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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวลัเปรียง พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวชิาภาษาไทย รหัสวชิา ท๑๒๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
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ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน บ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ )     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒  ได้ปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ หน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่ช่ือหน่วย การเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ )  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน ในการน าไปใช้
ในการจัดท า  ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          มิถุน ายน  ๒๕๖๓ 
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    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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   มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

 
สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน    
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน    
ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                 
    ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง  

ป.2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/4 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า 
ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน 

 
สาระที่ 2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ             
ตัวชี้วัด                                                                                                                                                              

ป.2/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/2  เขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
ป.2/3  เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
ป.2/4  มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด  

ป.2/1  ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/2  เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
ป.2/3  บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/4  ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/5  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/6  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
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ป.2/7  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐาน 
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา        
ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                
    ป.2/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย 

ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
ป.2/4 บอกลักษณะค าคล้องจอง 
ป.2/5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
  

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน   
ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                              

ป.2/1  ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    ป.2/2 ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
    ป.2/3 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ป)ี 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็น   
รายปี   

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้ จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จ านวน    ๒๐๐  
ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๖ จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง  
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒ ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง  
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลา     ๒๐๐   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายของค าและข้อความท่ีอ่าน  
ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน  แสดงความ
คิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม ่าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ี
อ่านอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า   อ่านบทความหรือหนังสือเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมารยาทในการอ่านคัดลายมือตังบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องส้ัน  ๆ 
เกี่ยวกับ ประสบการณ์  เขียนเรื่องส้ัน  ๆ ตามจินตนาการ เขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีมารยาทในการเขียนฟังค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็น
ความรู้และความบันเทิง ฟังและดูเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บอกสาระส าคัญของเรื่อง
ท่ีฟังและดู ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ี
ฟังและดู พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง  การดู การพูด บอกและเขียนพยัญชนะ  
สระ วรรณยุกต์และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคตรงตาม
เจตนาของการส่ือสาร  บอกลักษณะค าคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ร้องบท
ร้อยกรองเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสาร  สรุป 
วิเคราะห์ ตีความข้อมูลจากเรื่องและส่ือต่าง ๆ ท่ีอ่านฟังและดูเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการแยกแยะ  ตัดสินใจน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างภาคภูมิใจ  รักความเป็นไทย  
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นท างานและมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด  
ท1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8   
ท2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ท3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 
ท4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ท5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รหัสวิชา ท 12101     ชื่อวิชา  ภาษาไทย                       

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2           เวลา  200  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

1. น้ าใส ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
    ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
    ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/1, ป.2/2 

ท 5.1 
    ป.2/1 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การพูด
แนะน าตนเอง การรู้หลักการเขียนและรูปแบบ
การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย 
การเขียนสะกดค า รู้ความหมายค าในมาตราแม่ ก 
กา  การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟัง
วรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน 
เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

14 5 

2. ใจหาย ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
    ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
    ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/4 

ท 5.1 
    ป.2/1, ป.
2/3 
 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 
และข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ี
ซับซ้อน การพูดขอความช่วยเหลือ การรู้
หลักการเขียน การเขียนสะกดค า รู้ความหมาย
ค าในมาตราแม่ กก การผันอักษร การท่องจ าบท
อาขยาน การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ 
การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทใน
การอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้อง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้
ได้ในชีวิตประจ าวัน 

14 5 

 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

3. ครัวป่า ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/3, ป.2/4 
ป.2/5, ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
    ป.2/7 

ท 4.1 
 ป.2/2, ป.

2/3   
ท 5.1 

    ป.2/1 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บท
ร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่านการตั้งค าถามและตอบค าถาม
พร้อมระบุใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ี
ซับซ้อน การพูดกล่าวขอบคุณ การรู้หลักการเขียน
ค าท่ีเขียนด้วย ไอ ใอ อัย ค าพ้องรูป การเขียน
สะกดค า รู้ความหมายของค าและน าค าไปแต่ง
ประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ 
การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทใน
การอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้อง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้
ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 

15 5 

4. กลัวท าไม ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
    ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/3, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/2, ป.2/3     
ป.2/4, ป.2/5 
 ป.2/7 

ท 4.1 
 ป.2/2 

ท 5.1 
 ป.2/1 

 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บท
ร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
การจับใจความส าคัญจากการเล่าเรื่องท่ีฟังและดู 
การตั้งค าถามและตอบค าถามและการพูดแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู การ
เล่านิทานจาการค้นหานิทานจากผู้ใหญ่ในชุมชน 
การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค า รู้ความหมาย
ของค าในมาตราแม่ กน ค าพ้องเสียง การระบุข้อคิด
ท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และ
การเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและ
พูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 

14 5 

 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๑ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

5. ชีวิตใหม่ ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/6, ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/3,  ป.

2/4 
ท 3.1 

ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/3 
 ป.2/5 

ท 5.1 
ป.2/1 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บท
ร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  
การพูดกล่าวขอโทษ การรู้หลักการเขียน การ
เขียนสะกดค า รู้ความหมายของค าท่ีมีความหมาย
ตรงข้าม การน าค าไปแต่งประโยค การเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น การระบุข้อคิด
ท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และ
การเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและ
พูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

14 5 

6. มีน้ าใจ ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/3, ป.2/4 
ป.2/5, ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/2, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/5 

ท 5.1 
 ป.2/2 

 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บท
ร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน การตั้งค าถามและตอบค าถาม
พร้อมระบุใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น
จากการอ่านบทความหรือหนังสือเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน การเขียนเรื่องส้ันๆ 
เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว การฟังและปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดเล่าประสบ 
การณ์การไปเท่ียว การรู้หลักการเขียน การเขียน
สะกดค าในมาตราแม่ กด รู้ความหมาย ของค า 
การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นของ
หมู่บ้านทับใต้ การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
หรือ การฟังบทร้องเล่นชายหาดหัวหิน ปริศนา
ค าทาย และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน 
ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 

15 5 

 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๒ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

7. นักคิดสมอง
ใส 

ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
 ป.2/8 

ท 2.1 
 ป.2/1, ป.
2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/3 

ท 5.1 
 ป.2/1 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน 
การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน การ
เขียนสะกดค าท่ีมีอักษรน า รู้ความหมายของค า
และน าค าไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้
ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็น
ทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ใน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และ
สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

12 5 

8. โลกร้อน ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
 ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/3  
 ป.2/4 

ท 5.1 
 ป.2/1, ป.
2/3 
 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 
และข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ี
ซับซ้อน การพูดเรื่องความดีและความเก่งของกัน
และกัน การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค า
ในมาตราแม่ กง ค าท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไม่
ออกเสียง รู้ความหมายและน าค าไปแต่งประโยค 
การบอกลักษณะค าคล้องจอง การท่องจ าบท
อาขยาน และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน 
เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

14 5 

 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๓ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

9. 
 
 
 

รักพ่อ    รัก
แม ่
 

ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/7, ป.2/8

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/2, ป.2/3     
ป.2/4, ป.2/5 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/4 

ท 5.1 
 ป.2/1 

 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 
และข้อความท่ีอ่าน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 
และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า  การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด การจับใจความส าคัญจากการ
เล่าเรื่องท่ีฟังและดู การเล่าเรื่องดาว การตั้งค าถาม
และตอบค าถามและการพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู การรู้หลักการเขียน 
การเขียนสะกดค าในมาตราแม่ กบ การแยก
ส่วนประกอบของค า รู้ความหมาย การบอก
ลักษณะค าคล้องจองของกาพย์ยานี 11 การระบุ
ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม 
และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู
และพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

14 5 
 

10. เข็ดแล้ว ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/3, ป.2/4 
ป.2/5, ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.
2/3,     ท 

5.1 
 ป.2/1 

 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และ
ข้อความท่ีอ่าน การอ่านหนังสือตามความสนใจ การ
ต้ังค าถามและตอบค าถามพร้อมระบุใจความส าคัญ 
และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด การฟังและปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดขอร้องในโอกาส
ต่างๆ การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าใน
มาตรแม่ เกอว ค าควบกล้ า รู้ความหมายและน าค า
ไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
หรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาท
ในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้อง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิตประจ าวัน 

15 5 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

11. เด็กดี ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
 ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/2, ป.2/3     
ป.2/4, ป.2/5  
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/3 

ท 5.1 
 ป.2/1 
 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และ
ข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การจับใจความส าคัญจากการเล่าเรื่องท่ี
ฟังและดู การตั้งค าถามและตอบค าถามและการ
พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟัง
และดู การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
การเล่าข่าว การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกด
ค าในมาตราแม่ กม ค าท่ีมี ห น า และ อ น า ย  
รู้ความหมายและน าค าไปแต่งประโยค การระบุ
ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม 
และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู
และพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น  และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

14 5 
 

12. ชาติของเรา ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/3, ป.2/4 

ป.2/5,  ป.
2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/3 

ท 5.1 
 ป.2/2 

 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความบท 
ร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และข้อ 
ความท่ีอ่าน การต้ังค าถามและตอบค าถามพร้อม
ระบุใจความส าคัญ และปฏิบัติตามค าส่ังหรือ
ข้อแนะน า การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน 
การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน การ
เล่าข่าว การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าท่ี
มี รร ค าท่ีมีตัวการันต์ รู้ความหมายและน าค าไป
แต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ 
การฟังวรรณกรรม บทร้องเล่นในการละเล่น และ
การเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและ
พูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

15 5 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก 

13. ดอกสร้อย
แสนงาม 

ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
 ป.2/6, ป.
2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/2, ป.
2/3,    ป.

2/4, ป.2/5 
 ป.2/7 

ท 4.1 
 ป.2/2 

ท 5.1 
 ป.2/1 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และ
ข้อความท่ีอ่าน การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การจับ
ใจความส าคัญจากการเล่าเรื่องท่ีฟังและดู การตั้ง
ค าถามและตอบค าถามและการพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดเล่า
ข่าว การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าใน
มาตราแม่ เกย รู้ความหมายของค า การระบุ
ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม 
และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู
และพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

14 5 
 

14. โบกบิน 
จินตนาการ 

ท 1.1 
ป.2/1, ป.2/2 
 ป.2/8 

ท 2.1 
ป.2/1, ป.2/4 

ท 3.1 
ป.2/1, ป.2/6 
 ป.2/7 

ท 4.1 
ป.2/2, ป.2/3 

ท 5.1 
 ป.2/1 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และ
ข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ี
ซับซ้อน การพูดเล่าข่าว การเขียนสะกดค าตาม
มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตรและไม่ตรงตาม
มาตรา รู้ความหมายและน าค าไปแต่งประโยค 
การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟัง
วรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน 
เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

14 5 

รวมระหว่าง 198 70 
กลางปี/ปลายปี  2 30 

รวม 200 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง น้ าใส     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                เวลา   14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/ 8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

สาระที่ 2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
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สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การพูดแนะน าตนเอง การรู้หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ เลขไทย การเขียนสะกดค า รู้ความหมายค าในมาตราแม่ ก กา  การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
หรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ ก กา)  
      3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน               
ไม่ท าลายหนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
       3.1.3   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
      3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
     3.1.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การแนะน าตนเอง 
     3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
       3.1.8  พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  เลขไทย  
      3.1.9  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ ก กา)  
      3.1.10 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนเรื่อง 
ดอกสร้อยแสนงาม)   

