
 
 

 

คูมือครู 

ชุดชุดฝกทักษะการอานและการเขียน วิชาภาษาไทย ฝกทักษะการอานและการเขียน วิชาภาษาไทย   

สําหรับสําหรับนักเรียนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ที่มีความบกพรองทางสติปญญา   

ระดับเรียนได ระดับเรียนได     ช้ันประถมศึกษาปที่ ช้ันประถมศึกษาปที่ 22    
 

 

 
คําแนะนําเก่ียวกับชุดฝกทักษะ 

 
 
 
ชุดฝกทักษะการอานและการเขียน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ระดับเรียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนชุดฝกทักษะที่ครูใชเปนแนวทาง และ
ประกอบการเรียนการสอน โดยในชุดฝกทักษะไดแบงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนออกเปน      
4 ชุด ไดแก  

ชุดฝกทักษะที่ 1  เร่ือง  สัตว 
  ชุดฝกทักษะที่ 2  เร่ือง  ส่ิงของ 
  ชุดฝกทักษะที่ 3  เร่ือง  อวัยวะ 
  ชุดฝกทักษะที่ 4  เร่ือง  ผลไม 

ซ่ึงไดจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู ส่ือที่ใชประกอบการสอนของครู และสื่อที่ใช
ประกอบการเรี ยนของนัก เรียน  ตลอดจนแบบทดสอบทั้ งการอ านและการเขียน  ที่ ใช                     
ในการประเมินผลไวแลวอยางครบถวน   ครูสามารถนําไปใชสอนไดทันที โดยครูเพียงแตศึกษา
คูมือครูใหละเอียด แลวดําเนินการสอนไปตามคําแนะนํา และตามแผนการจัดการเรียนรูที่จัดเตรียม
ไว ซ่ึงเปนการลดภาระของครู อีกทั้งยังชวยใหครูสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน             
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่วางไวไดเปนอยางดี  
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สวนประกอบของชุดฝกทักษะการอานและการเขียน 

1. คํานํา 
2. สารบัญ 
3. คําชี้แจงสําหรบัครูผูสอน 
4. ส่ิงที่ครูผูสอนตองเตรียม 
5. บทบาทของครูผูสอน 
6. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรูภาษาไทย 
7. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
8. จุดประสงคการเรียนรู 
9. กําหนดการสอน 
10. รายการอุปกรณและส่ือการเรียนรูในชดุฝกทักษะ 4 ชุด  ประกอบดวย 

-  ชุดฝกทักษะที่ 1 เรื่อง “สัตว” 
-  ชุดฝกทักษะที่ 1 เรื่อง “ส่ิงของ”  
-  ชุดฝกทักษะที่ 1 เรื่อง “อวัยวะ” 
-  ชุดฝกทักษะที่ 1 เรื่อง “ผลไม” 

ในแตละชุด ประกอบดวย  
10.1 แผนการจัดการเรียนรู 
10.2 ชุดฝกทักษะการอาน 

10.2.1 คําชี้แจงการใช แบบทดสอบการอาน กอนเรียน/หลังเรยีน 
10.2.2 แบบทดสอบการอาน กอนเรยีน 
10.2.3 แบบบันทึกผลการทดสอบการอาน กอนเรียน 
10.2.4 บัตรคํา และบัตรภาพ 
10.2.5 คําชี้แจงการใชบัตรคําและบัตรภาพ 
10.2.6 PowerPoint ประกอบเสียง 
10.2.7 คําชี้แจงการใชส่ือ  PowerPoint  ประกอบเสียง 
10.2.8 แบบทดสอบการอาน หลังเรียน 
10.2.9 แบบบันทึกผล การทดสอบการอาน หลังเรียน 
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10.3 ชุดฝกทักษะการเขียน 
10.3.1 คําชี้แจงการใชแบบทดสอบการเขียน  กอนเรียน/หลังเรยีน    
10.3.2 แบบทดสอบการเขียน กอนเรียน 
10.3.3 แบบบันทึกผลการทดสอบการเขียนกอนเรียน 
10.3.4 แบบฝกทักษะการเขียน 
10.3.5 คําชี้แจงการใช แบบฝกทักษะการเขยีน 
10.3.6 แบบบันทึกผลการเขียนระหวางทําแบบฝกทักษะการเขียน 
10.3.7 แบบสรุปผลการฝกทักษะการเขียน 
10.3.8 แบบทดสอบการเขียน หลังเรียน 
10.3.9 แบบบันทึกผลการทดสอบการเขียนหลังเรียน 

  

 

 
 

คําชี้แจงสําหรับครูผูสอน 

 

1.   ศึกษารายละเอียดของคูมือครูในชุดฝกทักษะการอานและการเขยีน วิชาภาษาไทยใหเขาใจ    
เพื่อสามารถใชชุดฝกทักษะไดอยางถูกตอง 

2.  ศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมการเรียน และการใชส่ือการเรียนรูแตละชนิด 
3.  ศึกษาขั้นตอนตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู  
     คุณลักษณะที่พึงประสงค สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล แหลง 
     การเรียนรู  และองคประกอบอื่น ๆ ในชดุฝกทักษะแตละชุด ใหเขาใจอยางชัดเจน เพื่อสามารถ 
     จัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง 
4.  ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ส่ือการเรียนรู และเอกสารอื่น ๆ ใหพรอม 
5.  กอนจัดกิจกรรมตองจัดลําดับสื่อการเรียนการสอน หรือเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไป 
     ตามลําดับขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู ใหถูกตองตามลําดับกอนหลัง 
6.  กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรชี้แจงบทบาทและหนาที่ของนักเรียน และกําหนด 
     ขอตกลงรวมกัน 
7.  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบที่เตรียมไว ในแตละชุด จาํนวน 4  เร่ือง 

ซ่ึงมีเร่ืองละ 20 ขอ  รวมทั้งหมด 80 ขอ เพื่อประเมินความรูพื้นฐานของนักเรียน  
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8.  ครูตองแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบกอนการสอน 
     ทุกครั้ง 
9.  ลําดับขั้นการสอนในชั้นเรียนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  
   9.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    9.2  ขั้นกิจกรรม 
  9.3  ขั้นสรุป 
10.  ขณะที่นกัเรียนประกอบกิจกรรมการเรยีนรู ครูควรดแูลใหคําแนะนํา ปรึกษา เมื่อนักเรียน 
       มีปญหาหรือขอสงสัย ในการปฏิบัติงานของนักเรียนแตละคนอยางใกลชิด 
11.  การสรุปบทเรียน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรุปใหมาก  ชวยกันสรุป หรือ

อาจจะเนนกจิกรรมเปนรายบุคคล 
12.  ครูควรใหกําลังใจเสริมแรงแกนักเรียนในการเรยีนรู 
13.  ครูควรเนนย้ําความคดิรวบยอดของนกัเรียน และการประยุกตประสบการณจากการเรียนรูไปใช

ในชีวิตประจําวัน เพื่อใหการเรียนรูมีคุณคา เกิดประโยชนอยางแทจริงแกนักเรยีน  
14.  ครูประเมนิผลตามแบบประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู และบนัทึกผลตามแบบประเมินผล 
      ในแตละชดุ  
15.  เมื่อเรียนรูจากชุดฝกทกัษะจนครบในแตละชุดแลว ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

 ซ่ึงเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน และนําผลมาเปรียบเทียบเพื่อทราบผลการพัฒนา                 
      ในแตละเรือ่ง 
16. ในกรณีทีน่ักเรียนขาดเรยีน ใหนกัเรียนศึกษาเปนรายบุคคลจากชุดฝกทักษะที่เตรยีมไว 
17.  หลังจากทีน่ักเรียนไดเรียนเนื้อหาทกุเรือ่งเรียบรอยแลว ครูเก็บแบบฝกและกระดาษคําตอบของ 
       นักเรียนไวในแฟมสะสมผลงานของนักเรียน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ 
       นักเรียนแตละคน 
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 สิ่งที่ครูผูสอนตองเตรียม 
 

   

1.  เตรียมชุดฝกทักษะในแตละชุดใหครบตามจํานวนของนักเรียน 
2.  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพือ่ทดสอบผลการเรียนมีจํานวนเทากับจํานวนนักเรยีน 
3.  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานไดอยางสะดวก 
4.  ศึกษารายละเอียดของชุดฝกทักษะแตละชุดใหเขาใจ 

 

 
 

