํต่อไปน้ี    

 
 
 
               
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

        เสือ    จาน      ลิง   แอบ  

                  สอน      โหน   พบั   คลาน  

     หมี    ชะนี   ท่ีนอน   งานบา้น  



~ ๑๓ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๖.๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค า  น าเร่ือง (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  
ท ๓.๑ ป.  ๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

 
สาระส าคัญ 

ทกัษะการฟังและการอานเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีทาํใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟังและ
อ่าน    สามารถเล่าเร่ืองและตอบคาํถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๑๔ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของคาํในเร่ืองไดถู้กตอ้ง  K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง P 

 ๓.  มีมารยาทการฟังการดู  การพดู A 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ผลคะแนนสอบ  แต่ครูไม่ตอ้งเฉลย  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีทาํคะแนนไดม้ากแสดง 
วา่มีพื้นความรู้ดี 

๒. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่าน “อ่านคาํ  นาํเร่ือง” ในช่วงแรก  ท่ีอ่านไปในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓. ครูร่วมกนัสนทนากบันกัเรียน( โดยครูใหดู้รูปภาพ)   เก่ียวกบัสวนสาธารณะต่างๆ  และ 

ใหน้กัเรียนบอกวา่ท่ีบา้นของนกัเรียนมีท่ีใดบา้ง ช่ืออยา่งไร  มีส่ิงใดบา้งท่ีสวนนั้น  นกัเรียนไปทาํอะไรบา้งท่ี
นัน่   
  ๔.  ครูนาํ นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพ  “รู้จกัคาํ  นาํเร่ือง”  ตามครูพร้อมกนั  วา่อ่าน
อยา่งไร  จนคล่อง 

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านคาํจากบตัรคาํ เป็นการทบทวนความจาํ  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครก่ีตวั  
- มีนํ้าใจ  ภูผาทาํอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

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

เป็นการบา้น 



~ ๑๕ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพสวนสาธารณะ 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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

 
 

 
 
 

  แท่ง    นอ้ง       ตอบ       รับ      ซน  
วน          กรง        เกล่ือน     คลุม   เสร็จ  
เสริม      พอใจ      นํ้ าใจ       ท่าทาง  
บา้นเมือง   น่ิงเฉย      ผึ่งแดด     ลูกชาย  
ลูกสาว       ผา้ห่ม      วยัรุ่น       รักษา  
ตดัสิน   กบัขา้ว  เอน็ดู   คาํหยาบ  
ช่วยเหลือ   ขยะ    มารยาท 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

 แบ่งปัน       ยอดไม ้    ฮิปโป         ยรีาฟ  

                    นกขนุทอง    สาธารณะ   จระเข้  



~ ๑๗ ~ 

 
บัตรความรู้ส าหรับครู 
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 



~ ๑๘ ~ 

 
มารยาทในการพูด 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๖.๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
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 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 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๒๐ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “มีนํ้าใจ” ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้ P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูนาํนกัเรียนร้อง  ขอโทษ  แลว้ใหน้กัเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ  

หลายๆเท่ียว  ครูกล่าวถึงความมีนํ้าใจของคนท่ีควรทาํ 
๒. ครูนาํนกัเรียน ใหน้กัเรียนอ่านคาํในบทเรียน ช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๘๗  จนคล่องและเรียนรู้คาํ

ใหม่  
๓.  ครูเขียนคาํบนกระดานดาํใหน้กัเรียนอ่านคาํ เพื่อหาคาํตอบจากการอ่านในใจ   
๔. ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบคาํถามปากเปล่า 
๕. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๕  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุป

ประเด็นสาํคญัของเร่ือง  หนา้ท่ี  ๘๗ วา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร 
๖.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน  
๗.  นกัเรียนทาํบตัรกิจกรรมและนาํส่งครูและใหทุ้กคนร่วมตรวจและคุณธรรมความซ่ือสัตย์ 

 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงขอโทษ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัทาํ 

๔.  บตัรกิจกรรม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
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 

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



~ ๒๒ ~ 

 
 
 

                  

                 เพลง ขอโทษ  

  ขอโทษครับ! ขอโทษค่ะ! จะตอ้งกล่าว กนัอยูเ่สมอ  

ถา้หากวา่ ฉนัหรือเธอ เกิดเผอเรอ ทาํผดิพลาดไป  

ยอมรับในความบกพร่อง ทุกคนคงตอ้งพร้อมใหอ้ภยั  

กล่าวขอโทษ พร้อมยกมือไหว ้ยิม้อยา่งจริงใจ 

ยอ่มไดรั้บการอภยั  

เป็นท่ีพอใจ ใครใครเห็นช่ืนชม  

ขอโทษครับ ! ขอโทษค่ะ ! ขอโทษครับ ! ขอโทษค่ะ ! 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 

 