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
- 
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4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร  (การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน) 
4.2  ความสามารถในการคิด   
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1   มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
6.2 การเขียนตามค าบอก เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
6.3  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านค าพื้นฐาน 
6.4  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การเขียนค าพื้นฐาน 
6.5  การอ่านค าในมาตรา แม่ ก กา 
6.6  การเขียนค าในมาตรา แม่ ก กา 
6.7  การพูดแนะน าตนเอง 
6.8 การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.9  การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.10การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

        6.11การท าหนังสือเล่มเล็ก เรื่องค าในมาตรา แม่ ก กา    
  
  ลักษณะงานสุดท้าย 
     นักเรียน ค้นหาค าในมาตรา แม่ ก กา  ท่ีมีอยู่ในบทเรียนและท่ีนักเรียนเคยอ่านพบ มาเขียน   ลงใน
หนังสือเล่มเล็ก ตกแต่งหนังสือให้สวยงาม และส่งงานตามก าหนด 

7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่านค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 
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ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การเขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การอ่านค ามาตราแม่ ก กา ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนค ามาตราแม่ ก กา ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การพูดแนะน าตนเอง ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 
การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าหนังสือเล่มเล็ก 
เรื่องค าในมาตรา แม่ ก กา   

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าหนังสือเล่มเล็ก 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
     8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการทบทวนความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทย และมารยาทในการเขียน (2 
ช่ัวโมง) 
  8.2  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า  และ
มารยาทในการอ่าน (5 ช่ัวโมง) 
  8.3   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ ก กา (2 ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การแนะน าตัว (2ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังบทร้อยแก้วเรื่องดอกสร้อยแสนงาม และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับนิทาน
เรื่องกากับเหยือกน้ า มารยาทในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า
หนังสือเล่มเล็ก เรื่องค าในมาตรา แม่ ก กา (1 ช่ัวโมง) 
 
9. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือนิทาน  
 9.2  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  
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แบบประเมินการคัดลายมือ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกทุกค า ผิด 1-5 ค า ผิด 6-10 ค า ผิดต้ังแต่ 10 ค าขึ้นไป 3 
2. ความเป็นระเบียบ ตัวตรง ช่องไฟ

เท่ากันทุกอักษร 
มีข้อผิดพลาด 
1-5 แห่ง 

มีข้อผิดพลาด 
6-10 แห่ง 

มีข้อผิดพลาด 
10 แห่งขึ้นไป 

1 

3. ความสะอาด ไม่มีจุดสกปรก มีข้อผิดพลาด 
1-5 แห่ง 

มีข้อผิดพลาด 
6-10 แห่ง 

มีข้อผิดพลาด 
10 แห่งขึ้นไป 

1 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   18  -  20    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   14   -  17    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   10   -  13    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน   1-9             หมายถึง   ควรปรบัปรงุ    
 

แบบประเมินการอ่าน 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง
ร้อยละ 90-
100 

อ่านได้ถูกต้อง
ร้อยละ 70-80 

อ่านได้ถูกต้อง
ร้อยละ 50–60 

อ่านได้ถูกต้องน้อย
กว่าร้อยละ50 

3 

2. ความคล่องในการ
อ่าน 

อ่านคล่อง 
ไม่ติดขัดเลย 

อ่านคล่อง 
แต่มีติดขัดบ้าง 

อ่านไม่คล่องต้อง
สะกดแต่ไม่ช้า 

อ่านไม่คล่อง 
ตะกุกตะกัก 

1 

3. น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ต้ังแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบางค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

1 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   18  -  20    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   14   -  17    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   10   -  13    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน   1-9             หมายถึง   ควรปรบัปรงุ    
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แบบประเมินการบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 

ระดับคะแนนการบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟัง 
ระดับ 

คุณภาพ 
(3) 

บอกข้อคิด
ตรงประเด็น 

(2)    
บอกตรงประเด็น 
แต่ไม่ต่อเนื่อง 

(1)    
บอกข้อคิดได้บ้าง 

แต่วกวน 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      

 
ระดับคุณภาพ        คะแนน   3    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   2    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน    1   หมายถึง   ควรปรับปรุง    

เกณฑ์ประเมินการผ่าน ระดับ “พอใช้” 
 

เกณฑ์การประเมินการบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 

ระดับ 3 บอกข้อคิดได้ตรงประเด็นสมบูรณ์ 
ระดับ 2 บอกข้อคิดได้ตรงประเด็น แต่ไม่ต่อเนื่อง 
ระดับ 1 บอกข้อคิดได้ตรงประเด็นบ้าง แต่วกวน 
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แบบประเมินการเขียนตามค าบอก 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ค าท่ีเขียน 

เขียนได้ถูกต้อง
ร้อยละ 90-
100 

เขียนได้ถูกต้อง
ร้อยละ 70-80 

เขียนได้ถูกต้อง
ร้อยละ 50–60 

เขียนได้ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ50 

3 

2. เขียนค าได้ทัน 
ตามเวลาท่ีก าหนด 

เขียนได้ทัน 
เวลาทุกค า 

เขียนได้ทัน 
เวลาเกือบทุกค า 

เขียนได้ทัน 
เวลามากกว่าครึ่ง
ของค าท่ีเขียน 

เขียนได้ทัน 
เวลาน้อยกว่าครึ่ง
ของค าท่ีเขียน 

1 

3. ความสะอาด 
ในการเขียน 

สะอาดเรียบร้อย
ไม่มีร่องรอย 
การลบ 

สะอาดเรียบร้อย 
แต่มีร่องรอย 
การลบเล็กน้อย 

ไม่สะอาด 
มีร่องรอยการลบ
แต่เขียนเรียบร้อย 

ไม่สะอาด มีร่องรอย 
การลบ และเขียน 
ไมเ่รียบร้อย 

1 

                  ระดับคุณภาพ      คะแนน   18  -  20    หมายถึง   ดีมาก              
                               คะแนน   14   -  17    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   10   -  13    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน   1-9            หมายถึง   ควรปรบัปรงุ    
 

แบบประเมินการพูด (พูดแนะน าตนเอง) 
ประเด็น                 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน น้ าหนัก 

จุดเน้น 3  (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ควรปรับปรุง) 
1. การออกเสียง ออกเสียงควบกล้ าเว้น

วรรคตอนถูกต้อง 
ออกเสียงควบกล้ าหรือ
เว้นวรรคตอนไม่ถูก 

ออกเสียงควบกล้ าและ
เว้นวรรคตอนไม่ถูก 

2 

2. การจัดล าดับ
ขั้นตอนท่ีจะพูด 

พูดไม่วกวน มีล าดับ
ขั้นตอนในการพูด 

พูดวกวน หรือไม่มีล าดับ
ขั้นตอนในการพูด 

พูดวกวน และไม่มีล าดับ
ขั้นตอนในการพูด 

2 

3. การใช้น้ าเสียง พูดเสียงดังชัดเจน  
น้ าเสียงเป็นธรรมชาติ 

พูดเสียงดังชัดเจน หรือ 
น้ าเสียงเป็นธรรมชาติ 

พูดเสียงดังไม่ชัดเจน  
น้ าเสียงไม่เป็นธรรมชาติ 

2 

4. ความตรง
ประเด็น 

พูดตรงประเด็น  
ไม่อ้อมค้อม 

พูดค่อนข้างตรงประเด็น 
ไม่อ้อมค้อม 

พูดไม่ตรงประเด็น  
อ้อมค้อม 

3 

5. บุคลิกท่าทาง ท่าทางเช่ือมั่น  
ไม่ประหม่า 

ท่าทางไม่ค่อยเช่ือมั่น  
 

ท่าทางไม่เช่ือมั่น  
ประหม่า 

1 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   23  -  30   หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   15   -  22   หมายถึง   พอใช้              
คะแนน      1  -  14  หมายถึง   ควรปรับปรุง    

เกณฑ์ประเมินการผ่าน ระดับ “พอใช้” 
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แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติตามค าแนะน า/ค าสั่ง 
 

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 

รายการท่ีปฏิบัติค าแนะน า/ค าส่ัง 
สรุป 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ านวน
ครั้งท่ี
ผ่าน 

ระดับ
คุณภาพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ      ปฏิบัติได้     5  ครั้ง   หมายถึง    ดีมาก 
                                          ปฏิบัติได้     4  ครั้ง    หมายถึง    ดี 
                                     ปฏิบัติได้     3   ครั้ง  หมายถึง    พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ากวา่ 3   ครั้ง ลงไป   หมายถึง    ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๒๔ 
 

แบบสังเกตการปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 
การปฏิบัติตามมารยาท คะแนน

รวม 
(20) 

ระดับ
คุณภา

พ 
การอ่าน การเขียน การฟัง การด ู การพูด 

4 4 4 4 4 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         

 
ระดับคุณภาพ           คะแนน   18 - 20     หมายถึง   ดีมาก                         

       คะแนน   14 - 17     หมายถึง   ดี                         
                                        คะแนน   10 - 13     หมายถึง   พอใช้              

                 คะแนน    1 - 9        หมายถึง   ควรปรับปรุง    
เกณฑ์การผ่าน ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์การประเมินมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
เกณฑ์การประเมินมารยาทในการอ่าน 

 
ระดับ 4 มีมารยาทในการอ่านดี 
ระดับ 3 มีมารยาทในการอ่านค่อนข้างดี 
ระดับ 2 ไม่ค่อยมีมารยาทในการอ่าน 
ระดับ 1 ไม่มีมารยาทในการอ่าน 

 
เกณฑ์การประเมินมารยาทในการเขียน 

 
ระดับ 4 มีมารยาทในการเขียนดี 
ระดับ 3 มีมารยาทในการเขียนค่อนข้างดี 
ระดับ 2 ไม่ค่อยมีมารยาทในการเขียน 
ระดับ 1 ไม่มีมารยาทในการเขียน 

 
เกณฑ์การประเมินมารยาทในการฟัง 

 
ระดับ 4 มีมารยาทในการฟังดี 
ระดับ 3 มีมารยาทในการฟังค่อนข้างดี 
ระดับ 2 ไม่ค่อยมีมารยาทในการฟัง 
ระดับ 1 ไม่มีมารยาทในการฟัง 

 
เกณฑ์การประเมินมารยาทในการดู 

 
ระดับ 4 มีมารยาทในการดูดี 
ระดับ 3 มีมารยาทในการดูค่อนข้างดี 
ระดับ 2 ไม่ค่อยมีมารยาทในการดู 
ระดับ 1 ไม่มีมารยาทในการดู 

 
เกณฑ์การประเมินมารยาทในการพูด 

 
ระดับ 4 มีมารยาทในการพูดดี 
ระดับ 3 มีมารยาทในการพูดค่อนข้างดี 
ระดับ 2 ไม่ค่อยมีมารยาทในการพูด 
ระดับ 1 ไม่มีมารยาทในการพูด 
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เกณฑ์การประเมินการท าหนังสือเล่มเล็ก เร่ืองค าในมาตรา แม่ ก กา 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1. ความ
ถูกต้อง 

เขียนค าใน
มาตราแม่ ก กา
ได้ถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ ก กาได้
ถูกต้อง แต่เขียน
ผิดไม่เกิน  5  ค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ ก กาได้ถูกต้อง 
แต่เขียนผิด 6-9 
ค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ ก กาไม่
ถูกต้อง เขียนผิด
มากกว่า 10 ค า 