บทบาทของครูผูสอน 

1.  จัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนการสอนใหพรอมกอนลวงหนา ทั้งนี้เพื่อใหการใชส่ือ 
 การเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
2.  เปนผูสังเกตและควบคุมกิจกรรมการเรยีนการสอน  และการวัดผลประเมินผลใหเปนไป 
    ตามลําดับขั้นตอน 
3. ใหนกัเรียนศึกษากจิกรรมตามขั้นตอนทีก่ําหนดในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน 
4.  ครูควรดูแลนักเรียนใหความชวยเหลืออยางใกลชิด  ใหกําลังใจเสริมแรง คอยสังเกตพฤติกรรม 
     การเรียนรูและจดบนัทึก ตลอดจนเปนผูช้ีแนะ กํากับ ใหคําแนะนํา ช้ีแจงในการปฏิบัติกิจกรรม 
     แตละกจิกรรม เอื้ออํานวยความสะดวกแกนกัเรียน เพือ่ใหการปฏิบตัิกิจกรรมบรรลุตาม     
     วัตถุประสงค 
5.  ดําเนินการแกไขปรับปรงุนักเรียนที่ไมผานจุดประสงคการเรียนรูในแตละชุดฝก   
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 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
  มาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุมภาษาไทย  ประกอบดวย 
สาระที่ 1  :  การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 :ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจ  แกปญหา 
 และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวติ    และมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ 2  :  การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน  เขยีนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียน 
  เร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
  การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระที่ 3  :  การฟง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ          และพดูแสดงความรู    

ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 
มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงของภาษา

และพลังของภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา   และรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ 

 มาตรฐาน ท 4.2 :สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ  
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และ
ชีวิตประจําวัน 

 

สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชวีิตจรงิ 
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 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

    
 สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
    1.  มีความรูความเขาใจในการอานเรื่อง จากนิทาน เร่ืองสั้น ๆ สามารถตั้งคําถามและคาดคะเน 
         จากเรื่องที่อาน มีนิสัยรักการอาน และนําขอคิดที่ไดรับจากการอานไปใชในชีวติประจําวนัได 
    2.  มีความรูในการอาน บทรอยกรอง รอยแกว อานคาํคลองจอง และมีทักษะ การเขียนคํา    
  การคัดลายมือไดถูกตองตามหลักภาษา 
    3.  มีความรูในการเขยีนสะกดคําไดถูกตองตามหลักภาษา บอกความหมายของคํา มีทักษะ ในการ   
         แยกแยะสวนประกอบของคําและมีนสัิยรักการเขียน 
    4.  มีความรูและสามารถในการพูดเลาเรือ่งจากประสบการณในชีวิตประจําวนังาย ๆ สนทนา 
        โตตอบ ฟง ดูอยางมีมารยาท 
 

 
 จุดประสงคการเรียนรู 

 
 

1. เพื่อพัฒนาทกัษะการอาน 
2. เพื่อพัฒนาทกัษะการเขยีน 
3. เพื่อฝกใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู 
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 กําหนดการสอน 

 
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน วิชาภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปที่2/1    จํานวน 32 ชั่วโมง  
ครูประจําชั้น  : นางกฤษณา   ประพนัธศรี   

ปการศึกษา 2550 
ระหวางวันที่  12  ธันวาคม  2550  ถึงวันที่  19 กุมภาพันธ  2551 

 
 

ชั่วโมงที ่ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู 
1 - ทดสอบการอานกอนเรยีนเร่ือง “อวัยวะ”  

- ทดสอบการเขียนกอนเรียนเร่ือง “อวัยวะ”  
- บัตรคํา-บัตรภาพ 
- เพลง 

2-4 - ศึกษาการอานและทดสอบการอานคําศัพท เร่ือง 
“อวัยวะ”  ใน PowerPoint ประกอบเสียง  

- โปรแกรม    
   PowerPoint   
   ประกอบเสียง 

5-6 - ฝกเขียนคําศพัท เร่ือง “อวยัวะ” ในแบบฝกทักษะ      
การเขียน  

- แบบฝกทักษะ 
  การเขียน 

7-8 

อวัยวะ 

- ทดสอบการอานหลังเรียนเรื่อง “อวัยวะ”  
- ทดสอบการเขียนหลังเรียนเร่ือง “อวัยวะ”  

- บัตรคํา-บัตรภาพ 
 

9 - ทดสอบการอาน กอนเรยีนเร่ือง “ส่ิงของ” 
- ทดสอบการเขียนกอนเรียนเร่ือง “ส่ิงของ”  

- บัตรคํา-บัตรภาพ 
- เพลง 

10-12 - ศึกษาการอานและทดสอบการอานคําศัพท เร่ือง 
“ส่ิงของ” ใน PowerPoint ประกอบเสียง  

- โปรแกรม    
   PowerPoint   
   ประกอบเสียง 

13-14 - ฝกเขียนคําศพัท เร่ือง “ส่ิงของ”  ในแบบฝกทักษะ      
การเขียน  

- แบบฝกทักษะ 
  การเขียน 

15-16 

ส่ิงของ 
 

- ทดสอบการอานหลังเรียนเรื่อง “ส่ิงของ” 
- ทดสอบการเขียนหลังเรียนเร่ือง “ส่ิงของ” 

- บัตรคํา-บัตรภาพ 
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ชั่วโมงที ่ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู 
17 - ทดสอบการอานกอนเรยีนเร่ือง “อวัยวะ” 

- ทดสอบการเขียนกอนเรียนเร่ือง “อวัยวะ”  
- บัตรคํา-บัตรภาพ 
- เพลง 

18-20 - ศึกษาการอานและทดสอบการอานคําศัพท เร่ือง 
“อวัยวะ”  ใน PowerPoint ประกอบเสียง  

- โปรแกรม    
   PowerPoint   
   ประกอบเสียง 

21-22 - ฝกเขียนคําศพัท เร่ือง “อวยัวะ” 
ในแบบฝกทกัษะการเขยีน  

- แบบฝกทักษะ 
  การเขียน 

23-24 

อวัยวะ 

- ทดสอบการอานหลังเรียนเรื่อง “อวัยวะ” 
- ทดสอบการเขียนหลังเรียนเร่ือง “อวัยวะ” 

- บัตรคํา-บัตรภาพ 
 

25 - ทดสอบการอานกอนเรยีนเร่ือง “ผลไม”  
- ทดสอบการเขียนกอนเรียนเร่ือง “ผลไม”  

- บัตรคํา-บัตรภาพ 
- เพลง 

26-28 - ศึกษาการอานและทดสอบการอานคําศัพท เร่ือง 
“ผลไม” ใน PowerPoint ประกอบเสียง  

- โปรแกรม    
   PowerPoint   
   ประกอบเสียง 

29-30 - ฝกเขียนคําศพัท เร่ือง “ผลไม” ในแบบฝกทักษะ      
การเขียน  

- แบบฝกทักษะ 
  การเขียน 

31-32 

ผลไม 

- ทดสอบการอานหลังเรียนเรื่อง “ผลไม” 
- ทดสอบการเขียนหลังเรียนเร่ือง “ผลไม” 

- บัตรคํา-บัตรภาพ 
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ชุดฝกทักษะท่ี 1 
เร่ือง “สัตว” 
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แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง “สัตว” 
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แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง “สัตว” 

ระดับเรียนได   ชั้นประถมศกึษาปท่ี 2                 ปการศึกษา ........................               ชั่วโมงที่ 1- 8 
วันท่ี .................................................................ถึง............................................................................. 
ชื่อผูสอน…………………………..……….โรงเรียน………………………………………………. 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรูภาษาไทย  
     มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและ 
                                   สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชวีิตและมีนิสัยรักการอาน 
     มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขยีน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว 
                                  ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมลูสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา 
                                   อยางมปีระสิทธิภาพ 
    มาตรฐาน ท 3.1 :  สามารถฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก 
                                 ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
    สาระการเรียนรูภาษาไทย 
    1.  มีความรูความเขาใจในการอานเรื่อง จากนิทาน เร่ืองสั้น ๆ สามารถตั้งคําถามและคาดคะเน 
         จากเรื่องที่อาน มีนิสัยรักการอาน และนําขอคิดที่ไดรับจากการอานไปใชในชีวติประจําวนัได 
    2.  มีความรูในการอาน บทรอยกรอง รอยแกว อานคาํคลองจอง และมีทักษะ  
         การเขียนคํา   การคัดลายมือไดถูกตองตามหลักภาษา 
    3.  มีความรูในการเขยีนสะกดคําไดถูกตองตามหลักภาษา บอกความหมายของคํา มีทักษะ ในการ   
         แยกแยะสวนประกอบของคําและมีนสัิยรักการเขียน 
    4.  มีความรูและสามารถในการพูดเลาเรือ่งจากประสบการณในชีวิตประจําวนังาย ๆ สนทนา 
        โตตอบ ฟง ดูอยางมีมารยาท 
3. กระบวนการที่ใช  