บตัรกิจกรรม 
 

ค าช้ีแจง   นาํคาํจากเร่ือง  มีนํ้าใจ  เติมลงในช่องวา่ง 
 
             ๑)  ลุงวนัพาเดก็ไปไหน  ใครเป็นคนพาเท่ียว  
                  ตอบ  ลุงวนัพาเดก็ไป                 มี                         
และ                   พาเท่ียว  
             ๒)  ภผูาและนํ้าใสเห็นสัตวอ์ะไรบา้ง  
                  ตอบ  ภผูาและนํ้าใสเห็น                 และ  
             ๓)  “ไม่เป็นไร  เรามาช่วยกนัเกบ็กแ็ลว้กนั”  ใครเป็น
คนพดู  และช่วยกนัเกบ็อะไร 
                  ตอบ                   เป็นคนพดู  และช่วยกนัเกบ็  
 
  

     
 



~ ๒๔ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  



~ ๒๕ ~ 

 
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “มีนํ้าใจ” ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพสัตวใ์นสวนสัตว ์  และใหบ้อกช่ือสัตวน์ั้นๆ  เช่น ยรีาฟ  นก  เสือ  หมี  

และบอกนิสัยของสัตว ์
๒. ครูตั้งคาํถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๓. ครูนาํนกัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๗-๙ จนคล่อง  
๔. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบคาํถามจากเร่ือง วา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็น

อยา่งไร โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบคาํถามเร่ืองจนครบทุกขอ้   
๕. ครูเขียนคาํบนกระดานดาํใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาคาํตอบจากการอ่านในใจ   

       ๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มทาํบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครทาํไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๗.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  มีนํ้าใจ ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพสัตว ์ 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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๒๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 

 
ค าช้ีแจง  ขีด    หนา้ขอ้ความท่ีภผูาและนํ้าใสช่วยงาน
บา้นและบอกส่ิงท่ีนกัเรียนทาํเพ่ือช่วยงานบา้น 

เกบ็ท่ีนอน 
อาบนํ้า  แปรงฟัน 
ช่วยทาํกบัขา้ว 
พบัผา้ห่ม 
ยกกบัขา้ว 
ลา้งจาน 
 

ส่ิงท่ีนกัเรียนทาํเพ่ือช่วยงานบา้น  คือ 
๑)   ๒)  
๓)   ๔) 

 
 

 
 
 



~ ๒๘ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๒๙ ~ 

 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “มีนํ้าใจ” ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนร้องเพลงขอโทษ  และปรบมือประกอบ  เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านคาํในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๙๑-๙๒  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 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงขอโทษ 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.   บตัรคาํ/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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๓๑ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   มีน า้ใจ  
 

 
 
 

 
 
 

 



~ ๓๒ ~ 

 

               

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง    เติมเลขหนา้ขอ้ตามลาํดบัเร่ือง  มีนํ้าใจ 
 
                   .......    พ่ีหมอยืน่ไอศกรีมแท่งท่ี  ๕  ใหเ้ดก็ชาย
เลก็  ๆ  คนหน่ึง 
                    .......   ลุงวนัมีลกูชาย  ๑  คน  ลกูสาว  ๑  คน  ทุก
คนดูแลตอ้นรับภผูาและนํ้าใสอยา่งดี 
                   .......    “ท่ีสาธารณะอยา่งน้ี  เป็นของเราทุกคน  
ตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาด” 
                 .......      ป้ามาลีพอใจภผูาและนํ้าใสท่ีน่ารัก  พดู
เพราะมีนํ้าใจ 
                 ........      ลุงวนัใหล้กูชายและลกูสาวพาภผูาและนํ้า
ใสไปเท่ียวก่อนกลบับา้น 

 
 

 



~ ๓๓ ~ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



~ ๓๔ ~ 

 
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. ครูนาํนกัเรียนร้องเพลง  สระโอะ  และสระโอ   แลว้ใหน้กัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัร
กิจกรรมท่ี  ๑  หรือ หนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๙๓  โดยใหน้กัเรียนสังเกตสระและฝึกอ่านแจกลูก   
๓. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านและสะกดคาํจากบตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกสระใหถู้กตอ้ง   
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที  ช่วงอ่านเพิ่มเติมความรู้  หนา้  

๙๓ อ่านคาํและสังเกตสระ 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํจากการอ่าน  แลว้ใหเ้ขียนคาํตามคาํบอกของครู  ประมาณ  ๑๐  คาํ  
๖.  นกัเรียนรวบรวมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูเนน้

คุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต   
๗.  ครูชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนพยญัชนะ  ในบตัรกิจกรรม  เป็นการบา้น  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 



~ ๓๕ ~ 

 
 

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



~ ๓๖ ~ 

 
 



~ ๓๗ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลงสระ โ- และ โ – ะ  

คาํร้อง – ทาํนอง : นายศกัด์ิ แวววริิยะ  

  สระ โ- สระ โ- ตวัสูงโยงโย ่สระ โ- เราเรียกไมโ้อ 

โอ.้...โอโ้ฮ โยงโยต่วัโต ตวัเข่ืองอกัโข สระ โ – น่ีเอง  

  รูปไม ้โ- นั้นอยูข่า้งหนา้ รูป – ะ ตามมา  

อยูข่า้งหลงัพลนั  เรียก สระโอะ นะจ๊ะ อยา่งงงนั  

ตวัอยา่งนั้น โละ โอะ โตะ๊ นัน่ไง 

 