3 

2. ความ
สวยงาม 

- ตัวหนังสือ
เรียบร้อย
สวยงาม  
- ตกแต่ง
สวยงาม 
ทุกส่วน 

- ตัวหนังสือ
สวยงาม  
แต่ไม่เรียบร้อย 
- ตกแต่งสวยงาม
ในบางส่วน 
 

- ตัวหนังสือ 
สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

- ตัวหนังสือ 
ไม่สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

1 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความ
รับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความรับผิดชอบ   
แต่ส่งงานเกิน
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบ 
ในการส่งงาน   
ต้องติดตามทวง
ถาม 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 

ระดับคุณภาพ        คะแนน   18 - 20     หมายถึง   ดีมาก                         
    คะแนน   14 - 17     หมายถึง   ดี                         

                                     คะแนน   10  - 13     หมายถึง   พอใช้              
              คะแนน    1 - 9          หมายถึง   ควรปรบัปรงุ    
เกณฑ์การผ่าน ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  “น้ าใส” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง ใจหาย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2              เวลา  14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต       
และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/ 8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่ 2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่ 3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

สาระที่  4   หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/4 บอกลักษณะค าคล้องจอง 
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สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ป.2/3 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 

และข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูด
ขอความช่วยเหลือ การรู้หลักการเขียน  การเขียนสะกดค า รู้ความ หมายค าในมาตราแม่ กก       การผันอักษร 
การท่องจ าบทอาขยาน การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการ
อ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะ     ท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กก) ค าท่ีมีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ (การผันวรรณยุกต์) 
      3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
       3.1.3   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
      3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
     3.1.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การขอความช่วยเหลือ 
     3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
       3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กก)       

    3.1.9  ค าคล้องจอง 
     3.1.10บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า  
  - บทอาขยานตามท่ีก าหนด (ไก่แจ้) 

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
- 
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4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด   
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  อยู่อย่างพอเพียง 
5.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.5  รักความเป็นไทย 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เรื่องไก่แจ้ 
6.3  การอ่านค าในมาตรา แม่ กก 
6.4  การเขียนตามค าบอกค าในมาตรา แม่ กก 
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การผันวรรณยุกต์ 
6.6  การพูดขอความช่วยเหลือ 
6.7  การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
7.8 การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าคล้องจอง 
6.9  การท่องจ าบทอาขยาน เรื่องไก่แจ้ และการบอกข้อคิดท่ีได้ 
6.10การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

        6.11การท าแผนภูมิบทอาขยาน เรื่องไก่แจ้  
  
  ลักษณะงานสุดท้าย 
          -  แผนภูมิบทอาขยาน เรื่องไก่แจ้ 
 แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนน าภาพไก่แจ้มาติดลงบนแผนภูมิ ระบายสีให้สวยงาม  แล้วคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดบทอาขยาน เรื่องไก่แจ้  เขียนค าคล้องจอง  เขียนความหมายของค ายาก  เขียนค าในมาตรา
แม่ กก  และบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านบทอาขยาน เรื่องไก่แจ้ 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค ามาตราแม่ กก ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนค ามาตราแม่ กก ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา
การผันวรรณยุกต์ 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การพูดขอความช่วยเหลือ ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 
การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา
ค าคล้องจอง 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การท่องจ าบทอาขยาน ประเมินการท่อง แบบประเมินการท่อง ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแผนภูมิ 
บทอาขยาน เรื่องไก่แจ้ 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าแผนภูมิ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า  และ
มารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ กก และเรื่องการผันวรรณยุกต์ (3 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการ
พูดส่ือารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดขอความช่วยเหลือ (2ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังบทร้อยแก้วเรื่องไก่แจ้แซ่เสียง และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับนิทานเรื่องอึ่ง
อ่างกับวัว มารยาทในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 
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8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกท่องจ าบทอาขยาน 
เรื่องไก่แจ้ บอกข้อคิดท่ีได้จากบทอาขยาน และหาค าคล้องจองจากบทอาขยาน (2ช่ัวโมง)       

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยแบ่งกลุ่ม
นักเรียนท าแผนภูมิอาขยาน เรื่องไก่แจ้ (1 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 แผนภูมิ  
 9.2  บทอาขยาน  
 9.3 หนังสือเรียนภาษาไทย  
 9.4 หนังสือนิทาน  
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เกณฑ์การประเมิน แผนภูมิบทอาขยาน เร่ืองไก่แจ ้
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก 

4 3 2 1 
1. ภาพไก่แจ้ 1.ภาพถูกต้อง 

2.ระบายสี
สวยงามมาก 

1.ภาพถูกต้อง 
2.ระบายสี
สวยงาม 

1.ภาพถูกต้อง 
2.ไม่ระบายสี
หรือระบายสี 
ไม่สวย 

1.ภาพไม่ถูก 
2.ไม่ระบายสี
หรือระบายสี 
ไม่สวย 

1 

2. การคัด
ลายมือ 

1.คัดค าได้ถูก
ทุกค า 
2.คัดถูกแบบ 
3.สะอาด
เรียบร้อย 

1.คัดค าผิด  
2-5 ค า 
2.คัดถูกแบบ 
3.สะอาด 

1.คัดค าผิด 
มากกว่า 5  
ค า 
2.คัดถูกแบบ 
3.สะอาด 

1.คัดค าผิด 
มากกว่า 5  
ค า 
2.คัดไม่ถูก
แบบ 
3.ไม่สะอาด 

1 

3. เนื้อหา
ถูกต้อง 

1.เขียนค า
คล้องจองได้   
2.เขียน
ความหมาย
ของค ายากได้   
3.เขียนค าท่ีมี
พยัญชนะควบ
กล้ า ร ได้ 
4.เขียนค าใน
มาตราแม่ กก 
5.บอกข้อคิดได้ 

- เนื้อหา
ถูกต้องเพียง 4 
รายการ 

- เนื้อหา
ถูกต้องเพียง 3 
รายการ 

- เนื้อหา
ถูกต้องน้อย
กว่า  
3 รายการ 

3 

 
 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๔ 
 

เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  “ใจหาย” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 3 
ราวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง ครัวป่า                ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2               เวลา  15 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1   การอ่าน 
มาตรฐาน    
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป.2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ เรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/4 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  
ป.2/ 8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                        

สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
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ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและข้อความท่ี

อ่านการตั้งค าถามและตอบค าถามพร้อมระบุใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดกล่าวขอบคุณ การรู้หลักการเขียนค าท่ี
เขียนด้วย ไอ ใอ อัย ค าพ้องรูป การเขียนสะกดค า รู้ความหมายของค าและน าค าไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ี
ได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ี
ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  

   3.1.2  การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น- นิทาน 
- เรื่องเล่าส้ัน ๆ 
- ล าน าฝนเอย..ท าไมจึงตก   
- บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ 

    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     
     3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน                 
ไม่ท าลายหนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
      3.1.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
     3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
    3.1.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การกล่าวค าขอบคุณ 
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     3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
       3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  ค าท่ีเขียนด้วย ไอ ใอ อัย  ค าพ้องรูป 
              3.1.9  การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 

    3.1.10วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (บทร้อยกรองเรื่องไม้ม้วนมี 20 ค า) 
 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
6.3  การอ่านค า 
6.4  การเขียนตามค าบอก 
6.5  การจับใจความส าคัญและการพูดแสดงความคิดเห็น  
6.6  การพูดกล่าวค าขอบคุณ    
6.7  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าท่ีเขียนด้วย ไอ ใอ อัย ค าพ้องรูป 
6.8 การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.9  การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.10การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

        6.11การท าสมุดค าพื้นฐาน 
  
  ลักษณะงานสุดท้าย 
     นักเรียนท า สมุดค าพื้นฐาน โดยให้นักเรียนค้นหาค าพื้นฐานและบอกความหมายของค า จากหน่วยการ
เรียนรู้ ดังนี ้ 

1. ค าใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ 
2. ค าท่ีเขียนเหมือนกันแต่มีหลายความหมาย   
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3. ค าท่ีเขียนด้วย ไอ  ใอ  อัย 
นักเรียนค้นหาค าได้แล้ว เขียนลงในสมุดบันทึก พร้อมบอกความหมายของค า และส่งงาน 

ตามเวลาท่ีก าหนด 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การจับใจความส าคัญ
และการพูดแสดงความ
คิดเห็น 

การสังเกตการปฏิบัติ แบบการสังเกต 
การปฏิบัติ 

ผ่านการประเมิน   
6  ข้อข้ึนไป   

การพูดกล่าวค าขอบคุณ ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 
การท าแบบฝึกค าท่ีเขียน
ด้วย ไอ ใอ อัย ค าพ้องรูป 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าสมุดค าพื้นฐาน   ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 

การท าสมุดค าพื้นฐาน 
ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
     8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า
พื้นฐานในบทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียน
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า  
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (5 ช่ัวโมง) 
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  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านเรื่อง  ต้ัง
ค าถามและตอบค าถาม พร้อมระบุใจความส าคัญและพูดแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ี
อ่าน (2 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดกล่าวค าขอบคุณ (2 ช่ัวโมง) 
  8.4   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าท่ีเขียนด้วย ไอ ใอ อัย ค าพ้องรูป และน าค าท่ีศึกษามาแต่งเป็นประโยค (3 ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังบทร้อยกรองเรื่องไม้ม้วนมี 20 ค า และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับนิทาน
เรื่องหมากับเงา บอกข้อคิดท่ีได้จากนิทาน และมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  
(2ช่ัวโมง) 

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า
สมุดค าพื้นฐาน (1 ช่ัวโมง) 

 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียนภาษาไทย 
9.2  บทร้อยกรอง 
9.3  นิทาน 
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แบบสังเกตการณ์จับใจความส าคัญและการพูดแสดงความคิดเห็น 

 

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  6  ข้อข้ึนไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน สมุดค าพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1.การเขียนค า
พื้นฐาน 

เขียนค าพื้นฐาน ได้
ถูกต้องทุกค า 

เขียนค าพื้นฐาน 
ผิดไม่เกิน 5 ค า 

เขียนค าพื้นฐาน 
ผิดไม่เกิน   
10 ค า 

เขียนค า
พื้นฐาน 
ผิดเกิน 10 ค า 

2 

2.ความหมาย
ของค า 

บอกความหมาย
ของค าถูกต้อง 
ทุกค า 

บอกความหมาย
ของค าผิดไม่เกิน  
5  ค า 

บอกความหมาย
ของค าผิดไม่เกิน  
10 ค า 

บอก
ความหมาย
ของค าผิดเกิน 
10 ค า 

2 

3.ความ
รับผิดชอบ 

ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ส่งงานเกินเวลา
ท่ีก าหนดเพียง
เล็กน้อย 

ส่งงานเกินเวลา
ท่ีก าหนดมาก 

ไม่ส่งงาน  
ต้องติดตาม
ทวงถาม 

1 

 
 
 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  “ครัวป่า” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 15 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 4 
รายวิชาพื้นฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง กลัวท าไม  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2            เวลา  14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/8  มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ เรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
ป.2/3 บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/4 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
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สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและข้อความท่ี

อ่าน เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ การจับใจความส าคัญจากการเล่าเรื่องท่ีฟังและดู การตั้งค าถามและตอบ
ค าถามและการพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู การเล่านิทานจาการค้นหานิทานจากผู้ใหญ่ใน
ชุมชน การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค า รู้ความหมายของค าในมาตราแม่ กน ค าพ้องเสียง การระบุข้อคิดท่ีได้
จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้อง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