3.1  ทักษะการปฏิบัติ 
3.2  ทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาน 
3.3  ทักษะการสังเกต 
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4.   แรงเสริมกระตุน 
 ถานักเรียนตอบคําถามและทํากิจกรรมได ใหคํายกยอง เชน เยีย่มมาก เกงมาก  ดีมาก  
ยอดเยี่ยม หรือส่ิงที่นักเรียนชอบเปนพิเศษ เชน อาหาร ส่ิงของ ดาว คะแนน หรือการใหรางวัลทาง
สังคม เชนการยกยองชมเชยหนาชั้นเรยีน  เปนตน ถาหากนักเรยีนทําไมได ครูเสริมแรงดวยการ   
ใหกําลังใจ อาจจะใหทําใหม และใหแรงเสริมทางบวกบอย ๆ ทุกขั้นตอน 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู / จุดประสงคการเรียนรู / สื่อการเรียนรู 
    ชั่วโมงที่ 1 
 จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับ คําศัพท เร่ือง “สัตว” ไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบกอนเรียน  เกี่ยวกับการอานคําศัพท             

เร่ือง “สัตว”  ที่กําหนดใหไดถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบกอนเรียน  เกี่ยวกับการเขียนคําศัพท           

เร่ือง “สัตว” ที่กําหนดใหไดถูกตอง 
 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. ครูกลาวคําทักทายและสรางความคุนเคยกับนักเรยีน เร่ืองเกี่ยวกับสัตวในบาน

ของนักเรียน วาใครเลี้ยงสัตวชนิดใดบางไวในบาน 
2. ใหนกัเรียนรวมรองเพลง “เปดอาบน้ํา” และเพลง “ชาง” และซักถามเกี่ยวกับ

ประเภทของสตัวในเนื้อเพลงที่รองวามีสัตวชนิดใดบาง ใครรูจักสัตวชนิดใดบาง ใหอธิบาย
โดยสังเขป 

  

ขั้นกิจกรรม 
1.  หลังจากทีน่ักเรียนและครูรวมกันรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลงจบแลว 

ใหนกัเรียนชวยกันบอกวามช่ืีอสัตวใดบางที่ปรากฏในเนือ้เพลงที่นักเรยีนรวมกันรอง 
ไปแลว และครูเสริมแรง ดวยการกลาวชมเชยนักเรยีนที่ตอบถูกและใหคําแนะนําหรือ
แกไขสําหรับนักเรียนคนทีต่อบผิด 

2.  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบการอานคําศัพทกอนเรยีน เกี่ยวกับเรื่องสตัว จาก
แบบทดสอบการอาน กอนเรยีน เปนรายบคุคล 
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3.  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบการเขียนคําศัพทกอนเรยีน เกี่ยวกับเรื่อง “สัตว”  
จากแบบทดสอบการเขียน กอนเรียน เปนรายบุคคล 

4.  ครูสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ความอดทน ในการปฏิบตัิงาน ถาหากนักเรียนไมมี  
ความอดทน การทํางานก็จะไมประสบผลสําเร็จ 

  

ขั้นสรุป 
 1.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปการอานคําศัพทเร่ืองสัตวจากบัตรคํา โดยครูชู  
 บัตรคําใหนักเรียนดู แลวถามนักเรียนวา คาํนี้อานวาอะไร 
  2.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปการเขียนคาํศัพทเร่ืองสัตวจากบัตรภาพ โดยครูชู

บัตรภาพใหนกัเรียนดู แลวใหนักเรยีนหัดเขียน วาภาพแตละภาพควรจะเขียนวาอยางไร 
           3.  ครูบันทึกผลการอานกอนเรยีน ในแบบบันทกึผล การทดสอบการอาน   
กอนเรียน เร่ือง “สัตว”  เปนรายบุคคล 
           4.  ครูบันทึกผลการเขียนกอนเรียน ในแบบบันทกึผล การทดสอบการเขียน          

กอนเรียน เร่ือง “สัตว”  เปนรายบุคคล 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  บัตรคํา เร่ือง “สัตว” 
 2.  บัตรภาพ เร่ือง “สัตว” 
 3.  แบบทดสอบการอาน กอนเรียน เร่ือง “สัตว” 
 4.  แบบทดสอบการเขียน กอนเรียน เร่ือง  “สัตว” 

            5.  แบบบันทึกผล การทดสอบการอาน  กอนเรยีน  เร่ือง “สัตว” 
            6.  แบบบันทึกผล การทดสอบการเขียน  กอนเรียน  เร่ือง “สัตว” 
           7.  เพลง “เปดอาบน้ํา” และ เพลง “ชาง”  
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เพลง “เปดอาบน้ํา”  
กาบ กาบ กาบ................  เปดอาบน้ําในคลอง  

                  ตาก็จองแลมอง................ เพราะในคลองมีหอยปูปลา 
                   กาบ กาบ กาบ .................เปดอาบน้ําในคู  
                  ตาก็จองแลดู ...................เพราะในคูมีหอยปูปลา 

 

เพลง “ชาง” 
ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง นองเคยเห็นชางหรือเปลา 

 ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆ เรียกวางวง 
               มีเขี้ยวใตงวงเรียกวางา 
              มีหูมีตา หางยาว………. 
 

6.  ขั้นการวัดผลและประเมินผล 
  6.1 วิธีวัด 

                       6.1.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
                       6.1.2 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการแกปญหา 
                6.2  เกณฑการประเมิน 
                       6.2.1 นกัเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขัน้ตอน และเปน 
                                แบบอยางได 
               6.3  เกณฑการตัดสนิเพื่อประกันคุณภาพการเรยีนรูและประกนัการสอน 
                      6.3.1 การปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหา 
                      6.3.2 ไหวพริบ ปฏิภาณในการตอบปญหา และการปฏบิัติงาน 
                      6.3.3 ความคิดสรางสรรค 
               6.4  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
                     6.4.1  แบบทดสอบการอาน กอนเรียน เร่ือง “สัตว” 
                     6.4.2  แบบทดสอบการเขียน กอนเรียน เร่ือง  “สัตว” 

     6.4.3  แบบบันทึกผล การทดสอบการอาน  กอนเรยีน  เร่ือง “สัตว” 
 6.4.4   แบบบนัทึกผล การทดสอบการเขียน  กอนเรยีน  เร่ือง “สัตว” 
                     6.4.5  แบบประเมินผลตามเกณฑการประเมนิ 
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ชั่วโมงที่ 2-4
จุดประสงคการเรียนรู 

 1.  นักเรียนสามารถอานคําศัพท และทําแบบทดสอบการอาน  เร่ือง “สัตว”      
จากการศึกษาใน PowerPoint  ประกอบเสยีง  ไดถูกตอง 
 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.  ครูกลาวคําทักทายและสรางความคุนเคยกับนักเรยีน เกีย่วกับเรื่องสัตวในบาน

ของนักเรียน หรือสัตวประเภทอื่น ๆ จากชั่วโมงที่ผานมา  
2.  ครูแนะนําวิธีการศึกษาบทเรียน และแบบทดสอบใน PowerPoint   

ประกอบเสียง เร่ือง “สัตว”  พรอมทั้งอธิบายอุปกรณและปุมปฏิบัติการตาง ๆ ใน  
โปรแกรม  ดังนี้  

     2.1 ใหนกัเรียนศึกษา การอานคําศัพท เร่ือง “สัตว”  จากโปรแกรม                 
ซ่ึงประกอบดวย  

           2.1.1  บทเรียน 
           2.1.2  แบบทดสอบ  
           2.1.3  การออกจากโปรแกรม 
    2.2  ปุมปฏิบัติการตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก  

 
=   ปุมไปภาพนิ่งถัดไป  

 
=   ปุมยอนกลับที่เดิม  

  

=   ปุมกลับเมนูหลัก 

=   ปุมเลือกคําตอบ 
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ขั้นกิจกรรม 
1.  ใหนกัเรียนศึกษาการอานคําศัพทจากโปรแกรม PowerPoint  ประกอบเสียง 

เร่ือง “สัตว”  เปนรายบุคคล 
2.  ครูเสริมแรงดวยการกลาวชมเชยนักเรยีนที่ทําไดถูกตอง และใหคําแนะนํา   

หรือแกไข  ถานักเรียนทําไมถูกตอง 
3.  ครูสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ความซื่อสัตย ในการปฏิบัติงาน ถานักเรียน        

ไมซ่ือสัตยตอตนเอง ก็จะทําใหไมไดรับความรูในเรื่องที่เรียน 
 

ขั้นสรุป 
1.  ครูตั้งคําถามกระตุนใหนกัเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งสัตววา

เทาที่นักเรยีนไดศึกษามาแลวในชัว่โมงที่ผานมา  นักเรยีนรูจักสัตวอะไรเพิ่มขึ้นบาง 
2.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปจากการศึกษาโปรแกรม PowerPoint                   

ประกอบเสียง  เร่ือง “สัตว”    
3. ครูจดบันทกึพฤติกรรมการเรียนรูในการศึกษาโปรแกรม PowerPoint                   