~ ๓๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายรอบให้คล่อง  ครู
บอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 

อ่านสระ 
  โ อ  ะ    อ่านวา่   โอะ  
อ่านแจกลกู 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    โ อะ 
   ข โขะ 
   ผ โผะ 
 โ อะ  ห โหะ 
ก โกะ    
ต โตะ   โ อะ 
ป โปะ  ค โคะ 
   น โนะ 
   ล โละ 

โต๊ะเรียน  โก๊ะตี ๋ อายโินะโมโต๊ะ 

ของโละ    โป๊ะเรือ 



~ ๓๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   

 

           โต๊ะเรียน    งาม         

         เรือโป๊ะ     

       อายโินะโมะโต๊ะ      

       เส้ือผา้โละ    

        โก๊ะต๋ี      

      โจ๊ะพรึมพรึม   
 

 



~ ๔๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๔๑ ~ 

 
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. ครูทบทวนใหน้กัเรียนร้องเพลง  สระโอ  สรโอะทีเรียนมาแลว้ในชัว่โมงท่ีผา่นมา  ปรบมือ
ประกอบ   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรคาํ/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านคาํ จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๙๔  อ่านคาํท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านคาํ ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่องโดยใหเ้พื่อนฟัง

และบอกถา้อ่านไม่ถูก  แลว้ฝึกเขียนคาํใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายคาํท่ีมี สระโอะ  ลดรูป  ท่ีปรากฏในคาํท่ีอ่านแลว้ให้นกัเรียนอ่านคาํท่ีฝึกเป็นอ่าน

รายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของคาํ 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดคาํ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/เพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 



~ ๔๒ ~ 

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



~ ๔๓ ~ 

 

โ อ ะ  ก 

โ อ ะ  บ 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านคาํและสังเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง   
ครูบอกคาํใหเ้ขียนตามคาํบอก  ๑๐  คาํ 
สระ โ อ  ะ เม่ือมีตวัสะกด  ละลดรูป  ไม่มีรูปสระปรากฏ 

จ  จง บ  บน 
ผ   ผง จ  จน 
ค        คง ข  ขน 
ล  ลง ค  คน 

      
จ  จม ต  ตก 
ด  ดม ป  ปก 
ส  สม ห  หก 
ล  ลม น  นก 
      
จ  จด ก  กบ 
อ  อด ต  ตบ 
ส  สด ส  สบ 
ม  มด พ  พบ 

 
 
 

ยากจน  ลมฝน  มดแดง  ช่ืนชม  พบเห็น 

นกร้อง   เลขหก   ผกัสด  ยาดม  จดจาํ 

โ อ ะ  ง โ อ ะ  น 

โ อ ะ  ม 

โ อ ะ  ด 



~ ๔๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   
 

        ขนส่ง     งาม         
        รถชน     
          สนใจ      
      หมูบด    
       จงใจ      
     ตน้ไม ้  
       ยากจน   
 
      



~ ๔๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๖.๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๔๖ ~ 

 
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. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงสระโอ  สระโอะ  และปรกมือพร้อมกนั 
๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  สระโอะ  ลดรูป   จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที  โดย

ใหน้กัเรียนสังเกตตวัสะกด 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดคาํ  เขียนคาํ  และบอกตวัสระ  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความพอใจ) 

จากบตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของคาํ 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านคาํเป็นรายบุคคล และบอกตวัสะกด   
๕. ครูทบทวนสระท่ีเคยเรียนมาแลว้   
๖.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนคาํตามคาํบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๗.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม   

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/เพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 



~ ๔๗ ~ 

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



~ ๔๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านสะกดค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบให้คล่อง   
ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 
อ่านสะกดคาํ 
รถ 
พยญัชนะ สระ  ตวัสะกด  สะกดวา่  อ่านวา่  
    ร  โ อ ะ  ถ   รอ-โอะ-ถอ  รด  
         *ถ ออกเสียง ด  
สม้ 
พยญัชนะ สระ  ตวัสะกด วรรณยกุต ์สะกดวา่  อ่านวา่  
ส  โ ม ะ   ม         ส้้   สอ-โอะ-มอ-สม-ไมโ้ท   สม้  
คน้ 
พยญัชนะ สระ  ตวัสะกด วรรณยกุต ์สะกดวา่  อ่านวา่  
ค  โ ม ะ   น         ส้้   คอ-โอะ-นอ-คน-ไมโ้ท   คน้  
ไหม 
พยญัชนะ สระ   สะกดวา่   อ่านวา่  
หม  ไ ไม          หม-ไอ-ไหม     ไหม  
หยดุ 
พยญัชนะ สระ     ตวัสะกด   สะกดวา่   อ่านวา่  
หย    ทุ้                 ด        หอ-ยอ-อุ-ดอ      หยดุ  
 



~ ๔๙ ~ 

 