     3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กน)  
      3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
       3.1.3   การเขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ   
      3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย  

    3.1.5  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้
และความบันเทิง เช่น นิทานเรื่องราชสีห์กับหนู 
     3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
       3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กน) ค าพ้องเสียง 
      3.1.9 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนเรื่อง 
นิทานอ่านใหม่)   

 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
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4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.4  รักความเป็นไทย 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การอ่านค า 
6.3  การเขียนตามค าบอก 
6.4  การท าแบบฝึกทักษะภาษา เรื่องค าในมาตรา แม่ กน และเรื่องค าพ้องเสียง  
6.5  การเขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
6.6  การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู  
6.7  การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.8 การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
6.9  การเล่านิทานพื้นบ้าน 

 ลักษณะงานสุดท้าย 
     แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน สืบค้นนิทานพื้นบ้านจากผู้ใหญ่ในชุมชน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. 
เป็นนิทานพื้นบ้าน  2.ไม่วกวน  3.ชวนติดตาม  4.มีคติสอนใจ  5.มีอุปกรณ์ประกอบในการเล่านิทาน  6.เขียน
บัตรค าในมาตราแม่ กน จากค าท่ีมีในนิทาน  7.มีน้ าเสียงเหมาะสม  8.มีท่าทางเหมาะสม    
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
ค าในมาตรา แม่ กน และ
ค าพ้องเสียง 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 
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ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนเรื่องส้ันๆ ตาม
จินตนาการ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเล่านิทานพื้นบ้าน   สังเกตการเล่านิทาน แบบสังเกตการเล่านิทาน ผ่านระดับ “ดี” 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า  และ
มารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ กน และเรื่องค าพ้องเสียง (3 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการ
เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ (2ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การฟังบท
ร้อยแก้วเรื่องนิทานอ่านใหม่ และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับนิทานเรื่องราชสีห์กับหนู แล้วจับใจความ ต้ัง
ค าถาม-ตอบค าถาม และพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด (2ช่ัวโมง) 
  8.5   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง เรื่อง
นิทานอ่านใหม่ แล้วบอกข้อคิดท่ีได้จากการฟัง (2ช่ัวโมง) 

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้าน (1 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  นิทาน  
 9.2  บัตรค า  
 9.3  หนังสือเรียน  
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แบบสังเกตการณ์เล่านิทาน 
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หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  5  ข้อข้ึนไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  “กลัวท าไม” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 5 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง ชีวิตใหม่  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                เวลา   14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป.2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/3 เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                             

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๐ 
 

ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
ป.2/5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและข้อความท่ี

อ่าน เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดกล่าวขอโทษ การ
รู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค า รู้ความหมายของค าท่ีมีความหมายตรงข้าม  การน าค าไปแต่งประโยค การเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึง
มารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  

   3.1.2  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
    3.1.4  การเขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
    3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  ใช้
ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

31.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
    31.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การกล่าวค าขอโทษ 
    31.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
      31.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า ค าท่ีมีความหมายตรงข้าม                                                   
              31.9  การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 

    31.10ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น 
    31.11วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (เรื่องน้ ามาจากไหน) 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
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4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

41  ความสามารถในการส่ือสาร 
42  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.4  มีจิตสาธารณะ 
 

6 . ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ 
6.3  การอ่านค า 
6.4  การเขียนตามค าบอก 
6.5  การเขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 
6.6  การพูดกล่าวค าขอโทษ    
6.7  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าท่ีมีความหมายตรงข้าม และการแต่งประโยค 
6.8  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่น 
6.9  การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.10การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

        6.11การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
    6.12การท าแผนภูมิ เรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ า 
        ลักษณะงานสุดท้าย 

แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นวิธีการดูแลรักษาแหล่งน้ า ท่ีมีอยู่ในบทเรียนและท่ีนักเรียนเคยอ่านพบ มาเขียน
หรือท่ีนักเรียนเคยฟังมาเขียนลงในแผนภูมิ ตกแต่งให้สวยงาม มาน าเสนอหน้าช้ันเรียน และส่งงานตามก าหนด 
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7.  การวัดและประเมินผล 

 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การเลือกอ่านหนังสือ การสังเกต แบบสังเกต ผ่านการประเมิน   
3  ข้อข้ึนไป   

การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนเรื่องส้ันๆ ตาม
จินตนาการ 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินการเขียน 
 

ผ่านระดับ “ดี” 
 

การพูดกล่าวค าขอโทษ ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 
การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา ค าท่ีมีความหมาย
ตรงข้าม 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา การใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน  และภาษาถิ่น 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการณ์ปฏิบัติ แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การท าแผนภูมิ เรื่องการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ า   

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าแผนภูมิ 

ผ่านระดับ “ดี” 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า          
การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย และมารยาทในการอ่าน-
การเขียน (5 ช่ัวโมง) 
  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่อง         
การเขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ (1ช่ัวโมง)    
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    8 .3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดกล่าวค าขอโทษ (1ช่ัวโมง) 
     8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าท่ีมีความหมายตรงข้าม และน าค าท่ีศึกษามาแต่งเป็นประโยค (2 ช่ัวโมง) 
  8.5   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติการเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่น (2ช่ัวโมง) 

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับเรื่องน้ ามาจากไหน บอกข้อคิดท่ีได้จากการฟังและการดู 
และมารยาทในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 

8.7 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า
หนังสือเล่มเล็ก (1 ช่ัวโมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือเรียนภาษาไทย  
 9.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
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เกณฑ์การประเมินการท าแผนภูมิ เร่ืองการดูแลรักษาแหล่งน้ า 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1. เนื้อหา
สมบูรณ์
ถูกต้อง 

มีเนื้อหา
ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ์ 

มีเนื้อหาถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ ยัง
ขาดประเด็นย่อย 

มีเนื้อหาถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์   
และขาดประเด็น
ท่ีส าคัญ 

เนื้อหาไม่ถูกต้อง 2 

2. ความ
สวยงาม 

- ตัวหนังสือ
เรียบร้อย
สวยงาม  
- ตกแต่ง
สวยงาม 
ทุกส่วน 

- ตัวหนังสือ
สวยงาม  
แต่ไม่เรียบร้อย 
- ตกแต่งสวยงาม
ในบางส่วน 
 

- ตัวหนังสือ 
สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

- ตัวหนังสือ 
ไม่สวยงาม  

- ตกแต่งไม่
สวย 

 
 

1 

3. การ
น าเสนอ
ผลงาน 

การน าเสนอ
ผลงานมีเสียง
ดังชัดเจน ไม่
วกวน พูดตรง
ประเด็น 

การน าเสนอ
ผลงานมีเสียงดัง
ค่อนข้างชัดเจน
ไม่วกวน 
พูดค่อนข้างตรง
ประเด็น 

การน าเสนอ
ผลงานมีเสียงดัง
ไม่ชัดเจน 
พูดค่อนข้างตรง
ประเด็น  
แต่พูดวกวน 

การน าเสนอผลงาน
มีเสียงดังไม่ชัดเจน 
พูดไม่ตรงประเด็น  
และพูดวกวน 

1 

4. ความ
รับผิดชอบ 

มีความ
รับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความ
รับผิดชอบ   
แต่ส่งงานเกิน
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความรับผิดชอบ 
ในการส่งงาน   
ต้องติดตามทวงถาม 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 

ระดับคุณภาพ       คะแนน   18 - 20     หมายถึง   ดีมาก                         
   คะแนน   14 - 17     หมายถึง   ดี                         

                                    คะแนน   10  - 13     หมายถึง   พอใช้              
             คะแนน    1 - 9        หมายถึง   ควรปรับปรุง    
เกณฑ์การผ่าน ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  “ชีวิตใหม่” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 6 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง มีน้ าใจ          ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2               เวลา  15 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป.2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ เรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/4 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  
ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 
 

สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและข้อความท่ี

อ่าน การตั้งค าถามและตอบค าถามพร้อมระบุใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความหรือหนังสือ
เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน การเขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว การฟังและปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดเล่าประสบการณ์การไปเท่ียว การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าในมาตรา
แม่ กด รู้ความหมาย ของค า การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นของหมู่บ้านทับใต้ การระบุข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือ การฟังบทร้องเล่นชายหาดหัวหิน ปริศนาค าทาย และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู
และพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (มาตราแม่ กด) 

   3.1.2  การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
- เรื่องเล่า 

 - เพลงกล่อมเด็ก  
 - บทร้องเล่น  
 - ค าพื้นฐาน  

- บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     

- เรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว  
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     3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
      3.1.4  การเขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
     3.1.5 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.6 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
     3.1.7  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
     3.1.8  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
       3.1. 9  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า ค าในมาตราแม่ กด 
     3.1. 10 ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น 

    3.1.11 บทร้องเล่นท่ีมีคุณค่า เช่นบทร้องเล่นในท้องถิ่น  บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย  
 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
- เขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว   
- การพูดเล่าประสบการณ์การไปเท่ียว 
- ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟัง บทร้องเล่นชายหาดหัวหิน ปริศนาค าทาย  
- ภาษาถิ่นของหมู่บ้านทับใต้ 

 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.4  รักความเป็นไทย 
5.5  มีจิตสาธารณะ 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การอ่านค า 
6.3  การเขียนตามค าบอก 
6.4  การพูดเล่าประสบการณ์การไปเท่ียว  
6.5  การจับใจความส าคัญและการพูดแสดงความคิดเห็น  
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6.6  การเขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว   
6.7  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าในมาตราแม่กด 
6.8  การพูดโดยใช้ภาษาถิ่นของหมู่บ้านทับใต้ และการร้องบทร้องเล่น      
6.9  การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.10 การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.11 การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

    6.12  การท าหนังสือเล่มเล็ก เรื่องบทร้องเล่น 
  
  ลักษณะงานสุดท้าย 

     แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ท า หนังสือเล่มเล็ก เรื่องบทร้องเล่น โดยให้นักเรียน 
สืบค้นบทร้องเล่นท่ีมีในท้องถิ่นหรือท่ีนักเรียนเคยฟังหรืออ่านมา เขียนบันทึกลงในหนังสือเล่มเล็ก จ านวน 5 
เรื่องหรือมากกว่านั้น แล้วบันทึกค าใหม่จากบทร้องลงในภาคผนวก และส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การพูดเล่าประสบการณ์ ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 
การจับใจความส าคัญ
และการพูดแสดงความ
คิดเห็น 

การสังเกตการปฏิบัติ แบบการสังเกต 
การปฏิบัติ 

ผ่านการประเมิน   
6  ข้อข้ึนไป   

การเขียนเรื่องส้ันๆ 
เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว   

ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา ค าในมาตราแม่กด 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การพูดโดยใช้ภาษาถิ่น 
และการร้องบทร้องเล่น      

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 

การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๐ 
 

 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าหนังสือเล่มเล็ก 
เรื่องบทร้องเล่น 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าหนังสือเล่มเล็ก 