ประกอบเสียง  เร่ือง “สัตว”  จากแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรยีนรู ในการศึกษา PowerPoint 
ประกอบเสียง เร่ือง “สัตว” เปนรายบุคคล 

 

   สื่อการเรียนรู 
 1.  โปรแกรม PowerPoint  ประกอบเสียง เร่ือง “สัตว”    

2.  แบบบันทกึพฤติกรรมการเรียนรู ในการศึกษา PowerPoint ประกอบเสียง  
เร่ือง “สัตว” 
 

ขั้นการวัดผลและประเมินผล 
1. วิธีวัด 

                      1.1  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในโปรแกรม PowerPoint  ประกอบเสียง  
                            เรื่อง “สัตว”    
                      1.2  สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
            2.  เกณฑการประเมิน 
                      2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน และเปน 
                             แบบอยางได 
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3.  เกณฑการตัดสินเพื่อประกันคณุภาพการเรียนรูและประกันการสอน 
                      3.1 การปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหา 
                      3.2 ไหวพริบ ปฏิภาณในการปฏิบัติงานตามโปรแกรม  
                      3.3  ความคิดสรางสรรค 
           4.  เครื่องมือวัดและประเมิน 

4.1  แบบบันทกึพฤติกรรมการเรียนรู ในการศึกษา PowerPoint ประกอบเสียง  
       เร่ือง “สัตว” 

      4.2  แบบประเมินผลตามเกณฑการประเมิน 
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ชั่วโมงที่ 5-6 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  นักเรียนสามารถเขียน คําศัพท เร่ือง “สัตว” ไดถูกตอง 
  
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.  ครูกลาวคําทักทายและสรางความคุนเคยกับนักเรยีน เกีย่วกับเรื่องสัตวในบาน
ของนักเรียน หรือสัตวประเภทอื่น ๆ จากการฝกใชโปรแกรม PowerPoint ประกอบเสียง 
ในชั่วโมงที่ผานมา 

2.  ครูแนะนําการฝกเขียนคาํศัพทใน แบบฝกทักษะการเขียนเรื่อง “สัตว” หลังจาก
ที่นักเรียนไดเรียนรูการอานคําศัพทเร่ือง “สัตว” จากการศึกษาใน PowerPoint  
ประกอบเสียง ในชั่วโมงที่ผานมา  
 

ขั้นกิจกรรม 
1.  นักเรียนฝกเขียนคําศัพทเกี่ยวกับสัตว ใน แบบฝกทักษะการเขยีน เร่ือง “สัตว” 

เปนรายบุคคล ซ่ึงมีจํานวนทัง้หมด 20 คํา 
2.  ครูสังเกตพฤติกรรมการเขียน ของนักเรียนแตละคนวาเขียนเปนอยางไร แลว

บันทึกพฤติกรรมการเขียน ในแบบบันทกึผลการเขียนระหวางทําแบบฝกทักษะการเขียน 
เร่ือง “สัตว” 

3.  ครูเสริมแรงดวยการกลาวชมเชยนักเรยีนที่ทําไดถูกตอง และใหการแกไข      
ถานักเรียนทําไมถูกตอง 

4.  ครูสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ความเปนระเบียบเรยีบรอย ในการปฏิบัติงาน     
ใหนกัเรียนทํางานใหสะอาด และเปนระเบยีบเรียบรอย 
 

ขั้นสรุป 
1.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปคําศัพทการเขียนเรื่องสัตวตาง ๆ ในบาน            

จาก “แบบฝกทักษะการเขียน เร่ือง “สัตว” 
2.  ครูสรุปผลการเขียนเปนรายบุคคลใน แบบสรุปผลการฝกทักษะการเขียน เร่ือง 

“สัตว”  ซ่ึงมีทั้งหมด 20 คํา ถานักเรียนสามารถเขียนไดถูกตองและผานเกณฑการประเมิน
ในแตละคํา รอยละ 75 ขึ้นไป จะไดคําละ 1 คะแนน 
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สื่อการเรียนรู 
1.  แบบฝกทักษะการเขยีน เร่ือง  “สัตว” 
2.  แบบบันทกึผลการเขียนระหวางทําแบบฝกทักษะการเขียน  เร่ือง “สัตว”   
3.   แบบสรุปผลการฝกทักษะการเขยีน 

 

  ขั้นการวัดผลและประเมินผล 
  1. วิธีวัด 

     1.1  สังเกตพฤติกรรมการทํา แบบฝกทักษะการเขยีนเรือ่ง “สัตว” 
                   1.2  สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาในขณะทีป่ฏิบัติงาน 
             2.  เกณฑการประเมนิ 
                  2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน และ 
                         เปนแบบอยางได 
             3.  เกณฑการตดัสินเพื่อประกนัคุณภาพการเรียนรูและประกนัการสอน 
                   3.1 การปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหา 
                   3.2 ไหวพริบ ปฏิภาณในการปฏิบัติงาน 
                   3.3  ความคิดสรางสรรค 
             4.  เครื่องมือวัดและประเมิน 

     4.1  แบบบนัทึกผลการเขียนระหวางทําแบบฝกทักษะการเขียน  เร่ือง “สัตว” 
      4.2  แบบสรุปผลการฝกทักษะการเขยีน 

     4.3  แบบประเมินผลตามเกณฑการประเมิน 
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ชั่วโมงที่ 7-8 
 จุดประสงคการเรียนรู 

1.  นักเรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับ คําศัพท เร่ือง “สัตว” ไดถูกตอง 
2.  นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน  เกีย่วกับการอานคําศัพท เร่ือง 

“สัตว”    ที่กําหนดใหไดถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน  เกีย่วกับการเขียนคําศัพท เร่ือง 

“สัตว”    ที่กําหนดใหไดถูกตอง 
 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.  ครูกลาวคําทักทายและสรางความคุนเคยกับนักเรยีน เร่ืองเกี่ยวกับสัตวในบาน

ของนักเรียน และสัตวประเภทอื่น ๆ ที่นักเรียนรูจัก  และทบทวนความรูเร่ืองสัตวตั้งแต
ช่ัวโมงแรกวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่อง สัตว และรูจักสัตวชนิดใดบาง 

 

 ขั้นกิจกรรม 
1.  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบการอานคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องสัตวตาง ๆ จาก

แบบทดสอบการอาน หลังเรียน เร่ือง “สัตว”  เปนรายบคุคล 
2.  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบการเขียนคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องสัตวตาง ๆ จาก

แบบทดสอบการเขียน หลังเรียน  เร่ือง “สัตว”  เปนรายบุคคล 
3.  ครูสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ความอดทน ถาหากนกัเรยีนไมมีความอดทน ก็จะ

ไมสามารถปฏิบัติงานไดจนสําเร็จ 
  

ขั้นสรุป 
1.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปและเฉลยการอานคําศัพทเร่ืองสัตวตาง ๆ ในบาน 

และสัตวประเภทอื่น ๆ ที่นักเรียนรูจักและจากการศึกษาในโปรแกรม  PowerPoint 
ประกอบเสียง  โดยครูชูบัตรคําใหนักเรียนอาน ถานักเรียนคนใดไมสามารถอานได ครูใช
บัตรภาพชูใหนักเรียนดูประกอบการอาน  

 2.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปและเฉลยการเขียนคําศพัทเร่ืองสัตวตาง ๆ  
 ในบาน และสัตวประเภทอื่น ๆ ที่นักเรียนรูจัก โดยครูชูบตัรภาพใหนักเรียนดู แลวให

นักเรียนเขียนคําศัพทในกระดาษที่ครูจดัเตรียมไว  ถานกัเรียนคนใดไมสามารถเขียนได ครู
ชูบัตรคําใหนกัเรียนดูประกอบการเขียน 
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  3.  ครูบันทึกผลการอานหลังเรียน ในแบบบันทึกผล การทดสอบการอาน          
หลังเรียน เร่ือง “สัตว”  เปนรายบุคคล 

    4 .  ครูบันทึกผลการเขียนหลังเรียน ในแบบบันทึกผล การทดสอบการเขียน  
 หลังเรียน  เรื่อง “สัตว”  เปนรายบุคคล 

5.  ครูบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูหลังจากทีน่ักเรียนไดเรียนรูส่ือตาง ๆ มาแลว ใน 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอานและการเขยีนวิชาภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใชส่ือประสม (PowerPoint ประกอบ
เสียง  แบบฝกทักษะการเขียน บัตรคําและบัตรภาพ)  เร่ือง  “สัตว”   

                       

     สื่อการเรียนรู 
 1.  บัตรคํา เร่ือง “สัตว” 
 2.  บัตรภาพ เร่ือง “สัตว” 
 3.  แบบทดสอบการอานหลังเรียน  เร่ือง “สัตว” 
 4.  แบบทดสอบการเขียนหลังเรียน  เร่ือง “สัตว” 
 5.  แบบบันทกึผล การทดสอบการอาน หลังเรียน เร่ือง “สัตว” 
 6.  แบบบันทกึผล การทดสอบการเขียน หลังเรียน เร่ือง “สัตว” 
  7.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอานและการเขยีนวิชา

ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใชส่ือประสม (PowerPoint 
ประกอบเสียง  แบบฝกทักษะการเขียน บัตรคําและบัตรภาพ)  เร่ือง  “สัตว”   

     

  ขั้นการวัดผลและประเมินผล 
  1. วิธีวัด 

                  1.1  สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การปฏิบัติงานรวมกบัผูอ่ืน 
                  1.2  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการแกปญหา 
             2.  เกณฑการประเมนิ 
                  2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอนและ 
                         เปนแบบอยางได 
             3.  เกณฑการตดัสินเพื่อประกนัคุณภาพการเรียนรูและประกนัการสอน 
                  3.1  การปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหา 
                  3.2  ไหวพริบ ปฏิภาณในการตอบปญหา และการปฏิบตัิงาน 
                  3.3  ความคิดสรางสรรค 

www.kr
oobannok.c

om



 23 

         4.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
                 4.1  แบบทดสอบการอานหลังเรียน เร่ือง “สัตว” 
 4.2  แบบทดสอบการเขียนหลังเรียน เร่ือง “สัตว” 
                 4.3  แบบบันทกึผล การทดสอบการอาน  กอนเรียน / หลังเรียน เร่ือง “สัตว” 
 4.4  แบบบันทกึผล การทดสอบการเขียน  กอนเรียน / หลังเรียน เร่ือง “สัตว” 
                4.5  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการพฒันาทักษะการอานและการเขียนวิชา

ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใชส่ือประสม 
(PowerPoint ประกอบเสียง  แบบฝกทักษะการเขียน บัตรคําและบัตรภาพ)   

  เร่ือง  “สัตว”   
 4.6  แบบประเมินผลตามเกณฑการประเมนิ 
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เกณฑการวัดและการประเมินแบบแยกสวน  (Analytic  Rubrics) 
 
รายการประเมิน :  ประเมินการอานคําศัพท เร่ือง “สัตว”   
 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 4  (ดีมาก) ระดับ 3  (ดี) ระดับ 2  (พอใช) 
ระดับ 1  

(ปรับปรุง) 

อานไดถูกตอง
ตามอักขระ 
เหมาะสมกับคําท่ี
อาน 

อานคําไดถูกตอง
ตามอักขระ และ
เหมาะสม จํานวน 
16-20 คํา  

อานคําไดถูกตอง
ตามอักขระ 
จํานวน 11-15 คํา
และครูไมตอง
คอยช้ีแนะ 

อานคําไดถูกตอง
ตามอักขระ 
จํานวน 6-10 คํา
และครูไมตอง
คอยช้ีแนะ 

อานคําไดถูกตอง
ตามอักขระ 
จํานวน 0-5 คํา
และครูตองคอย
ช้ีแนะตลอดเวลา 

เสียงดงั ฟงชัด อานเสียงดัง 
ชัดเจนใน
ตัวสะกด ในคาํ
แตละคํา 

อานเสียงดัง แต
ไมชัดเจนใน
ตัวสะกด 

อานเสียงเบา ใน
คําแตละคํา 

อานเสียงเบา และ
ไมชัดเจน ครูตอง
คอยช้ีนํา
ตลอดเวลา 

 
 
เกณฑการประเมิน                 
                  1.  ระดับ 4  (ดีมาก)      =    9-10  คะแนน  (อานได 16-20  คํา) 
                  2.  ระดับ 3  (ดี              =    6-8    คะแนน  (อานได 11-15  คํา) 
                  3.  ระดับ 2  (พอใช)      =    3- 5   คะแนน  (อานได  6-10  คํา) 
                  4.  ระดับ 1  (ปรับปรุง) =    0-2   คะแนน   (อานได   0-5   คํา) www.kr
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เกณฑการวัดและการประเมินแบบแยกสวน  (Analytic  Rubrics) 

 
รายการประเมิน :  ประเมินการเขียนคําศัพท เร่ือง “สัตว” 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 4  (ดีมาก) ระดับ 3  (ดี) ระดับ 2  (พอใช) 
ระดับ 1  

(ปรับปรุง) 

รูปแบบ เขียนไดถูกตอง
ตามรูปแบบ 
จํานวน 16-20 คํา 

เขียนไดถูกตอง
ตามรูปแบบ 
จํานวน 11-15 คํา 

เขียนไดถูกตอง
ตามรูปแบบ
จํานวน 6-10 คํา 

เขียนไดถูกตอง
ตามรูปแบบ
จํานวน 0-5  คํา 

การเขียนประโยค 
การสะกดคํา 

เขียนประโยค คํา 
ขอความ ถูกตอง 
จํานวน 16-20 คํา 

เขียนประโยค คํา 
ขอความ ถูกตอง 
จํานวน 11-15 คํา 

เขียนประโยค คํา 
ขอความ ถูกตอง
จํานวน 6-10 คํา 

เขียนประโยค คํา 
ขอความ ถูกตอง
จํานวน 0-5  คํา 

ความสะอาด
เรียบรอย 

ความสะอาด
เรียบรอยดีมาก 

ความสะอาด
เรียบรอย
คอนขางดี 

ความสะอาด
เรียบรอยระดบั
พอใช 

ความสะอาด
เรียบรอยระดบัที่
ตองปรับปรุง 

 
 
 
เกณฑการประเมิน                 
                  1.  ระดับ 4  (ดีมาก)      =    9-10  คะแนน  (เขียนได 16-20  คํา) 
                  2.  ระดับ 3  (ดี              =    6-8    คะแนน  (เขียนได 11-15  คํา) 
                  3.  ระดับ 2  (พอใช)      =    3- 5   คะแนน  (เขียนได  6-10  คํา) 
                  4.  ระดับ 1  (ปรับปรุง) =    0-2   คะแนน   (เขยีนได   0-5   คํา) www.kr
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แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู  ในการศึกษา PowerPoint ประกอบเสียง เร่ือง “สัตว” 
 

ชื่อ.....................................................................................................................ชั้น............................. 
คําชี้แจง  ใหครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนรูจากการศึกษา PowerPoint ประกอบเสียง  
                เร่ือง “สัตว” และบันทึกผลโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนน 
 

คะแนน 
ท่ี พฤติกรรม 

3 2 1 
หมายเหตุ 

1. ความถูกตองในการใชอุปกรณ     
2. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตามคําส่ัง     
3. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอน     
4. ความสนใจกระตือรือรนในการเรียน     
5. ความรับผิดชอบในการเรียน     
6. ปรับปรุงการเรียนตามคําแนะนํา     
7. ความกาวหนาในการเรยีน     
8. การซักถาม     
9. ความพอใจในผลงานที่ได     
10. การแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม     

 

บันทึกความคดิเห็น………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
เกณฑการใหคะแนน : การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน กําหนดอันดับคณุภาพ 
                                    เปน 3 อันดับคือ  
 3  คะแนน หมายถึง     ทําดวยตนเองทุกขั้นตอน 
 2 คะแนน หมายถึง     ทําไดโดยครูชวยเหลือหรือกระตุนเล็กนอย 
 1 คะแนน หมายถึง     ทําไดโดยครูชวยเหลือหรือกระตุนเปนสวนใหญ 
 

ลงชื่อ..................................................ผูบันทึก 

        (.................................................) 
................../............................/....................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางสตปิญญา โดยใชสื่อประสม (PowerPoint ประกอบเสียง แบบฝกทักษะการเขียน     บัตรคําและ
บัตรภาพ)  เร่ือง “สัตว” 
 
 

ช่ือ-สกุลนักเรยีน...........................................................................ช้ัน..........................เลขที่............... 
วันที่ประเมิน................................................................ผูประเมิน  ...................................................... 
  

ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
รายการประเมิน 

3 2 1 
1.  ความสนใจในสื่อการสอนอานและเขียนที่ผลิตดวย 
     ส่ือประสม  

   

2.  ความกระตอืรือรนในการเรียนดวยส่ือการสอนอาน 
    และเขียนทีผ่ลิตดวยส่ือประสม 

   

3.  ความสามารถในการเรียนรูในขณะที่เรียนดวยส่ือ 
    การสอนอานและเขยีนที่ผลิตดวยส่ือประสม 

   

 

รวม  9  คะแนน  ได ..............................คะแนน  ระดับคณุภาพ............................. 
 