หมอก 
พยญัชนะ สระ     ตวัสะกด    สะกดวา่  อ่านวา่  
หม    ท อ                 ก            หอ-มอ-ออ-กอ      หมอก  
หลาน 
พยญัชนะ สระ     ตวัสะกด    สะกดวา่  อ่านวา่  
หล    ท า                  น            หอ-ลอ-อา-นอ      หลาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้มหล่น  ลูกหลาน    ไหมไทย  
 หยดุเดิน  คน้พบ   รถยนต ์

หมอกลง  หมอฟัน   หยาบคาย 

 หลากหลาย 



~ ๕๐ ~ 

 

ตวัอยา่ง 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   
   ลด  อ่านวา่   ลอ-โอะ-ดอ     ลด 

 
  มด 

 สด     

 พบ    

 จม           

  จง                           

 ลม      

  ฝน  
 



~ ๕๑ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๓ 
ค าช้ีแจง  อ่านปริศนาร้อยกรองอะไรเอ่ย  แลว้เขียนคาํตอบ 
ในช่องวา่ง  (คาํตอบเป็นคาํท่ีใชส้ระโอะลดรูป) 
 
     ตวัอยา่ง 

      ไม่มีตวัตน                 คนมองไม่เห็น 
ผา่นพดัมาเยน็                  ฉนัเป็นอะไร 

    
        ฉนัใชเ้คร่ืองยนต ์      บนถนนมากมี 
แล่นเร็วไม่ดี                      เด๋ียวซ้ีตายไว 
 
      โปรยปรายลงมา         จากฟ้าถึงดิน 
ชาวนาทัว่ถ่ิน                     เฝ้าถวิลรอคอย 
 
    ฉนัมีสามสี                  ลมดีปลิวไสว 
ทุกเชา้เดก็ไทย                 ตั้งใจเคารพฉนั 
 

                           เดก็ชอบด่ืมฉนั            ทุกวนัแขง็แรง 
เพ่ิมพลงักลา้แกร่ง           แบ่งจากแม่ววั 

 
 
                       ฉนัอยูบ่นหวั             มืดมวัดาํป๋ี 

เงางามสวยดี             ฉนัน้ีคือใคร 
 

ลม 



~ ๕๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้                     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 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 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. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงอกัษรนาํ    จากป้ายนิเทศ 
     ๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านสะกดคาํ  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    โดยใหน้กัเรียน
สังเกตพยญัชนะตน้ 

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

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนคาํ ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/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. การเขียนคาํ บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. อ่านคาํ/คดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๕๕ ~ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลง   อกัษรน า 
ค าร้อง    อ.อจัฉราภรณ์   แก้วชูทอง 

ท านอง   พม่าร าขวาน 
 

          อกัษรน านีโ้ปรดจงได้จดจ า    
ตัวแรกมีเสียงอะกึง่ค า (ซ ้า) 

          พยางค์หลงัตามมเีสียง ห น าอยู่    
ไม่ประวสิรรชนีย์ เอาแต่เสียงควบคู่ 
มตีวัอย่างให้รู้   ตลก  ขนม  เสมอ
ไป   ขมิน้  ขยี ้ ขย า  ตลบั งามล า้ 

จับใจ   จดจ าน าไปใช้   ให้ถูกในเนือ้ค า 
 



~ ๕๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตพยญัชนะต้น  หลายๆรอบให้
คล่อง  ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านค าและสังเกตพยญัชนะต้น 
ค าเหล่านีม้ี  ห  น า 
ไหม   หมอก    หลาย   หลอก  
ไหน   เหนือ    หยาบ   หยดุ  
 
ค าเหล่านีม้ี  อ  น า 
อยา่   อยู ่   อยา่ง   อยาก  
 

ทิศเหนือ  พดูหยาบ  หลองลวง  เมฆหมอก    หยดุคิด 

 หลายคน  อดอยาก  ท่ีอยู ่ อยา่ทาํ  อยา่งดี 



~ ๕๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   
    อกัษรนาํน้ีโปรดจงไดจ้ดจาํ   
 
    ตวัแรกมีเสียงอะก่ึงคาํ (ซํ้ า) 
   
        พยางคห์ลงัตามมีเสียง ห นาํอยู่   
  
  มีตวัอยา่งใหรู้้   ตลก  ขนม  เสมอ 
    
    ไป   ขม้ิน  ขยี้  ขยาํ  ตลบั งามลํ้า 
 
    

  จบัใจ   จดจาํนาํไปใช ้  ใหถ้กูในเน้ือคาํ 
    
 



~ ๕๘ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๖.๑๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ผนัเสียงเรียนวรรณยุกต์                     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 
 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียง  การผนัเสียงวรรณยกุตจ์ะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ี

อ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อจะไดน้าํมาพฒันาการอ่านและการเขียนใหถู้กตอ้ง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 



~ ๕๙ ~ 

 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงผนัวรรณยกุต์ไดช้ดัเจน  P K 
 ๒. บอกหลกัการผนัความหมายของคาํ  K 
 ๓.  เขียนคาํละตอบคาํถามตามท่ีผนัเสียงไดถู้กตอ้ง  K 