เรื่องบทร้องเล่น 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  เรื่อง  เพลงธรรมชาติ  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอก
ความหมายของค า  และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านเรื่อง  เพลง
ธรรมชาติ  ต้ังค าถามและตอบค าถาม พร้อมระบุใจความส าคัญและพูดแสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน (2 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดเล่าประสบการณ์การไปเท่ียว และการเขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียว  (2ช่ัวโมง) 
  8.4   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตราแม่ กด (2 ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังเพลงล าตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเรื่องเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว บท
ร้องเล่นในท้องถิ่น  ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟัง บทร้องเล่นชายหาดหัวหิน    บทร้องเล่นในการละเล่น
ของเด็กไทย ปริศนาค าทาย  การพูดโดยใช้ภาษาถิ่นของหมู่บ้านทับใต้      และมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด (4ช่ัวโมง) 

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยแบ่งกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มละ 4 คน ท าหนังสือเล่มเล็ก เรื่องบทร้องเล่น (1 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ปริศนาค าทาย  
 9.2 บทร้องเล่น  
 9.3 บัตรค า  
 9.4 หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
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เกณฑ์การประเมิน การท าหนังสือเล่มเล็ก 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1.บทร้องเล่น  บทร้องเล่น
ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ์มี
จ านวน
มากกว่า  
5 บทร้อง 

บทร้องเล่น
ถูกต้อง ครบถ้วน  
สมบูรณ์มีจ านวน 
5 บทร้อง 

บทร้องเล่นถูกต้อง 
ครบถ้วน  สมบูรณ์
มีจ านวน 
3-4 บทร้อง 

บทร้องเล่น
ถูกต้อง ครบถ้วน  
สมบูรณ์มีจ านวน
น้อยกว่า 
3 บทร้อง 

2 

2.การบันทึก
ค าใหม่จากบท
ร้อง 

บันทึกค าใหม่
ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

บันทึกค าใหม่ได้
เกือบครบ 

บันทึกค าใหม่ได้
บ้าง 

ไม่บันทึกค าใหม่ 1 

3.ความ
สวยงาม 

- ตัวหนังสือ
เรียบร้อย
สวยงาม  
- ตกแต่ง
สวยงาม 
ทุกส่วน 

- ตัวหนังสือ
สวยงาม  
แต่ไม่เรียบร้อย 
- ตกแต่งสวยงาม
ในบางส่วน 
 

- ตัวหนังสือ 
สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

- ตัวหนังสือ 
ไม่สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

1 

4.ความ
รับผิดชอบ 

มีความ
รับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความรับผิดชอบ   
แต่ส่งงานเกิน
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบ 
ในการส่งงาน   
ต้องติดตามทวง
ถาม 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 

ระดับคุณภาพ       คะแนน   18 - 20     หมายถึง   ดีมาก                         
   คะแนน   14 - 17     หมายถึง   ดี                         

                                    คะแนน   10  - 13     หมายถึง   พอใช้              
             คะแนน    1 - 9          หมายถึง   ควรปรบัปรงุ    
เกณฑ์การผ่าน ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  “มีน้ าใจ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 15 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 7 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง  นักคิดสมองใส     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2            เวลา   12 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/ 8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 
สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ      
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ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  
บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การฟังและ
ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน การเขียนสะกดค าท่ีมีอักษรน า 
รู้ความหมายของค าและน าค าไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการ
เรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีอักษรน า 
      3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
       3.1.3   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
      3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

 3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
      3.1.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
      3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
        3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  ค าท่ีมีอักษรน า 
      3.1.9  การแต่งประโยค  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 
       3.1.10 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนเรื่อง 
รื่นรสสักวา)   
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3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
6.3  การอ่านค า 
6.4  การเขียนตามค าบอก 
6.5  การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
6.6  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าท่ีมีอักษรน า 
6.7  การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.8 การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.9  การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
6.10การท าแผนท่ีความคิด เรื่องคุณค่าของกล้วย 

 ลักษณะงานสุดท้าย 
  นักเรียนท าแผนท่ีความคิด เรื่องคุณค่าของกล้วย โดยมีองค์ประกอบข้อมูลด้านเนื้อหาของเรื่องครบ มี
ข้อมูลการน าไปใช้ท่ีสามารถเช่ือมโยงการน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย และส่งงานทันเวลา  
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7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การพูดเล่าประสบการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
ค าท่ีมีอักษรน า 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแผนท่ีความคิด 
เรื่องคุณค่าของกล้วย 
 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าแผนท่ีความคิด 
เรื่องคุณค่าของกล้วย 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
     8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐาน
ในบทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า         
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน (4 ช่ัวโมง)   
     8.2  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลัก
ภาษา เรื่องค าท่ีมีอักษรน า และน าค าท่ีศึกษามาแต่งเป็นประโยค (2 ช่ัวโมง) 
  8.3   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน (2ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังสักวา  การฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับการซื้อ-ขายของคนในตลาดนัด  และ
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 
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8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  จากการฟังและการอ่าน 
เรื่องรื่นรสสักวา แล้วบอกข้อคิดท่ีได้จากการฟังและการอ่าน (1ช่ัวโมง) 

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า  
แผนท่ีความคิด เรื่องคุณค่าของกล้วย (1 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือเรียนภาษาไทย  
 9.2  ใบความรู้เรื่อง อักษรน า 
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เกณฑ์การประเมิน การท าแผนที่ความคิดเร่ืองคุณค่าของกล้วย 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1.ข้อมูลด้าน
เนื้อหา 

บอกคุณค่า
ของกล้วย 
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
ทุกเรื่อง 

บอกคุณค่าของ
กล้วยได้ถูกต้อง 
แต่ขาดไป 
1 ประเด็น 

บอกคุณค่าของ
กล้วยได้ถูกต้อง 
แต่ขาดไป 
2 ประเด็น 

บอกคุณค่าของ
กล้วยไม่ถูกต้อง 

2 

2.ข้อมูลด้าน
การน าไปใช้ 

สามารถ
เช่ือมโยงการ
น าไปใช้ได้
ถูกต้อง ทุก
ส่วนอย่าง
หลากหลาย 

สามารถเช่ือมโยง
การน าไปใช้ได้
ถูกต้องทุกส่วน 

สามารถเช่ือมโยง
การน าไปใช้ได้
เพียงบางส่วน 

สามารถเช่ือมโยง
การน า 
ไปใช้ไม่ได้ 

2 

3.ความ
รับผิดชอบ 

มีความ
รับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความรับผิดชอบ   
แต่ส่งงานเกิน
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบ 
ในการส่งงาน   
ต้องติดตามทวง
ถาม 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 

ระดับคุณภาพ       คะแนน   18 - 20      หมายถึง   ดีมาก                         
   คะแนน   14 - 17      หมายถึง   ดี                         

                                     คะแนน   10  - 13     หมายถึง   พอใช้              
              คะแนน    1 - 9        หมายถึง   ควรปรับปรุง    
เกณฑ์การผ่าน ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  “นักคิดสมองใส” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 12 ช่ัวโมง 

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้ ท่ี 8 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง  โลกร้อน       ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2               เวลา   14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/ 8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
ป.2/4 บอกลักษณะค าคล้องจอง 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
ป.2/3 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 

และข้อความท่ีอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูด
เรื่องความดีและความเก่งของกันและกัน  การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าในมาตราแม่ กง ค าท่ีมี
พยัญชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง รู้ความหมายและน าค าไปแต่งประโยค การบอกลักษณะค าคล้องจอง การท่องจ า
บทอาขยาน และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กง) ค าท่ีมี
พยัญชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง 
     3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
      3.1.3   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย    
     3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
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     3.1.6 การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวันเช่นการพูดเรื่องความดีและความเก่งของกันและกัน 
     3.1.7 การแต่งประโยต  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 

    3.1.8  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด         
    3.1.9  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่

ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กง) 
     3.1.10  ค าคล้องจอง 

    3.1.11 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
  - บทอาขยานตามท่ีก าหนด (รักษาป่า)  

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  อยู่อย่างพอเพียง 
5.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.5  รักความเป็นไทย 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เรื่องรักษาป่า 
6.3  การอ่านค าในมาตรา แม่ กง 
6.4  การเขียนตามค าบอกค าในมาตรา แม่ กง 
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง 
6.6  การพูดเรื่องความดีและความเก่งของกันและกัน   
6.7  การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.8 การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าคล้องจอง 
6.9  การท่องจ าบทอาขยาน เรื่องรักษาป่า และการบอกข้อคิดท่ีได้ 
6.10การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

        6.11การท าแผนภูมิบทอาขยาน เรื่องรักษาป่า  
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  ลักษณะงานสุดท้าย 
  แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้น าภาพจากเรื่อง  ภาพวาดของสีเทียน มาติดลงบนแผนภูมิ ระบายสีให้
สวยงาม แล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บทอาขยาน เรื่องรักษาป่า เขียนค าคล้องจอง  เขียนความหมาย
ของค ายาก  เขียนค าในมาตราแม่ กง  ค าท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง และบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านบท
อาขยาน เรื่องรักษาป่า  
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค ามาตราแม่ กง ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนค ามาตราแม่ กง ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา
ค าท่ีมีพยัญชนะและสระท่ี
ไม่ออกเสียง 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การพูดเรื่องความดีและ
ความเก่งของกันและกัน   

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 

การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา
ค าคล้องจอง 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การท่องจ าบทอาขยาน ประเมินการท่อง แบบประเมินการท่อง ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแผนภูมิบท 
อาขยาน เรื่องรักษาป่า 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าแผนภูมิ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า  การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
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8.2  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ กง  ค าท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง แล้วน าค าท่ีศึกษามาแต่งประโยค  (3 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดเรื่องความดีและความเก่งของกันและกัน (2ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังบทร้อยแก้วเรื่องภาพวาดของสีเทียน   และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับกาพย์
สุรางคนางค์ 28 ดูการ์ตูน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และการฝึกท่องจ าบท
อาขยานเรื่อง รักษาป่า บอกข้อคิดท่ีได้จากบทอาขยาน และหาค าคล้องจองจากบทอาขยาน  
(2ช่ัวโมง)       

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยแบ่งกลุ่ม
นักเรียนท าแผนภูมิอาขยาน เรื่องรักษาป่า (1 ช่ัวโมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

9.1   หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต 
9.2  ใบความรู้ 
9.3  บทร้อยกรอง 
9.4  บทอาขยาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๗๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน แผนภูมิบทอาขยาน เร่ืองรักษาป่า 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก 

4 3 2 1 
1. ภาพ 1.ภาพถูกต้อง 

2.ระบายสี
สวยงามมาก 

1.ภาพถูกต้อง 
2.ระบายสี
สวยงาม 

1.ภาพถูกต้อง 
2.ไม่ระบายสี
หรือระบายสี 
ไม่สวย 

1.ภาพไม่ถูก 
2.ไม่ระบายสี
หรือระบายสี 
ไม่สวย 

1 

2. การคัด
ลายมือ 

1.คัดค าได้ถูก
ทุกค า 
2.คัดถูกแบบ 
3.สะอาด
เรียบร้อย 

1.คัดค าผิด  
2-5 ค า 
2.คัดถูกแบบ 
3.สะอาด 

1.คัดค าผิด 
มากกว่า 5  
ค า 
2.คัดถูกแบบ 
3.สะอาด 

1.คัดค าผิด 
มากกว่า 5  
ค า 
2.คัดไม่ถูก
แบบ 
3.ไม่สะอาด 

1 

3. เนื้อหา
ถูกต้อง 

1.เขียนค า
คล้องจองได้   
2.เขียน
ความหมาย
ของค ายากได้   
3.เขียนค าท่ีมี
พยัญชนะและ
สระท่ีไม่ออก
เสียงได้  
4.เขียนค าใน
มาตราแม่ กง 
5.บอกข้อคิดได้ 

