
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรียงร้อยถ้อยคำ           เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานในการอ่านและการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
วิชา ภาษาไทย             ชื่อรายวิชา ท๒๒๑๐๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔      เวลา  ๑๐๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
          ม.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได ้
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง 
๓. มีมารยาทในการอ่าน 

สาระสำคัญ 

 การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารที่สำคัญ เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ตลอดจนความรู้สึก
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร นักเรียนจึงต้องรู้หลักในการอ่านร้อยแก้ว เพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
จนเกิดความรู้ ความบันเทิง ทำให้การอ่านออกเสียงนั้นน่าฟัง ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและการฝึกอ่านออก
เสียงที่ถูกต้องจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการอ่านออกเสียงให้ชัดเจนอีกด้วย 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการอ่าน 
  - องค์ประกอบในการอ่าน 

๒. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว       
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
  ๑. ใฝ่เรียนรู้     
 ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน               



สมรรถนะสำคัญ          
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑-๒ 
ขั้นที่ ๑ ขัน้นำเสนอกรณีตัวอย่าง  

๑. ครูเปิดวีดิทัศน์ การอา่นออกเสียงร้อยแก้วที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านให้นักเรียนดูหน่ึงรอบ  
     ๑.๑ ครูถามคำถามนักเรียน ดงันี้    
         ๑) นักเรียนชอบหรือไม่ชอบวีดิทศัน์ทีค่รูนำเสนอ    
         ๒) นักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงในลักษณะนี้ถูกต้องหรือไม่  

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกีย่วกับเนื้อหาในวีดิทัศน์ที่ครนูำเสนอ  
๓. ครูเชื่อมโยงประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน เข้าสู่บทเรียน เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง

ร้อยแก้ว 
ขั้นที่ ๒ ขัน้ศึกษากรณีตัวอยา่ง 

๑. ครูเปิดวีดิทัศน์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านให้นักเรียนดอูีกหนึ่งรอบ 
๒. ครูให้นักเรยีนสังเกตและครูจะตั้งประเด็นคำถาม เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงจากการดูวีดิทัศน์  
๓. ครูถามคำถามนักเรียน ดังนี้    

    ๑) ผู้อ่าน อ่านถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงหรือไม ่       
    ๒) ผู้อ่าน อ่านถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้          
  
 ๑. Power Point เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 ๒. วีดิทัศน์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
  
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมิน 
ด้านความรู้ 
น ักเร ียนสามารถอธ ิบาย
หลักการอ่านออกเสียงร้อย
แก้วได ้

ด้านความรู้ 
การถาม-ตอบ 
 

ด้านความรู้ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 
 

ด้านความรู้ 
แบบประเมินพฤติกรรม 
 

ด้านทักษะ 
นักเร ียนสามารถอ่านออก
เสียงร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง 

ด้านทักษะ 
การถาม-ตอบ 

ด้านทักษะ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 

ด้านทักษะ 
แบบประเม ินการอ ่าน
ออกเสียง 

ด้านคุณลักษณะ 
มีมารยาทในการอ่าน 
 

ด้านคุณลักษณะ 
 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะ 
 

ด้านคุณลักษณะ 
 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 

ด้านคุณลักษณะ 
 
แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
      (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง)  
                 ครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรยีงร้อยถ้อยคำ               เรื่อง การอ่านออกเสียงคำศัพท์ยากและคำควบกล้ำ 
วิชา ภาษาไทย             ชื่อรายวิชา ท๒๒๑๐๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔       เวลา  ๑๐๐ นาท ี
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
          ม.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได ้
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ยากและคำควบกล้ำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
๓. มีมารยาทในการอ่าน 