๕.  มีมารยาทในการอ่าน  A 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูทบทวนใหน้กัเรียนทบทวนการเขียนคาํดว้ยสระโอะ  อกัษรนาํ  ดว้ยการร้องเพลง  
๒.  ครูทบทวนวรรณยกุตแ์ละเสียงวรรณยกุต ์ โดยใหเ้ขียน  บนกระดาน  สัก  ๕  คน   
๓.  ครูชูบตัรคาํ.........หมี   หมู   แลว้ใหน้กัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตจ์ากบตัรคาํใหค้รบทั้ง  เสียงสามญั  
เสียงเอก  เสียงโท   
๔. ครูนาํนกัเรียนฝึกผนัเสียงวรรณยกุต ์จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๙๘ ตามครู  จนนกัเรียนผนั

เสียงไดค้ล่อง 
๕. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  ๑๐  กลุ่ม คละความสามารถฝึกอ่านผนัเสียงวรรณยกุต ์ จากหนงัสือภาษาพาที  

หรือบตัรกิจกรรม โดยใหเ้พื่อนสังเกตการผนัเสียง   ถา้ผนัไม่ถูกใหผ้นัใหม่จนคล่องและบอกวา่เป็น
เสียงวรรณยกุตใ์ด 

๖.  นกัเรียนผนัเสียงวรรณยกุตอ์กัษรสูง  ตามบตัรคาํท่ีครูนาํมาใหอ่้าน  โดยใหเ้ป็นอ่านรายบุคคล
และกลุ่ม 

๗.  ครูชมเชยกลุ่มท่ีผนัไดถู้กตอ้งและคล่อง 
๘.  ครูใหน้กัเรียนทาํบตัรจิกรรม  แลว้ใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  ครู  เนน้  คุณธรรมความซ่ือสัตย์

เป็นการบา้น  
 

 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/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. การตอบคาํถาม บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. ผนัสียง แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๖๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  นักเรียนฝึกผนัวรรณยุกต์และบอกเสียงวรรณยุกต์  
ให้คล่อง   ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา   หน่า   หนา้  
หมอ   หม่อ   หมอ้  
หมู    หมู่    หมู ้  
หลา   หล่า   หลา้  
หมี    หม่ี    หม้ี  
เหงา   เหง่า   เหงา้  
โหล   โหล่   โหล้  

 

นอ้ยหน่า  เส้ือโหล  หมอ้ขา้ว    หมอฟัน  

รากเหงา้   หนา้ดา้น  เล้ียงหมู  ความเหงา    

หมู่บา้น    หมีดาํ   



~ ๖๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  อ่านคาํท่ีผนัเสียงวรรณยกุตใ์นวงเลบ็  แลว้เลือกคาํ
มาเติมในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความ 

 

๑)  ภผูาและนํ้าใสไปดู  ...........     ท่ีสวนสัตว ์ (หมี  หม่ี  หม้ี) 
๒)  แม่หุงขา้วใน  .........    (หมอ  หม่อ  หมอ้) 
๓)  เดก็  ๆ  ตอ้งขยนั  ........   ศึกษา  (หมนั  หมัน่  หมั้น) 
๔)  เดก็  ๆ  กาํลงัรับประทาน........  (นอ้ยหนา  นอ้ยหน่า  
นอ้ยหนา้) 
๕)  คุณแม่สวมเส้ือตวั.......  (ใหม  ใหม่  ไหม)้ 
๖)  ภูผามีหนา้ตา .........  เหลา   (หลอ  หล่อ  หลอ้) 
 
 
 

 

 

 



~ ๖๓ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๑๑ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  คิดเขียนเรียนประโยค                   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  

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงคาํและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 



~ ๖๔ ~ 

 
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.ครูใหน้กัเรียนอ่านแถบประโยค  ท่ีครูจดัเตรียม  นกัเรียนอ่านพร้อมกนั 
๒. ครูนาํนกัเรียนฝึกอ่านประโยคจากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๙๘ ตามครู  จนอ่านไดค้ล่อง  
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยค  ( เปล่ียนคู่ใหม่ )คาํจากหนงัสือภาษาพาที จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนไดบ้อกถา้อ่านไม่ถูก 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของประโยค 
๖. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยค  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๗.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีทาํไดดี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๕ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. 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. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

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

 
 



~ ๖๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบให้คล่อง  
  

        ฝึกอ่านประโยค 

พี่  ๆ  พานอ้ง  ๆ  ไปเท่ียว 
 
ฮิปโปในสวนสัตวน์อนแช่นํ้า 
 
จระเขน้อนผึ่งแดดบนลานหิน 
 
ภผูาและนํ้าใสช่วยกนัเกบ็ขยะ 
 
เราทุกคนควรมีนํ้าใจช่วยเหลือกนัและกนั 

 

  

 



~ ๖๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  เลือกคาํในวงเลบ็เติมประโยคใหไ้ดใ้จความ 

และคดัตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 

ฮิปโปโปเตมสั  หมีดาํ  ลิง  เสือ  จระเข้ 
สวนสัตว ์ ยรีาฟ  ชะนี  นกขนุทอง  เท่ียว  

 
 

 
 
     
 
 
        
๑. 
 