- เนื้อหา
ถูกต้องเพียง 4 
รายการ 

- เนื้อหา
ถูกต้องเพียง 3 
รายการ 

- เนื้อหา
ถูกต้องน้อย
กว่า  
3 รายการ 

3 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  “โลกร้อน” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 9 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง รักพ่อ รักแม่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                เวลา  14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน    
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป. 2/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย แล้วปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า 
ป.2/8  มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
ป.2/3 บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/4 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

สาระที่  4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
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ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/4 บอกลักษณะค าคล้องจอง 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า 

และข้อความท่ีอ่าน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด การจับใจความส าคัญจากการเล่าเรื่องท่ีฟังและดู การเล่าเรื่องดาว การตั้งค าถามและตอบค าถามและ    
การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าในมาตราแม่ กบ 
การแยกส่วนประกอบของค า รู้ความหมาย การบอกลักษณะค าคล้องจองของกาพย์ยานี 11 การระบุข้อคิดท่ีได้
จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้อง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กบ)  

    3.1.2  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า 
-  การใช้สถานท่ีสาธารณะ  
-  ค าแนะน าการใช้เครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในบ้านและในโรงเรียน 

     3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
      3.1.4   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   
     3.1.5 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย  

    3.1.6  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้
และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก , รายการส าหรับเด็ก 
     3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
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       3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กบ) การแยกส่วนประกอบของค า 
     3.1.9 ค าคล้องจอง 

    3.1.10วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (บทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11)   
 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.4  รักความเป็นไทย 
 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การอ่านค า 
6.3 การเขียนตามค าบอก 
6.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
6.5  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือ ข้อแนะน า 
6.6  การท าแบบฝึกทักษะภาษา เรื่องค าในมาตรา แม่ กบ และเรื่องการแยกส่วนประกอบของค า 
6.7  การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู  
6.8 การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.9  การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

  6.10การท าหนังสือเล่มเล็กเรื่องค าในมาตรา แม่ กบ   
       ลักษณะงานสุดท้าย 

นักเรียนค้นหาค าในมาตรา แม่ กบ ท้ังท่ีตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา ท่ีมีอยู่ในบทเรียนและท่ี
นักเรียนเคยอ่านพบ มาเขียนลงในหนังสือเล่มเล็ก ตกแต่งหนังสือให้สวยงาม และ 
ส่งงานตามก าหนด 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด 

ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

การอ่านข้อเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตาม 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
ค าในมาตรา แม่ กบ และ
การแยกส่วนประกอบค า 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าหนังสือเล่มเล็ก 
เรื่องค าในมาตรา แม่ กบ   

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าหนังสือเล่มเล็ก 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่าน โดยศึกษา การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 
เกี่ยวกับการใช้สถานท่ีสาธารณะ และปฏิบัติตามค าส่ังหรือ ข้อแนะน า ในการใช้เครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในบ้านและใน
โรงเรียน (2ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ กบ และเรื่องการแยกส่วนประกอบของค า (3 ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การ ฟังเรื่อง
ดาวจากเพื่อน และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับเรื่อง การดูรายการเด็ก ดูดาวบนท้องฟ้า การเล่าเรื่องดาว แล้ว
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จับใจความส าคัญ ต้ังค าถาม-ตอบค าถาม และพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  มารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง ท่ีเป็น
บทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 แล้วบอกข้อคิดท่ีได้จากการฟัง  
(2ช่ัวโมง)   

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยการท า
หนังสือเล่มเล็กเรื่องค าในมาตราแม่ กบ  (1 ช่ัวโมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  
 9.2  ใบความรู้  
 9.3  บทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  

เกณฑ์การประเมินการท าหนังสือเล่มเล็ก เร่ืองค าในมาตรา แม่ กบ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1. ความ
ถูกต้อง 

เขียนค าใน
มาตราแม่ กบ
ได้ถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ กบได้ถูกต้อง 
แต่เขียนผิด 
ไม่เกิน  5  ค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ กบ ได้ถูกต้อง 
แต่เขียนผิด  
6-9 ค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ กบไม่ถูกต้อง 
เขียนผิดมากกว่า 
10 ค า 

3 

2. ความ
สวยงาม 

- ตัวหนังสือ
เรียบร้อย
สวยงาม  
- ตกแต่ง
สวยงาม 
ทุกส่วน 

- ตัวหนังสือ
สวยงาม  
แต่ไม่เรียบร้อย 
- ตกแต่งสวยงาม
ในบางส่วน 
 

- ตัวหนังสือ 
สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

- ตัวหนังสือ 
ไม่สวยงาม  
- ตกแต่งไม่สวย 
 
 

1 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความ
รับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความรับผิดชอบ   
แต่ส่งงานเกิน
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบ 
ในการส่งงาน   
ต้องติดตามทวง
ถาม 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 

ระดับคุณภาพ       คะแนน   18 - 20     หมายถึง   ดีมาก                         
   คะแนน   14 - 17     หมายถึง   ดี                         

                                     คะแนน   10  - 13     หมายถึง   พอใช้              
              คะแนน    1 - 9        หมายถึง   ควรปรับปรุง    
เกณฑ์การผ่าน ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  “รักพ่อ รักแม”่ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 10 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง เข็ดแล้ว          ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2               เวลา  15 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน   
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป.2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ เรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/4 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  
ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                           

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
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ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และข้อความท่ี

อ่าน การอ่านหนังสือตามความสนใจ การตั้งค าถามและตอบค าถามพร้อมระบุใจความส าคัญ และปฏิบัติตามค าส่ัง
หรือข้อแนะน า การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูด
ขอร้องในโอกาสต่างๆ การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าในมาตรา แม่ เกอว ค าควบกล้ า รู้ความหมายและ
น าค าไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการ
อ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง
ง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตรา แม่ เกอว)ค าท่ีมีพยัญชนะควบ
กล้ า 

   3.1.2  การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
- นิทาน 

 - ค าพื้นฐาน  
- บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ (นิทานร้อยบรรทัด) 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     

    3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
    3.1.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
    3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  ใช้
ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
    3.1.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ 
    3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
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   3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา (ค าในมาตรา แม่ เกอว) ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
    3.1.9  การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 

   3.1.10 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เรื่อง
นิทานร้อยบรรทัดเรื่องข้าเป็นลูกคุณแม่ด้วยก็ได้) 

 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2 ใฝ่เรียนรู้ 
5.3 อยู่อย่างพอเพียง 
5.4 มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
6.3  การอ่านค า 
6.4  การเขียนตามค าบอก 
6.5  การจับใจความส าคัญและการพูดแสดงความคิดเห็น  
6.6  การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ 
6.7  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าในมาตรา แม่ เกอว และค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
6.8 การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.9  การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.10การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

        6.11การท าแผ่นพับ เรื่อง ประเภทของหนังสือ 
   ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนส ารวจหนังสือจากร้านขายหนังสือหรือในห้องสมุด  ว่ามีหนังสือประเภทใดบ้าง และบอก
ช่ือหนังสือท่ีนักเรียนสนใจ เขียนบันทึกลงในแผ่นพับ งานสะอาด เรียบร้อย และส่งงาน 
ตามเวลาท่ีก าหนด 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๘๖ 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การจับใจความส าคัญ
และการพูดแสดงความ
คิดเห็น 

การสังเกตการปฏิบัติ แบบการสังเกต 
การปฏิบัติ 

ผ่านการประเมิน   
6  ข้อข้ึนไป   

การพูดขอร้องในโอกาส
ต่างๆ 

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 

การท าแบบฝึก 
ค าในมาตรา แม่ เกอว 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การท าแบบฝึกค าควบกล้ า ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 
การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแผ่นพับ เรื่อง 
ประเภทของหนังสือ 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าแผ่นพับ  

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอก
ความหมายของค า  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (5  ช่ัวโมง) 
  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านเรื่อง        
ต้ังค าถามและตอบค าถาม พร้อมระบุใจความส าคัญและพูดแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ท่ีอ่าน (2 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการ
พูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ (2ช่ัวโมง) 
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  8.4   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ เกอว  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า และน าค าท่ีศึกษามาแต่งเป็นประโยค (3  ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับ นิทานร้อยบรรทัดเรื่องข้าเป็นลูกคุณแม่ด้วยก็ได้ 
บอกข้อคิดท่ีได้จากนิทาน และมารยาทในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง)  

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า
แผ่นพับ เรื่อง ประเภทของหนังสือ (1 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

9.1  หนังสือเรียนภาษาไทย 
9.2  ใบความรู้ 
9.3  นิทานร้อยบรรทัด 
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แบบสังเกตการณ์จับใจความส าคัญและการพูดแสดงความคิดเห็น 
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มีส
มา

ธิใ
นก

าร
ฟัง

 ฟ
ังอ

ย่า
งตั้

งใจ
 

ตอ
บค

 าถ
าม

จา
กเ

รื่อ
งที่

ฟัง
ได้

 

กล
้าแ

สด
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

 

เค
าร

พข
้อต

กล
งร

ะห
ว่า

งจั
ด

กิจ
กร

รม
 

ใช้
ภา

ษา
ใน

กา
รส

ื่อส
าร

ได้
เข้

าใจ
 

เรีย
งล

 าดั
บเ

หตุ
กา

รณ์
จา

กเ
รื่อ

งได้
 

แส
ดง

คว
าม

รู้ส
ึกจ

าก
เรื่อ

งที่
ฟัง

ได้
 

มีม
าร

ยา
ทใ

นก
าร

 ฟ
ัง ดู

  แ
ละ

พูด
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  6  ข้อข้ึนไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินการท าแผ่นพับ เร่ือง ประเภทของหนังสือ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1.ประเภท
ของหนังสือ 

บอกประเภท
ของหนังสือได้
ถูกต้อง
ครอบคลุม 
ทุกประเภท 

บอกประเภทของ
หนังสือ 
ได้ถูกต้อง  
เกือบทุกประเภท 

บอกประเภทของ
หนังสือได้บ้าง 
 

บอกประเภท
ของหนังสือ 
ไม่ถูกต้อง 

2 

2.ช่ือหนังสือ
ท่ีสนใจ 

บอกช่ือหนังสือ 
ท่ีสนใจ 
ได้ถูกต้อง 
ตรงกับประเภท
ของหนังสือ 
ทุกประเภท 

บอกช่ือหนังสือ 
ท่ีสนใจ 
ได้ถูกต้องตรงกับ
ประเภทของ
หนังสือเกือบ 
ทุกประเภท 

บอกช่ือหนังสือ 
ท่ีสนใจ 
ได้ถูกต้อง 
ตรงกับประเภท
ของหนังสือ 
เป็นบางประเภท 

บอกช่ือหนังสือ 
ท่ีสนใจ 
ไม่ตรงกับ
ประเภท 
ของหนังสือ 
 

1 

3.ความ
สะอาด 
เรียบร้อย 

ผลงานสะอาด 
เรียบร้อยดีมาก 

ผลงานสะอาด 
เรียบร้อยด ี

ผลงานไม่ค่อย
สะอาด ในบางจุด
ไม่เรียบร้อย 

ผลงานไม่
สะอาด และไม่
เรียบร้อย 

1 

4.ความ
รับผิดชอบ 

ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ส่งงานเกินเวลาท่ี
ก าหนดเพียง