เกณฑการใหคะแนน 
           คะแนน 3  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนทําไดดวยตนเองทุกขั้นตอน 
           คะแนน 2  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนทําไดโดยครูคอยชวยเหลือและกระตุนเล็กนอย 
           คะแนน 1  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนทําไดโดยครูคอยชวยเหลือและกระตุนเปนสวนใหญ 
 

เกณฑระดับคุณภาพ 
           คะแนน 7-9  คะแนน  เทากับ  ระดับคุณภาพ  ด ี
           คะแนน 4-6  คะแนน  เทากับ  ระดับคุณภาพ  พอใช 
           คะแนน 1-3  คะแนน  เทากับ  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

ลงชื่อ...................................................... 
(.......................................................) 

ผูประเมิน   
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แบบสรุปผลการฝกทักษะการเขียน เร่ือง “สัตว” 
ชื่อ..........................................................................................ชั้น........................... 

 

ผลการฝก  

ท่ี 
 

คําที่เขียน ถูกตอง ไมถูกตอง 
คะแนนที่ได 

1.  กระตาย    
2. ลิง    
3. หมี    
4. มา    
5. ชาง    
6. ยีราฟ    
7. เสือ    
8. สิงโต    
9. งู    
10. นก    
11. แมว    
12. สุนัข    
13. ไก    
14. เปด    
15. หมู    
16. หนู    
17. ปลา    
18. ปู    
19. เตา    
20. กุง    

สรุป    
 

สรุป คําที่เขียนถูกและผานเกณฑ         จาํนวน.....................................คํา  
         คําที่เขียนไมถูกและไมผานเกณฑ จํานวน.....................................คาํ  
                            ไดคะแนนรวม.....................................................คะแนน

ผูบันทึก…........................................... 
(……………………………………..) 

.............../...................../.................. 
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ขอเสนอแนะของรองผูอํานวยการฝายบริหารงานวชิาการ 
 

ไดทําการตรวจแผนการจดัการเรียนรู  แลวมีความคิดเหน็ดังนี ้
1. เปนแผนการจดัการเรียนรูที่  

   ดีมาก 
 ดี 
   พอใช  
   ควรปรับปรุง 

2. การจัดกจิกรรมไดนําเอากระบวนการเรียนรู 
 ที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ นํามาใชในการเรียนการสอนไดสมบูรณ 
 ที่ยังไมเนนนักเรียนเปนสําคญั ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3. เปนแผนการจดัการเรียนรูที ่
 นําไปใชไดจรงิ 
 ควรปรับปรุงกอนนําไปใช 

4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………...………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………...………………….. 

 

                                   
ลงชื่อ …………………………… 

(…………………….)                          
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 
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ขอเสนอแนะของหัวหนาสถานศึกษา 
 

ไดทําการตรวจแผนการจดัการเรียนรู  แลวมีความคิดเหน็ดังนี ้
1.      เปนแผนการจัดการเรยีนรูที่  

   ดีมาก 
 ดี 
  พอใช  
  ควรปรับปรุง 

 
2.      การจัดกจิกรรมไดนําเอากระบวนการเรียนรู 

 ที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ นํามาใชในการเรียนการสอนไดสมบูรณ 
 ที่ยังไมเนนนักเรียนเปนสําคญั ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 
 3.     เปนแผนการจัดการเรยีนรูที่ 

 นําไปใชไดจรงิ 
 ควรปรับปรุงกอนนําไปใช 

 
4.     ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………...………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………...………………….. 

 
 
 

                                                     ลงชื่อ …………………………… 
                                                                                (…………………………….) 

                                                                                                            ผูอํานวยการโรงเรียน
www.kr
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บันทึกผลหลงัการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง “สัตว” 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี.......................... จํานวนเวลา ……… ชั่วโมง  ปการศึกษา ……….…… 
 

 
1.  จํานวนนักเรียนท้ังหมด …..….........… คน  ชาย …….………… คน  หญิง ……………..  คน 
2.  สรุปผลการประเมินการเรียนรู 
 

จํานวนนักเรียน  

ผลการเรียนรู 
ชาย หญิง  รวม 

 

หมายเหตุ 

ระดับ 1 ปรับปรุง     
ระดับ 2 พอใช     
ระดับ 3 ดี     
ระดับ 4 ดีมาก     

 

3.  ปญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางแกไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียนรู ไมผานเกณฑ ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5.  ไดดําเนินการแกไขดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
                                  

 

                                                                                                                        
                 ลงชื่อ…................................................... 

      (………………………………….) 
    ผูสอน 

  วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. 25........ 
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 ชุดฝกทักษะการอาน 
เร่ือง “สัตว”  
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คําชี้แจงการใช แบบทดสอบการอาน กอนเรียน/หลังเรียน  เรื่อง “สัตว” 
ระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 

                       
 

1.  ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “สัตว” เพื่อจะไดนํามาใชไดอยางเขาใจทองแท 
2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนกัเรียนทราบวา นกัเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการอานคําศัพท    
     เร่ือง “สัตว”  
3.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบการอานกอนเรียน เร่ือง “สัตว”  จากแบบทดสอบการอาน  
     กอนเรียน ทั้งหมด 20 คํา โดยเริ่มจากคาํที่ 1 – คําที่ 20 ตามลําดับ  
4.  ครูตรวจสอบการอานคําศัพท  เรื่อง “สัตว”  และบันทึกผลการอานกอนเรียน เปนรายบุคคล          
     ในชอง  “ผลการอานกอนเรียน”  
          4.1 ถานักเรียนสามารถอานได ใหเขยีนเครื่องหมาย   ลงในชอง  “อานได”  
          4.2 ถานักเรียนไมสามารถอานได ใหเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  “อานไมได”  
5.  ครูบันทึกผลการทดสอบการอานกอนเรียน ในแบบบนัทึกผล การทดสอบการอานกอนเรยีน   
      เร่ือง “สัตว” 
         5.1  ถานักเรียนสามารถอานได ใหบนัทึกในชอง “อานได”  และสังเกตพฤติกรรมการอานวา 
                 เปนอยางไร โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองอานได  “ถูกตอง”  หรือ อานได  
                 “คลองแคลว” 
          5.2  ถานักเรียนไมสามารถอานได ใหเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  “อานไมได”  
                  แลวบันทึกพฤติกรรมการอาน ตาม “ลักษณะทีพ่บ” 
6.  ใหนกัเรียนศึกษาการอานจากบัตรภาพและบัตรคํา และ PowerPoint ประกอบเสียง ตามขั้นตอน

ในแผนการจัดการเรียนรู 
7.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบการอานหลังเรียน  เร่ือง “สัตว”  จากแบบทดสอบการอาน  
      หลังเรียน ซ่ึงเปนชุดเดยีวกันกับ กอนเรียน  มีทั้งหมด 20 คํา โดยเริม่จากคําที่ 1 – คําที่ 20   
      ตามลําดับ  
8.  ครูบันทึกผลการอานหลังเรียน เปนรายบุคคล  ในแบบบันทึกผล การทดสอบการอาน         
     หลังเรียน เรื่อง “สัตว”  ซ่ึงเปนชุดเดยีวกันกับกอนเรียน 
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แบบทดสอบการอาน กอนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง “สัตว” 
ช่ือ.........................................................................................ระดับชั้น............................. 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนทดสอบการอานคําศัพท เร่ือง “สัตว”  โดยครูชูบตัรคําประกอบการอาน  
  

ผลการอานกอนเรียน 
.........../............./......... 

 
ท่ี คําที่อาน 

อานได อานไมได 
1. กระตาย   
2. ลิง   
3. หมี   
4. มา   
5. ชาง   
6. ยีราฟ   
7. เสือ   
8. สิงโต   
9. งู   
10. นก   
11. แมว   
12. สุนัข   
13. ไก   
14. เปด   
15. หมู   
16. หนู   
17. ปลา   
18. ปู   
19. เตา   
20. กุง   

สรุป   
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 แบบบันทึกผล การทดสอบการอาน  กอนเรียนและหลังเรียน  เรือ่ง “สัตว” 

ช่ือ…........................................................... 
ระดับชั้น..................................................... 

 
 

ผลการอานกอนเรียน 
.........../............../.......... 