๒.  

 
๓.  

 
๔. 

 
 



~ ๖๘ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖.๑๒ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านคาํและร้องเพลง   “เยน็เยน็” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งทาํใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๖๙ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
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  กู๊กไก่  ท่ีร้องเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนทาํท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานดาํ  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และนาํนกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้ ๙๙  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ ช่วยกนั”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง  “ช่วยกนั” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกทาํ
ท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาคาํมาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/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. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๗๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 

ช่วยกนั 
 

ถา้คนเรามีนํ้าใจ   มีอะไรช่วยเหลือกนั  
 
รู้จกัใหรู้้แบ่งปัน    ลว้นผกูพนัดว้ยไมตรี  
 

ต่างดูแลความสะอาด  ช่วยเกบ็กวาดไปทุกท่ี 
 
มองทางไหนดูสวยดี   บา้นเมืองน้ีเป็นของเรา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๒ ~ 

 

 บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนคดัคาํตามประโยคดว้ยตวับรรจงเตม็
บรรทดั   

 

 
ถา้คนเรามีนํ้ าใจ   มีอะไรช่วยเหลือกนั  
 

  
 
รู้จกัใหรู้้แบ่งปัน    ลว้นผกูพนัดว้ยไมตรี  

 
  

 
ต่างดูแลความสะอาด  ช่วยเกบ็กวาดไปทุกท่ี 
 

 
มองทางไหนดูสวยดี   บา้นเมืองน้ีเป็นของเรา  

 

 
 

 
  



~ ๗๓ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๖.๑๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ร่วมร้องร่วมเล่น                    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 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านคาํและร้องเพลง  เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งทาํใหเ้กิดความสนุกสนานในการ

เรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๗๔ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

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

๔. มีมารยาทในการอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  อ่านคล่องร้องเล่น“ ช่วยกนั”   ท่ีเคยเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็น
จงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนทาํท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานดาํ  ร่วมร้องร่วมเล่น  ร้องเพลง  “ เด็กดีมีนํ้าใจ” และนาํนกัเรียนร้อง

เพลงจนร้องได ้
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ เด็กดีมีนํ้าใจ” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้ ๑๐๐  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ เด็กดีมีนํ้าใจ”   ครูถามคาํดงัน้ี 
 คาํท่ีมีสระโอะ  ลดรูป  
 คาํท่ีมีแม่สะกดแม่กก  แม่กด  แม่กง  แม่กน  แม่กม  เม่เกย   
๖. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาคาํมาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๗. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒ และคดับทเพลงลงสมุด 

 

 



~ ๗๕ ~ 

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรคาํ/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. คดัลายมือ บตัรกิจกรรม ตรวจคาํตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๗๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนร้องเพลง  เดก็ดีมีนํ้าใจ พร้อมทาํท่า
ประกอบจงัหวะ 
 

เดก็ดมีีน า้ใจ 
ทาํนอง  เพลงแคนลาํโขง 
 

เดก็ดีมีนํ้าใจ     ไปหนใดใครกช็ม  
 

ช่วยงานใจร่ืนรมย ์   ต่างระดมร่วมมือพลนั  
 

ยากเพียงไหน    ร่วมใจช่วยกนั  
 

เธอและฉนัมุ่งทาํส่ิงดี  (ซํ้ า) 
 
 

 

 

 



~ ๗๗ ~ 

 
 

 บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั   
 

เดก็ดีมีนํ้าใจ   ไปหนใดใครกช็ม  
 
 

ช่วยงานใจร่ืนรมย ์   ต่างระดมร่วมมือพลนั  
 
       

ยากเพียงไหน    ร่วมใจช่วยกนั  
 
 

เธอและฉนัมุ่งทาํส่ิงดี  (ซํ้ า) 
  
  

 
 



~ ๗๘ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๖.๑๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๖  มีน า้ใจ      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 

 
สาระส าคัญ 

การสรุปเร่ืองโดยใชท้กัษะการฟัง  การดู  การพดู  การอ่านการเขียน จะช่วยใหน้กัเรียน มีความรู้และ

สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และเกิดนิสัยรักการอ่านตามมาได ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๗๙ ~ 

 
 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  มีนํ้าใจ และทาํท่าทางประกอบ 
๒. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม  ๑๐  กลุ่มจากชัง่โมงท่ีแลว้  กลุ่มละ ๕  ขอ้  แลว้ทาํกิจกรรม  ดงัน้ี 

-ตั้งและตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ๕  ขอ้ 
-บอกความหมายของคาํ   

 ๓.  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มนาํเสนอการตั้งและตอบคาํถาม  
๔.  ครูนาํบตัรคาํจากเร่ืองแจกใหน้กัเรียน  เม่ือครูอ่านคาํใดใหน้กัเรียนท่ีมีบตัรคาํออกมายนืหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของคาํดว้ย 
๕.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๖. ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง  มีนํ้าใจ  เป็นภาพการแสดงของสัตว์ และระบายสีใหส้วยงาม   