เล็กน้อย 

ส่งงานเกินเวลา
มาก 

ไม่ส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

1 

 
 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน ผ่านในระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  “เข็ดแล้ว” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 15 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 11 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง  เด็กดี                ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2               เวลา  14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
ป.2/3 บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/4 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    
                            

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/3 การแต่งประโยค  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และข้อความท่ี

อ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การจับใจความส าคัญจากการเล่าเรื่องท่ีฟังและดู การตั้งค าถามและตอบ
ค าถามและการพูดแสดงความ คิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟัง และดู การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
การเล่าข่าว การรู้หลักการเขียน  การเขียนสะกดค าในมาตราแม่ กม ค าท่ีมี ห น า และ อ น า ย  รู้ความหมาย
และน าค าไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการ
อ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กม)  ค าท่ีมี
อักษรน า  

    3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน   
ไม่ท าลายหนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู่ 
     3.1.3  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   
      3.1.4   มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  ใช้
ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย  
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     3.1.5 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และ
ความบันเทิง เช่น เรื่องขบขัน , รายการส าหรับเด็ก , เพลง 

    3.1.6  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
     3.1.7  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ กม)  ค าท่ีมีอักษรน า 
       3.1.8  การแต่งประโยค  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ  

    3.1.9 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เรื่อง
ยายกะตา)   

 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
5.2  มีวินัย 
5.3  ใฝ่เรียนรู้ 
5.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.5 รักความเป็นไทย 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การอ่านค า 
6.3 การเขียนตามค าบอก 
6.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา เรื่องค าในมาตรา แม่ กม  และค าท่ีมีอักษรน า 
6.6  การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู 
6.7  การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.8 การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
6.9  การท าแผ่นพับ   เรื่อง ค าประเภทต่างๆ 
 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
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      ให้นักเรียนค้นหาค าประเภทต่างๆ ในหน่วยการเรียนรู้ เช่น ค าในมาตราแม่ กม   ค าท่ีมีอักษรน า อ น า 
ย และ ห น า  พร้อมท้ังเขียนค าอ่าน  บันทึกลงในแผ่นพับ แล้วส่งตามเวลาท่ีก าหนด  

 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด 

ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
ค าในมาตราแม่ กม และ  
ค าท่ีมีอักษรน า 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านหรือการฟัง 

ประเมิน 
การบอกข้อคิด 

แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแผ่นพับ เรื่องค า
ประเภทต่างๆ   

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าแผ่นพับ  

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ กม และเรื่องค าท่ีมีอักษรน า และน าค าท่ีศึกษามาแต่งประโยค (4 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การเล่าข่าว 
และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับเรื่อง การดูรายการตลก การเล่าเรื่องท่ีฟัง แล้วจับใจความส าคัญ ต้ังค าถาม-
ตอบค าถาม และพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
(3ช่ัวโมง) 
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8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง เรื่อง 
ยายกะตา แล้วบอกข้อคิดท่ีได้จากการฟัง (2ช่ัวโมง)   

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยการท าแผ่น
พับ เรื่องค าประเภทต่างๆ  (1 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 หนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 
 9.2  ใบความรู้  
 9.3  นิทาน เรื่อง ยายกะตา  
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เกณฑ์การประเมินการท าแผ่นพับ เร่ือง ค าประเภทต่างๆ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1.ค าใน
มาตรา 
แม่ กม 

เขียนค าใน
มาตรา แม่ กม 
ได้ถูกต้อง ท้ังค า
ท่ีตรงมาตรา
และไม่ตรง
มาตรา พร้อม
เขียนค าอ่านได้
ถูกต้องทุกค า 

เขียนค าใน
มาตรา แม่ กม 
ได้ถูกต้อง ท้ังค า
ท่ีตรงมาตราและ
ไม่ตรงมาตรา 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้องไม่
ครบทุกค า 

เขียนค าในมาตรา 
แม่ กม ได้ถูกต้อง 
เฉพาะค าท่ีตรง
มาตรา พร้อม
เขียนค าอ่านได้ 

เขียนค าใน
มาตรา แม่ กม 
ได้ถูกต้องบ้าง 
และเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
เป็นบางค า 

2 

2.อักษรน า 
อ น า ย 
 

เขียนค าท่ีมี อ 
น า ย ได้ถูกต้อง 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค า 

เขียนค าท่ีมี อ น า 
ย ได้ถูกต้อง 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง 
3 ค า 

เขียนค าท่ีมี อ น า 
ย และเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
เป็น 2 ค า 

เขียนค าท่ีมี อ 
น า ย และเขียน
ค าอ่านได้
ถูกต้อง 
เพียง 1 ค า 

1 

3.อักษรน า 
ห น า 

เขียนค าท่ีมี  
ห น า ได้ถูกต้อง 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค า 

เขียนค าท่ีมี  
ห น า ได้ถูกต้อง 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
เกือบทุกค า 

เขียนค าท่ีมี  
ห น า ได้ถูกต้อง 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีบันทึก 

เขียนค าท่ีมี  
ห น า ได้ถูกต้อง 
พร้อมเขียนค า
อ่านได้ถูกต้อง
ไม่ถึงครึ่งของค า
ท่ีบันทึก 

1 

4.ความ
รับผิดชอบ 

ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ส่งงานเกินเวลาท่ี
ก าหนดเพียง

เล็กน้อย 

ส่งงานเกินเวลา
มาก 

ไม่ส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

1 

การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 “เด็กดี” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 12 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง ชาติของเรา        ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2          เวลา  15 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน   
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป.2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ เรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/4 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  
ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                           

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
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ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความบท ร้อยกรองง่าย ๆ การรู้ความหมายของค า และข้อ 

ความท่ีอ่าน การต้ังค าถามและตอบค าถามพร้อมระบุใจความส าคัญ และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า การคัด
ลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน การพูดเล่าประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน การเล่าข่าว การรู้หลักการเขียน การเขียนสะกดค าท่ีมี รร ค าท่ีมีตัวการันต์ รู้ความ หมายและน า
ค าไปแต่งประโยค การระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรม บทร้องเล่นในการละเล่น และการเรียนรู้
ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด เป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง
ง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ค าท่ีมี รร  ค าท่ีมีตัวการันต์ 

   3.1.2  การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
 - ข่าว และนิทาน 
 - ปริศนาค าทาย 
 - ค าพื้นฐาน 

- บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ  
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     

    3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
    3.1.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
    3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  ใช้
ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
    3.1.6  การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เช่น เรื่องสนุก ต่ืนเต้น มีความสุข เสียใจ และเล่าข่าว 
    3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐๐ 
 

   3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา  ค าท่ีมี รร  ค าท่ีมีตัวการันต์   
    3.1.9  การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 

   3.1.10บทร้องเล่นท่ีมีคุณค่า (บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย) 
 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2 ใฝ่เรียนรู้ 
5.3 มุ่งมั่นในการท างาน 
5.4 รักความเป็นไทย 
5.5 มีจิตสาธารณะ 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
6.3  การอ่านค า 
6.4  การเขียนตามค าบอก 
6.5  การจับใจความส าคัญและการพูดแสดงความคิดเห็น  
6.6  การพูดเล่า เรื่องสนุก ต่ืนเต้น มีความสุข เสียใจ และเล่าข่าว 
6.7  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าท่ีมี รร  และค าท่ีมีตัวการันต์  
6.8 การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.9  การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.10 การละเล่นของเด็กไทย 

        6.11 การท าบัตรแถบประโยคปริศนาค าทาย 
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 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนสืบค้นปริศนาค าทายจากส่ือต่างๆ เช่น หนังสือ อินเตอร์เนต  ผู้รู้  คนละ  1  ค า

ทาย  โดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในบัตรแถบประโยคท่ีครูจัดเตรียมให้  แล้วน าเสนอโดยการให้
เพื่อนนักเรียนในช้ันช่วยกันทายค าตอบ ถ้าผู้ทาย ทายไม่ถูก ให้เจ้าของปริศนาค าทายเฉลยค าตอบ และอธิบาย
ความหมาย  และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียน 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การจับใจความส าคัญและการ
พูดแสดงความคิดเห็น 

การสังเกตการปฏิบัติ แบบการสังเกต 
การปฏิบัติ 

ผ่านการประเมิน   
6  ข้อข้ึนไป   

การพูดเล่า เรื่องสนุก ต่ืนเต้น มี
ความสุข เสียใจ และเล่าข่าว 

ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 

การท าแบบฝึก ค าท่ีมี รร  และ
ค าท่ีมีตัวการันต์ 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การแต่งประโยค ตรวจผลงาน แบบฝึก ผ่านร้อยละ  70 
การปฏิบัติตามค าแนะน าและ
ค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การละเล่นของเด็กไทย สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “พอใช้” 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าบัตรแถบประโยค
ปริศนาค าทาย 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 
การท าบัตรแถบประโยค 

ผ่านระดับ “ดี” 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  ท่ีมีในบทเรียนในหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  พร้อมกับเขียนตามค าบอกและบอกความหมายของค า  การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน (4 ช่ัวโมง) 
  8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านเรื่อง เรา
ผองเพื่อนกัน ปริศนาค าทาย  นิทานเรื่องเสือกับสรรพสัตว์  ต้ังค าถามและตอบค าถาม พร้อมระบุใจความส าคัญ
และพูดแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน (2  ช่ัวโมง) 
 8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น เรื่องสนุก ต่ืนเต้น มีความสุข เสียใจ และเล่าข่าว (2ช่ัวโมง)  
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  8.4   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่อง  ค าท่ีมี รร   ค าท่ีมีตัวการันต์  และน าค าท่ีศึกษามาแต่งเป็นประโยค (3  ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับ ข่าว  และมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
(2ช่ัวโมง)  

8.6 ใช้กระบวนการสืบค้น เสาะหาจากผู้รู้ ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับบทร้องเล่นในการละเล่นของ
เด็กไทย  (1 ช่ัวโมง) 

8.7 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า
แถบประโยคปริศนาค าทาย (1 ช่ัวโมง) 

 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
  9.1  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต 
  9.2  ปริศนาค าทาย  

9.3 นิทาน 
  9.4 บทความ  
  9.5  ใบความรู้  
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เกณฑ์การประเมินการท าแถบประโยคปริศนาค าทาย 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ช้ินงาน 

เขียนค าใน
ปริศนาค าทายได้
ถูกต้อง ทุกค า 
 

เขียนค าใน
ปริศนาค าทายได้
ถูกต้อง  
เกือบทุกค า 
 

เขียนค าใน
ปริศนาค าทายได้
ถูกต้อง จ านวน
มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของค าทาย 

เขียนค าในปริศนา
ค าทายได้ถูกต้อง 
จ านวนน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของค า
ทาย 

2 

2.  การน าเสนอช้ินงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
เสียงดังฟังชัด 
กล้าแสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
แต่เสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  ต้องคอย
บอก   บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

2 

3.การคัดลายมือ คัดลายมือได้
ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 
สะอาด สวยงาม   

คัดลายมือได้
ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 
สะอาด แต่ 
ไม่ค่อยสวยงาม   

คัดลายมือได้
ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย  
ไม่ค่อยสะอาด  

คัดลายมือ 
ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย  
 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 “ชาติของเรา” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 15 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 13 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง  นิทานอ่านใหม่  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2           เวลา  14 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป. 2/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน 
ป.2/8  มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
ป.2/3 บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/4 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
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สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