อานได 

 
 
ท่ี 

 
 

คําที่อาน 

ถูกตอง คลองแคลว 
อานไมได / ลักษณะที่พบ 

1. กระตาย    
2. ลิง    
3. หมี    
4. มา    
5. ชาง    
6. ยีราฟ    
7. เสือ    
8. สิงโต    
9. งู    
10. นก    
11. แมว    
12. สุนัข    
13. ไก    
14. เปด    
15. หมู    
16. หนู    
17. ปลา    
18. ปู    
19. เตา    
20. กุง    

สรุป    
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บัตรคํา-บัตรภาพ
เร่ือง “สัตว” 
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คําชี้แจงการใช บัตรคําและบัตรภาพ  เรื่อง “สัตว” 
 

                       

 
1.  ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “สัตว” เพื่อจะไดนํามาใชไดอยางเขาใจทองแท 
2.  ครูจะใชบตัรคําและบัตรภาพประกอบทั้งการอานและการเขียน  
     2.1  การอาน จะใชประกอบในระหวางที่นักเรียนทําแบบทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน    
           ในกรณีที่นักเรียนบางคนมีปญหาทางดานสายตา ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  และ             
           ในชวงขั้นสรุปบทเรียน 

2.2 การเขียน จะใชประกอบในชวงการทําแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรยีน และในชวง 
       ขั้นสรุปบทเรียน 

3.  การใชบัตรคําและบัตรภาพการอานและการเขียน  เพื่อเปนการเนนย้ําความเขาใจใหกับนักเรยีน  
    ซ่ึงตองเรียนย้ําซํ้าทวนบอย ๆ  และในกรณีที่นักเรียนบางคนที่มีความพิการซอนอาจจะมีปญหา 
    ทางดานสายตา หรือการไดยิน  
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คําชี้แจง : บัตรคํา –บัตรภาพ ดังตอไปนี้ สามารถนําไป ปรับยอ หรือ ขยาย  แลวนําไป 
                 เคลือบพลาสติกแข็งได 

 

กระตาย 
 

ลิง 
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ตัวอยางบตัรคํา –บัตรภาพ 
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PowerPoint ประกอบเสียง 
เร่ือง“สัตว” 
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คําชี้แจงการใชสื่อ  PowerPoint  ประกอบเสียง เรื่อง “สัตว”  
ระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 

                       
 

1.  ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “สัตว” เพื่อจะไดนํามาใชไดอยางเขาใจทองแท 
2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรยีนทราบวา นกัเรียนจะไดฝกทักษะการอานคําศัพท      

เร่ือง “สัตว”  จากโปรแกรม PowerPoint 
3. ครูอธิบายขั้นตอนการเรียนตามลําดับ ดงันี้  

1. เร่ิมตนที่  folder  START 
2. เลือก  file  Start 
3. ใน  file  Start จะประกอบไปดวยผลการเรียนรูที่คาดหวัง  3 ขอ และมีบทเรียนใหนักเรียน

ไดศึกษาจํานวน 4  เร่ือง คือ 
             3.1)  เรื่องสัตว ( ANIMAL  Animal ) 
             3.2)  เรื่องสิ่งของ ( THING Thing  ) 
             3.3)  เรื่องอวัยวะ  ( BODY Body)  
             3.4)  เรื่องผลไม  (FRUIT  Fruit ) 
            ซ่ึงจะสามารถเลือกเรียนเรื่องใดกอนก็ได 

4. ในบทเรียนแตละเรื่อง จะประกอบดวยกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
      บทเรียน เกี่ยวกับการอานคําจากภาพ ซ่ึงในแตละเรื่อง จะมีทั้งหมด 20 คํา              
      ใหนักเรียนศึกษาคําอาน แตละคํา ในระหวางเรียนการอาน สามารถที่จะกลับไปที่เมนูหลัก  
      เพื่อเลือกทําแบบทดสอบ หรือออกจากโปรแกรมได  
      แบบทดสอบ  เกี่ยวกับการอานคํา ในแตละกรอบจะมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก    
     ในระหวางการทําแบบทดสอบ สามารถที่จะกลับไปเมนูหลัก เพื่อเลือกเรียนเรื่องอ่ืน ๆ ได 
      ออกจากโปรแกรม   
           4.1   ออก 
           4.2  ไมออก  ก็สามารถที่จะกลับไปเมนูหลักเพื่อเลือกเรียนในเรื่องอื่น ๆ ได 

5.  หลังจากที่ทําแบบทดสอบเสร็จเรียบรอยแลว นักเรียนจะตองฝกเขียนคําศัพทโดยรับ 
 แบบฝกทักษะการเขียนเปนรูปเลมจากครูผูสอน  
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6.  หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูทักษะการอานและการเขียนจนครบเรื่องแลว ใหครูบันทึก 
พฤติกรรมการเรียนรู ในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอานและ      
การเขียน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชส่ือประสม 
(PowerPoint ประกอบเสียง แบบฝกทักษะการเขียน  บัตรคําและบัตรภาพ)  เร่ือง “สัตว” 

 โดยไดกําหนดพฤติกรรมที่ตองสังเกต แบงเปน 3 ประเดน็ คือ  ความสนใจในการเรยีน  
ความกระตือรือรนในการเรยีน และความสามารถในการเรียนรูในขณะที่กําลังเรียนดวยส่ือ
แตละประเภท  โดยใชการกําหนดเกณฑการใหคะแนน และระดับคุณภาพของพฤติกรรม 

            วิธีการสังเกต คือ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกในดานตาง ๆ ตามที่ได
กลาวมาในขางตน ในขณะที่นักเรียนเรียนดวยส่ือแตละประเภท จากนั้นใหคะแนนตาม
เกณฑทีก่ําหนดไว ไดแก 

 เกณฑการใหคะแนน 
     คะแนน 3  คะแนน หมายถึง นักเรียนทําไดดวยตนเองทุกขั้นตอน 
     คะแนน 2  คะแนน หมายถึง นักเรียนทําไดโดยครูคอยชวยเหลือและกระตุนเล็กนอย 
     คะแนน 1  คะแนน หมายถึง นักเรียนทําไดโดยครูคอยชวยเหลือและกระตุนเตือน 
                                                                  เปนสวนใหญ 

เกณฑระดับคุณภาพ 
     คะแนน 7-9  คะแนน  เทากับ  ระดับคณุภาพ  ด ี
     คะแนน 4-6  คะแนน  เทากับ  ระดับคณุภาพ  พอใช 
     คะแนน 1-3  คะแนน  เทากับ  ระดับคณุภาพ  ปรับปรงุ 
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ชุดฝกทักษะการเขียน 
เร่ือง “สัตว” 
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คําชี้แจงการใชแบบทดสอบการเขียน  กอนเรียน/หลังเรียน   เรือ่ง “สัตว” 
ระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

                       
1.  ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “สัตว” เพื่อจะไดนํามาใชไดอยางเขาใจทองแท 
2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรยีนทราบวา นกัเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนคําศัพท    
    เรื่อง“สัตว”  
3.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบการเขียนกอนเรียน  เร่ือง “สัตว”  จากแบบทดสอบการเขียน  
     กอนเรียน ทั้งหมด 20 คํา โดยเริ่มจากคาํที่ 1 – คําที่ 20 ตามลําดับ 
           3.1 วิธีการเขียนโดยใหนักเรยีนเขยีนคําที่ตรงกับภาพ ในชองบรรทัดตามรอยเสนประ    
                 ดวยตัวบรรจงเตม็บรรทัด  
4.  ครูตรวจสอบการเขียนคาํศัพท  เรื่อง “สัตว”  และบนัทึกผลการเขียนกอนเรียน เปนรายบุคคล          
    ในแบบบนัทึกผล การทดสอบการเขียน กอนเรียน 
          4.1  ถานักเรียนสามารถเขียนได ใหบันทึกในชอง “เขียนได”  และสังเกตพฤติกรรมการเขียน 
                 วาเปนอยางไร โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง “ถูกตอง”  หรือ เขียนได 
                  “คลองแคลว” 
          4.2  ถานักเรียนไมสามารถเขียนได ใหเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  “เขียนไมได” แลว 
                บันทึกพฤติกรรมการเขียนตาม “ลักษณะที่พบ” 
5.  ใหนกัเรียนฝกทักษะการเขียนจากแบบฝกทักษะการเขียน บัตรภาพและบัตรคํา ตามขั้นตอน    

ในแผนการจัดการเรียนรู 
6.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบการเขียนหลังเรียน  เร่ือง “สัตว”  จากแบบทดสอบการเขียน 
     หลังเรียน แตเปนชุดเดยีวกันกับแบบทดสอบการเขียนกอนเรยีน ซ่ึงมีทั้งหมด 20 คํา โดยเริ่มจาก    

คําที่ 1 – คําที่ 20 ตามลําดับ  
7.  ครูบันทึกผลการเขียนหลังเรียน เปนรายบุคคล  ใน “แบบบันทึกผล การทดสอบการเขียน      

หลังเรียน  เรื่อง “สัตว” 
         7.1  ถานักเรียนสามารถเขียนได ใหบันทึกในชอง “เขียนได”  และสังเกตพฤติกรรมการเขียน 
                วาเปนอยางไร โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง “ถูกตอง”  หรือ เขียนได 
                 “คลองแคลว” 
          7.2  ถานักเรียนไมสามารถเขียนได ใหเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  “เขียนไมได” แลว 
                บันทึกพฤติกรรมการเขียนตาม “ลักษณะที่พบ” 
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แบบทดสอบการเขียน  กอนเรียนและหลังเรียน  เรือ่ง “สัตว” 
ชื่อ..........................................................................................ชั้น............................. 
คําชี้แจง  1. แบบทดสอบวัดผลการเขียน  กอนเรียน สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา   
                   ระดับเรียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ 2   
               2. ใหนักเรยีนเขยีนคําตามภาพที่กําหนด โดยดูจากบัตรภาพประกอบการเขียน 

ภาพ คําที่เขียน 
1. 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

2.  
……………………………………… 
……………………………………… 

 

3. 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

4. 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

5. 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
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แบบบันทึกผล การทดสอบการเขียน กอนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง “สัตว” 
 

ผลการเขียนกอนเรียน 
.........../............../.......... 