ทาํลงในบตัรกิจกรรม 
๗.  นกัเรียนรวบรวมผลงานส่งครู   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท่องจาํบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบ

อ่านนอกเวลา 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
 



~ ๘๐ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ลาํดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. 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. วาดภาพและเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ประเมิน ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๘๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง มีนํ้าใจ   แลว้
เขียนบรรยายภาพประกอบเพียงสั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 

 
 
 

 



~ ๘๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที่  ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสรุปเร่ือง  มีนํ้าใจเล่าเหตุการณ์จากภาพ  
ตามความคิดของนกัเรียน 
 

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

 

 

 
 

………………………………………… 
…………….…………………………… 

 
 

 
 

…………………………………………. 
…………….…………………………… 

 
 

 

 

 



~ ๘๓ ~ 

 
 

 

 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ือง  ภูผาและนํ้าใสไม่น่ิงเฉย  มีความหมายวา่อยา่งไร 

ก.  เล่นกนัทั้งวนั      
ข.  ช่วยทาํงานบา้น 
ค.  ทาํการบา้นกนัทั้งวนั 

๒.  ภูผาและนํ้าใสควรเอาแบบอยา่งมากท่ีสุดในเร่ืองใด 
 ก.  ช่วยทาํอาหารทุอยา่ง     

ข.  ต่ืนแลว้ช่วยกนัเกบ็ท่ีนอน 
ค.  ช่วยทาํงานบา้นทุกอยา่งเท่าท่ีทาํได ้

๓.  เดก็ๆไม่ควรทาํในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 ก.  พดูเสียงดงั        

ข.  การพดูจาหยาบคาย 
 ค.  การแยง่ขนมกนั  
๔.  พี่หมอกสอนภูผากบันํ้าใสในเร่ืองใด 

ก.  การทาํตวัใหมี้มารยาท     
ข.  ไม่ควรส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 

 ค.  การไม่สมควรวิง่เล่นในสวนสาธารณะ  
๕.  คาํท่ีเขียนดว้ย  “สระโอะ”  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ดม     

ข.  โสด    
ค.  โจม 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๖  เร่ือง  มีน า้ใจ 
 



~ ๘๔ ~ 

 

 
 

๖.   “ คุณป้ากาํลงันอน..........ส่งเสียงดงั” เติมคาํในขอ้ใดจึงจะไดป้ระโยคสมบูรณ์ 
 ก.  อยู ่   

ข.  อยา่    
ค.  อยาก 

๗.  ขอ้ใดมีพยญัชนะตน้เป็น   ห  นาํ 
 ก.  สหาย   

ข.  รหสั    
ค.  หลาย 

๘.  ขอ้ใดอ่านไม่ถูกตอ้ง 
ก.  หลุด  อ่าน หอ-ลอ-อุ-ดอ   
ข.  หลาย  อ่าน หอ-ลอ-อา-ยอ     
ค.  หยาบ  อ่าน  หอ-อา-บอ 

๙.  ขอ้ใดอ่านไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  ลด  อ่าน  ลอ-โอะ-ดอ    

ข.  ลด  อ่าน  ลอ-ออ-ดอ      
ค.  ลด  อ่าน  ลอ-อะ-ดอ 

๑๐.“ ถา้คนเรามี..........   มีอะไร..............กนั” เติมคาํคลอ้งจองใหเ้หมาะสม 
 ก. อภยั ,ช่วยเหลือ    

ข.  จิตใจ,ซกัถาม   
ค.  นํ้าใจ,ช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 



~ ๘๕ ~ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คาํช้ีแจง  ใหท้าํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมท่ีกาํหนด 
 

 
 
 

เลข
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
 

รายการสังเกต 

สรุ
ปผ

ลก
าร

ปร
ะเมิ

น 
ผา่

น 
/ ไ

ม่ ผ
า่น

 
 

สน
ใจ

ใน
เรื่อ

งที่
 

ครู
เล่า

 

มีม
าร

ยา
ทก

าร
ฟัง

 
แล

ะก
าร

พดู
 

มีส
มา

ธิใ
นก

าร
ฟัง

 

ตอ
บค

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……………… 
 
 



~ ๘๖ ~ 

 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



~ ๘๗ ~ 

 
 

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 
           (       ) 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๘๘ ~ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการท างานกลุ่ม 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 

 
แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินการอ่านในใจ 



~ ๙๐ ~ 

 
 
ช่ือผู้ถูกประเมิน......................................................ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒.............เลขที.่.......... 
โรงเรียน. ................................................................ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา....................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 
 
 
 
 

 
 
 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง 



~ ๙๑ ~ 

 
 

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

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
 
 
 
 

กา
รจ

บัห
นงั

สือ
/พ

ลิก
หน

งัสื
อ 

/ท่
าท

าง
ใน

กา
รอ่

าน
ถูก

ตอ้
ง 

                                 

อ่า
นถู

กต
อ้ง

ตา
มอ

กัข
รว

ธิี 

กา
รเว

น้ว
รร

คต
อน

ถูก
ตอ้

ง 

นํ ้า
เสี

ยง
เห

มา
ะส

มก
บัเ

รื่อ
งที่

อ่า
น 

ไม่
อ่า

นข
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 
                    (…………………………………) 