     3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ เกย)  

     3.1.2  อ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะกับวัย , หนังสือท่ีครู
และนักเรียนก าหนดร่วมกัน 
      3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
       3.1.4   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   
      3.1.5 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย  

     3.1.6  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้
และความบันเทิง เช่น เช่น ดูข่าว ฟังข่าว  การพูดเล่าข่าว   
      3.1.7  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
        3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา (ค าในมาตราแม่ เกย)  
      3.1.9 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (บทร้อยกรองสอนใจจากสุภาษิตสอนหญิง)   

 
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

- 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.4  รักความเป็นไทย 

 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การอ่านค า 
6.3 การเขียนตามค าบอก 
6.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
6.5  การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ 
6.6  การท าแบบฝึกทักษะภาษา เรื่องค าในมาตรา แม่ เกย 
6.7  การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู  
6.8 การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.9  การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

  6.10  การท าบัตรแถบประโยคข่าว 
       ลักษณะงานสุดท้าย 

 ให้นักเรียนสืบค้นข่าวจากส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  อินเตอร์เนต  ผู้รู้ในชุมชน  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวในชุมชน  เป็นต้นคนละ  1  ข่าว  โดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในบัตรแถบประโยคท่ีครู
จัดเตรียมให้  แล้วน าเสนอให้เพื่อนนักเรียนฟังข่าวที่ตนหามา แล้วช่วยกันวิเคราะห์ข่าว ว่าเป็นข่าวประเภทใด 
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน เสร็จแล้วน าข่าวไปติดไว้ที่บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียน 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึก
ทักษะ 

แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตรวจผลงาน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา 
ค าในมาตรา แม่ เกย 

ตรวจแบบฝึก
ทักษะ 

แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การเล่าเรื่องท่ีฟังและดู สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟัง ประเมิน 

การบอกข้อคิด 
แบบประเมิน 
การบอกข้อคิด 

ผ่านระดับ “พอใช้” 
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 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแถบประโยคข่าว ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน 

การท าแถบประโยค 
ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  จากหนังสือนิทานท่ีสนใจ พร้อมกับเขียน
ตามค าบอกและบอกความหมายของค า การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน-การเขียน 
(4 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่าน โดยการเลือกอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หรือหนังสือท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน (2ช่ัวโมง) 
    8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องค าในมาตรา แม่ เกย (2 ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การ ฟังเรื่อง
ดาวจากเพื่อน และการฟัง ดู และพูด เกี่ยวกับข่าว และการเล่าข่าว แล้วจับใจความส าคัญ ต้ังค าถาม-ตอบ
ค าถาม และพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
(2ช่ัวโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง      
บทร้อยกรองสอนใจจากสุภาษิตสอนหญิง แล้วบอกข้อคิดท่ีได้จากการฟัง (2ช่ัวโมง)   

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยการท าบัตร
แถบประโยคข่าว  (2 ช่ัวโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  
 9.2  หนังสือ นิทานประเภทต่าง ๆ 
 9.3  ใบความรู้ เรื่อง ค าในมาตราแม่เกย  
 9.4  บทร้อยกรอง จากสุภาษิตสอนหญิง  
 9.5  บัตรค าแถบประโยค  
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เกณฑ์การประเมินการท าแถบประโยคข่าว 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ช้ินงาน 

เขียนค าในข่าว
ได้ถูกต้อง ทุกค า 
 

เขียนค าในข่าว
ได้ถูกต้อง  
เกือบทุกค า 
 

เขียนค าในข่าวได้
ถูกต้อง จ านวน
มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของค าในข่าว 

เขียนค าในข่าว 
ได้ถูกต้อง จ านวน
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของค าในข่าว 

2 

2.  การน าเสนอช้ินงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  เสียงดัง
ฟังชัด กล้าแสดง 
ออก จัดประเภท
ของข่าว 
ได้ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  แต่เสียง
ไม่ดัง ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก จัด
ประเภทของข่าว 
ได้ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  แต่เสียง
ไม่ดัง ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก  

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  และเสียง
ไม่ดัง ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก จัด
ประเภทของข่าว 
ไม่ได้ 

2 

3.การคัดลายมือ คัดลายมือได้
ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 
สะอาด สวยงาม   

คัดลายมือได้
ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 
สะอาด แต่ 
ไม่ค่อยสวยงาม   

คัดลายมือได้
ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย  
ไม่ค่อยสะอาด  

คัดลายมือ 
ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย  
 

1 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ระดับ “ดี” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๑๐ 
 

เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 “นิทานอ่านใหม่” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้ ท่ี 14 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วย เร่ือง  โบกบิน จินตนาการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2             เวลา  12 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระที่  1   การอ่าน 
มาตรฐาน   
ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน   
             ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน    

   ตัวชี้วัด   
ป. 2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป. 2/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป.2/8  มีมารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                           

 
สาระที่  2  การเขียน 
มาตรฐาน 
ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
            เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธภิาพ                   

ตัวชี้วัด 
ป.2/ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน 

 
สาระที่  3  การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน 
           โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  
ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

ตัวชี้วัด 
ป.2/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.2/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 
ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
            ประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใช้ใน  
            ชีวติประจ าวนั 
 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    3.1.1  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่าย ๆ ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   
     3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน  ไม่ท าลาย
หนังสือ  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่านอยู ่
      3.1.3   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย    
     3.1.4 มารยาทในการเขียน เช่น  เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีและบุคคล  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย   

3.1.5 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังท่ีซับซ้อน 
     3.1.6 การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวันเช่นการพูดเรื่องความดีและความเก่งของกันและกัน 
     3.1.7 มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   

    3.1.8  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า ค าในมาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและ
ไม่ตรงตามมาตรา  การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ า      

    3.1.9  การแต่งประโยค  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ันๆ 
     3.1.10  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก (เพลงพวงมาลัย)   

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
- 
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4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  อยู่อย่างพอเพียง 
5.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.5  รักความเป็นไทย 

 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1  การท าแบบฝึกทักษะภาษา การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน 
6.2 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
6.3  การอ่านค า 
6.4  การเขียนตามค าบอก 
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา ค าในมาตราตัวสะกดต่างๆ 
6.6  การพูดเล่าข่าว   
6.7  การปฏิบัติตามค าแนะน า และค าส่ังท่ีซับซ้อน 
6.8 การปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
6.9  การระบุข้อคิดท่ีได้จากเพลงพวงมาลัย 
6.10บัตรค า 

 
 ลักษณะงานสุดท้าย 

ให้นักเรียนท าบัตรค าคนละ 2 บัตร โดยเลือกค าในมาตราตัวสะกดต่างๆ ท่ีเป็นค าท่ีนักเรียนสนใจ  มา
คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ลงในในบัตรค าท่ีครูจัดเตรียมให้  และน าออกมาอ่านเป็นค าและสะกดค า  และบอก
ความหมายของค าให้เพื่อนฟัง และน าค าท่ีสร้างขึ้นมาแต่งประโยค ค าละ 1 ประโยค   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๑๔ 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา
การอ่าน-เขียนค าพื้นฐาน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การคัดลายมือ ตรวจผลงาน แบบประเมินการคัด ผ่านระดับ “ดี” 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนตามค าบอก ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา
ค าในมาตราตัวสะกดต่างๆ 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  70 

การพูดเล่าข่าว   ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “พอใช้” 
การปฏิบัติตามค าแนะน า
และค าส่ังท่ีซับซ้อน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าและค าส่ัง 

ผ่าน 4 ครั้งขึ้นไป 

การปฏิบัติตามมารยาท สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ “ดี” 
การระบุข้อคิดท่ีได้จาก
เพลงพวงมาลัย 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านระดับ “พอใช้” 

 
 7.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บัตรค า 
 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมินการท าบัตรค า ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  สร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค าพื้นฐานใน
บทเรียน โดยการสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านออกเสียงค า  จากหนังสืออ่านที่สนใจ  พร้อมกับเขียน
ตามค าบอกและบอกความหมายของค า  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และมารยาทในการอ่าน          
การเขียน (3 ช่ัวโมง) 

8.2  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การอ่านและการเขียน ศึกษาการใช้หลักภาษา 
เรื่องการผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ า  ค าในมาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  
แล้วน าค าท่ีศึกษามาแต่งประโยค  (2 ช่ัวโมง) 
     8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เรื่องการพูด
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การพูดเล่าข่าวในชุมชน (2ช่ัวโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ การฟัง
ค าแนะน า/ค าส่ังท่ีซับซ้อน  การฟังนิทานเรื่อง แจ่ม จ้า จ้า แจ่ม   และการฟัง ดู และพูดเกี่ยวกับข่าว มารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด (2ช่ัวโมง) 
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8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  จากการอ่านหรือ การฟัง 
เพลงพวงมาลัย แล้วระบุข้อคิดท่ีได้  (2ช่ัวโมง)       

8.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างช้ินงานได้  โดยให้นักเรียนท า
บัตรค าคนละ 2 บัตร โดยเลือกค าในมาตราตัวสะกดต่างๆ ท่ีเป็นค าท่ีนักเรียนสนใจ  มาคัดตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด ลงในในบัตรค าท่ีครูจัดเตรียมให้  และน าออกมาอ่านเป็นค าและสะกดค า  และบอกความหมายของค า
ให้เพื่อนฟัง และน าค าท่ีสร้างขึ้นมาแต่งประโยค เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่กระเป๋าผนัง  (1 ช่ัวโมง) 
 
9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือเรียน อ่านส าหรับเด็ก 
 9.2  ใบความรู้เรื่อง การผันอักษร  
 9.3  นิทาน เรื่อง แจ่ม จ้า จ้า แจ่ม  
 9.4  บทเพลง พวงมาลัย  
 9.5  บัตรค า  
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เกณฑ์การประเมินการท าบัตรค า 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ช้ินงาน 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ท้ัง
พยัญชนะและ
สระ  และค ามี
ความหมาย  
 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ
ไม่ถูกต้อง  วาง
รูปสระถูกต้อง 
ค ามีความหมาย 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ
ไม่ถูกต้อง  วาง
รูปสระไม่ถูก 
แต่ค ามี
ความหมาย  

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ 
ไม่ถูกต้อง  วางรูป
สระไม่ถูกต้อง 
และค าไม่มี
ความหมาย  

2 

2.  การน าเสนอช้ินงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
เสียงดังฟังชัด 
กล้าแสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
แต่เสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  ต้องคอย
บอก   บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

1 

3.การแต่งประโยค แต่งประโยคได้
ถูกต้อง สมบูรณ์
ชัดเจน 
ท้ัง 2 ประโยค 

แต่งประโยค 
ได้ถูกต้อง  
ท้ัง 2 ประโยค แต่
สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงประโยคเดียว 

แต่งประโยค 
ได้ถูกต้อง  
เพียงประโยคเดียว 

แต่งประโยค 
ไม่ถูกต้อง  
 

2 

 
การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 18-20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  
 14-17 คะแนน  หมายถึง  ดี  
 10-13 คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
 1-9 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ระดับ “ดี” 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25   ดี 3.26 – 4.00    ดีมาก  
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง      21 – 30    พอใช้         31 -39    ดี      40 – 48      ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 “โบกบิน จินตนาการ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม  /        สรุปผล      

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท า 
 

๑.นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  

 