เขียนได 

 
 

ท่ี 

 
 

คําที่เขียน 

ถูกตอง คลองแคลว 

เขียนไมได / 
ลักษณะที่พบ 

1. กระตาย    
2. ลิง    
3. หมี    
4. มา    
5. ชาง    
6. ยีราฟ    
7. เสือ    
8. สิงโต    
9. งู    
10. นก    
11. แมว    
12. สุนัข    
13. ไก    
14. เปด    
15. หมู    
16. หน ู    
17. ปลา    
18. ปู    
19. เตา    
20. กุง    

 สรุป    

ช่ือ…........................................................... 
ระดับชั้น..................................................... 
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แบบฝกทักษะการเขียน 
เร่ือง “สัตว” 
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คําชี้แจงการใช แบบฝกทักษะการเขียน เรื่อง “สัตว” 

ระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

                       
 

1.  ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “สัตว” เพื่อจะไดนํามาใชไดอยางเขาใจทองแท 
2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรยีนทราบวา นกัเรียนจะไดฝกเขียนคําศัพทเร่ือง “สัตว”  
3.  ครูใหนักเรียนฝกเขยีนคําศัพท เร่ือง “สัตว”  จาก แบบฝกทักษะการเขียน ทั้งหมด 20 คํา  
           3.1  วิธีการเขียน โดยใหนกัเรียนฝกเขียนคําศัพท ตามคําและแบบที่กําหนด  ทัง้หมด 20 คํา 
           3.2  ในการฝกเขียนคาํศัพทแตละคํานั้น จะฝกเขียน 4-6  คร้ัง 
           3.3  โดยเกณฑการผานการประเมิน  จะตองเขยีนไดถูกตอง รอยละ 75 ขึ้นไป 
4.  ครูตรวจสอบการเขียนคาํศัพท เร่ือง “สัตว”   
5.  ครูบันทึกผลการเขียนระหวางที่นกัเรียนกําลังฝกเขียนเปนรายบุคคล  ใน “แบบบนัทึกผล       

การเขียนระหวางทําแบบฝกทักษะการเขียน เร่ือง “สัตว” 
          5.1 ถานักเรียนสามารถเขียนได ใหบันทึกในชอง “เขียนได”  และสังเกตพฤติกรรมการเขียน 
                วาเปนอยางไร โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง “ถูกตอง”  หรือ เขียนได 
                 “คลองแคลว” 
          5.2  ถานักเรียนไมสามารถเขียนได ใหบันทกึพฤตกิรรมการเขียนตาม “ลักษณะที่พบ”  และ 
                 บันทึก “แนวทางแกไข” เพื่อนําไปแกปญหาในเรื่องการเขียนใหกับนักเรียนตอไป 
6.  ครูบันทึกผลสรุปการฝกเขียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ในแบบสรุปผลการฝกทักษะ 
     การเขียน เรื่อง “สัตว” 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ช่ือช่ือ--สกุลสกุล......................................................................................................................ระดับชั้นระดับชั้น....................................
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คํานาํ 
 

 

 

แบบฝกทักษะการเขียน เรื่อง “สัตว”  เลมนี้  เปนแบบฝก สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     โดยสอนให
นักเรียนไดรูจักการฝกทักษะการเขียนคํา โดยการใชสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต 
ประกอบกัน และเปนการฝกใหจดจําคําที่ไดเขียนไดอยางถูกตอง และแมนยํา โดยการฝก
ซ้ําย้ําทวนหลาย ๆ ครั้ง ของการฝกในแตละคํา 

 

ผูจัดทําจึงหวังวา แบบฝกทักษะการเขียน เรื่อง “สัตว”  เลมนี้  คงจะเปน
ประโยชนสูงสุดสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่สนใจ ที่จะใชเปนแบบเรียน หรือ
แบบฝกหัด ไดเปนอยางดี 

 

 

 
                                                                           ผูจัดทํา
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คําชี้แจง 
ในการฝกเขียนคําศัพท เรื่อง “สัตว” 

 

1. ในแบบฝกการเขียน  เรื่อง “สัตว” จะประกอบดวย คําที่ฝกเขียน  
                 ทั้งหมด 20  คํา 

2. ใหนักเรียนฝกเขียนคําศัพทใหครบทั้งหมด 20 คํา  
3. ในแตละคํา จะมีการฝกเขียน 4-6 ครั้ง 
4. นักเรียนจะตองฝกเขียนใหถูกตอง รอยละ 75  ขึ้นไป จึงจะถือวาผาน

เกณฑการประเมิน 
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แบบฝกที่ 1 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนฝกเขียนคาํศัพทโดยเติมพยัญชนะที่หายไป 
 

 

 

 

 
กระตาย 

 

 

 

 

 

 

2. กระ ต     1. กระ ตา 

 

 

4. ก      3. กระ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.       6.        

 

สรุปผลการประเมิน    เขียนไดถูกตองจํานวน.........................ครั้ง 
 เกณฑการประเมิน   เขียนไดถูกตองรอยละ 75 ขึ้นไป = 4    ครั้ง   ถือวาผาน 

 

ผูประเมิน …………………………………. 

             (......................................................) 

วันที ่……เดือน..…………พ.ศ. 25..…. 
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 แบบฝกที่ 20 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนฝกเขียนคาํศัพทโดยเติมพยัญชนะที่หายไป 

 

 

 

 

 

กุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.  

 

 

 

1. กุ  

   4.    

2. ก  

 

สรุปผลการประเมิน    เขียนไดถูกตองจํานวน.........................ครั้ง 
 เกณฑการประเมิน  เขียนไดถูกตองรอยละ 75 ขึ้นไป = 3    ครั้ง   ถือวาผาน 

 

ผูประเมิน …………………………………. 

 ........)             (...................................................

วันที ่……เดือน..…………พ.ศ. 25..…. 

 

ผูประเมิน …………………………………. 

           (……………………………………) 

วันที ่……เดือน..…………พ.ศ. 25..…. 
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แบบบันทึกผลการเขียนระหวางทําแบบฝกทักษะการเขียน เรื่อง “สัตว” 
 

ผลการเขียน 
.........../............../.......... 

เขียนได 

 
 

ท่ี 

 
 

คําที่เขียน 

ถูกตอง คลองแคลว 
เขียนไมได /ลักษณะที่พบ 

 
 

หมายเหตุ / 
แนวทางแกไข 

1.  กระตาย     
2.  ลิง     
3.  หมี     
4.  มา     
5.  ชาง     
6.  ยีราฟ     
7.  เสือ     
8.  สิงโต     
9.  งู     
10.  นก     
11.  แมว     
12.  สุนัข     
13.  ไก     
14.  เปด     
15.  หมู     
16.  หน ู     
17.  ปลา     
18.  ปู     
19.  เตา     
20.  กุง     

สรุป     

ช่ือ…........................................................... 
ระดับชั้น..................................................... 
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แบบสรุปผลการฝกทักษะการเขียน เร่ือง “สัตว” 
ชื่อ..............................................................................................................ชั้น........................... 

 

ผลการฝก  

ที่ 
 

คําที่เขยีน ถูกตอง ไมถูกตอง 
คะแนนที่ได 

1. กระตาย    
2.  ลิง    
3.  หมี    
4.  มา    
5.  ชาง    
6.  ยีราฟ    
7.  เสือ    
8.  สิงโต    
9.  งู    
10.  นก    
11.  แมว    
12.  สุนัข    
13.  ไก    
14.  เปด    
15.  หมู    
16.  หนู    
17.  ปลา    
18.  ปู    
19.  เตา    
20.  กุง    

สรุป     

สรุป คําที่เขียนถูกและผานเกณฑ         จํานวน.....................................คํา  
         คําที่เขียนไมถูกและไมผานเกณฑ จาํนวน.....................................คํา  

                            ไดคะแนนรวม.....................................................คะแนน
ผูบันทึก…........................................... 
(……………………………………..) 

.............../...................../.................. 
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บันทึก….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…
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เอกสารอางอิง 
 
กระทรวงศกึษาธิการ กรมวิชาการ.การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตาม 
                       หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพ ฯ:องคการคาคุรุสภา, 
                       2539. 
                     . เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือการจัดการ 
                       เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 
                       พัสดุภณัฑ. 2545. 
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