 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง  (rubrics) 



~ ๙๒ ~ 

 
 

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 

 
 
 

 
 

แบบประเมินการร้องเพลง 



~ ๙๓ ~ 

 
 

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

 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 
 
 

ร้อ
งไ

ดถู้
กอ

กัข
ระ

 
                                         

ร้อ
งไ

ดถู้
กท

าํน
อง

 

ลง
จงั

หว
ะว

รร
คต

อน
ถูก

ตอ้
ง 

แส
ดง

ท่ า
ทา

งป
ระ

กอ
บถู

กต
อ้ง

 

แส
ดง

ท่ า
ทา

งอิ
สร

ะไ
ดด้ี

 

มีค
วา

มสุ
ขจ

าก
กา

รร้
อง

เพ
ลง

 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ ผา่น 
ไม่

ผา่น 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

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

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการร้องเพลง  (rubrics) 



~ ๙๔ ~ 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการเขียนคัดลายมือ 



~ ๙๕ ~ 

 
ประเมินคร้ังที่ ........ วนัที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ........... 

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขียนคดัลายมือ  และใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรง
กบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 

ท่าทางในการคดั 

 
 
 
 
 
 

ผลงาน 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

        
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ผา่น ไม่ผา่น 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
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ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่    ๑๒   คะแนน  ข้ึนไป 
 ระดับคุณภาพ  ๑๒–๑๕  หมายถึง   ดีมาก 
       ๙–๑๑   หมายถึง   ดี 
       ๕-๘   หมายถึง   พอใช ้
       ๑-๔   หมายถึง   ปรับปรุง 
                    ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                                 (…………………………………)   

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนคัดลายมือ(rubrics) 

เขีย
นต

วัอ
กัษ

รถ
ูกต

อ้ง
  

  ว
าง

สร
ะว

รร
ณย

กุต
ถ์ูก

ที่ 
คว

าม
เป็

นร
ะเบี

ยบ
เรีย

บร้
อย

 

คว
าม

สะ
อา

ด 

เขีย
นเ

สร็
จท
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นด
 



~ ๙๖ ~ 

 
 

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 
 

 

 

 
 
 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง/วาดภาพ/เขียนเร่ืองบรรยายภาพ 



~ ๙๗ ~ 

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

_______________________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนในการอ่านออกเสียงและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

เลขท่ี 
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๙           

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

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง /ร้องเพลง 



~ ๙๘ ~ 

 
 

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  

 
แบบประเมินมารยาทในการฟัง 

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

_______________________________________________________________________________ 



~ ๙๙ ~ 

 
 
ค าช้ีแจง ครูประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนเร่ืองมารยาทในการฟังและใหค้ะแนนลงในช่องท่ีตรงกบั
พฤติกรรม ของนกัเรียน 
เกณฑ์การประเมิน       ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 

เลขท่ี 
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๕           
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๘           
๙           

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

 
รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินมารยาทในการฟัง  

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

 



~ ๑๐๐ ~ 

 
               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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 



~ ๑๐๑ ~ 

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

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

เลขท่ี 
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๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑ ผา่น ไม่ผา่น 
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๔            
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๖            
๗            
๘            
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๑๐            
 

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

 
 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการพูดเล่านิทาน/แสดงท่าทางประกอบ 



~ ๑๐๒ ~ 

 
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 

แบบประเมินการวาดภาพสัตว์ทีช่อบและเขียนเร่ืองบรรยายภาพ  



~ ๑๐๓ ~ 

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

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

เลขท่ี 

 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
 
 
 คว

าม
คิด

แป
ลก

ให
ม่ 

  ไ
ม่ซ

ํ ้าแ
บบ

 
หรื

อเลี
ยน

แบ
บ 

                                         

กา
รใ

ชภ้
าษ

า  
กร

ะช
บั 

  ช
ดัเจ

น 
สุภ

าพ
 ถูก

ตอ้
ง  

เห
มา

ะส
ม 

ลาํ
ดบั

คว
าม

คิด
  เห

ตุก
าร

ณ์ 
อย

า่ง
ต่ อ

เนื่
อง

 

เร้า
คว

าม
สน

ใจ
  ค

วา
มรู้

สึก
ผูอ้่

าน
 

กา
รเข

ียน
สะ

กด
กา

รัน
ตถ์

ูกต
อ้ง

 

กา
รเว

น้ว
รร

คต
อน

ถูก
ตอ้

 
ง วา

ดภ
าพ

ปร
ะก

อบ
เรื่อ

งไ
ดด้ี

 

รวม 
สรุปผล 

การประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๓ 

๓ ๒๑ ผา่น 
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๑๒            
         
 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน     ตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่  ๑๗ คะแนน ข้ึนไป 
                         ลงช่ือ………………………………..ผูป้ระเมิน 
                      (…………………………………) 

 
 



~ ๑๐๔ ~ 

 
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   

 
 

 