สาระสำคัญ 

 การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารที่สำคัญ เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ตลอดจนความรู้สึก
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร นักเรียนจึงต้องรู้หลักในการอ่านร้อยแก้ว เพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
จนเกิดความรู้ ความบันเทิง ทำให้การอ่านออกเสียงนั้นน่าฟัง ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและการฝึกอ่านออก
เสียงที่ถูกต้องจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการอ่านออกเสียงให้ชัดเจนอีกด้วย 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 ๒. อ่านออกเสียงคำศัพท์ยากและคำควบกล้ำ      
   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 ๑. ใฝ่เรียนรู้     
 ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน               



สมรรถนะสำคัญ          
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๓-๔ 
ขั้นที่ ๓ ขัน้อภิปรายคำถามเพื่อหาคำตอบ 

๑. ครูตั้งประเด็นคำถามเก่ียวกับการอ่านออกเสียงจากตัวอย่างใน ประเด็นดังต่อไปนี้  
    - ด้านภาษาและนำ้เสียง (แนวคำถาม : ผู้อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธีหรือไม่ ,ผู้อ่าน
อ่านไดล้ื่นไหลหรือไม,่ นักเรยีนรู้สึกอย่างไรกับน้ำเสียงที่ผู้อ่านถ่ายทอดเนื้อหา) 

๒. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ผ่านแบบฝึกทักษะความเป็นจริงเสมือน เรื่อง การอ่านคำศัพท์
ยากและคำควบกล้ำ โดยมีครูให้คำแนะนำ 

๓. ครูให้คะแนนความถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมิน 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้           
 ๑. Power Point เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 ๒. แบบฝึกทักษะความเป็นจริงเสมือนการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เรื่อง การอ่านคำศัพท์ยากและคำ
ควบกล้ำ 
 
การวัดและประเมินผล 
  
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑก์ารประเมิน หลักฐานการประเมิน 
นัก เร ี ยนสามารถอธ ิบาย
หลักการอ่านออกเสียงร้อย
แก้วได ้

การถาม-ตอบ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 
 

แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเร ียนสามารถอ่านออก
เสียงคำศัพท์ยากและคำควบ
กล้ำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

การถาม-ตอบ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเม ินการอ ่าน
ออกเสียง 

มีมารยาทในการอ่าน 
 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
        
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                        (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง)   

     ครูพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรียงร้อยถอ้ยคำ              เรื่อง การแบ่งวรรคตอนในการอ่านการอ่านออกเสียง 
วิชา ภาษาไทย             ชื่อรายวิชา ท๒๒๑๐๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔     เวลา  ๑๐๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงคก์าฬสินธ์ุ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
          ม.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได ้
๒. นักเรียนสามารถแบ่งวรรคตอนในการอ่านได ้
๓. มีมารยาทในการอ่าน 

สาระสำคัญ 

 การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารที่สำคัญ เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ตลอดจนความรู้สึก
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร นักเรียนจึงต้องรู้หลักในการอ่านร้อยแก้ว เพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
จนเกิดความรู้ ความบันเทิง ทำให้การอ่านออกเสียงนั้นน่าฟัง ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและการฝึกอ่านออก
เสียงที่ถูกต้องจะเป็นพ้ืนฐานที่ดใีนการอ่านออกเสียงให้ชดัเจนอีกด้วย 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 ๒. การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
  ๑. ใฝ่เรียนรู้     
 ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน               

สมรรถนะสำคัญ          
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 



๒. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๕-๖ 
ขั้นที่ ๔ ขัน้อภิปรายคำตอบและแก้ปัญหา  

๑. นักเรียนศึกษาเน้ือหาแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เรื่อง การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
๒. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว บทความขนาดสั้น ผ่านแบบฝึกทกัษะความเป็นจริงเสมือน โดย

มีครูให้คำแนะนำ 
๓. ครูให้คะแนนความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้           
 ๑. Power Point เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 ๒. แบบฝึกทักษะความเป็นจริงเสมือนการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เรื่อง การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
 
การวัดและประเมินผล 
  
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑก์ารประเมิน หลักฐานการประเมิน 
ด้านความรู้ 
น ักเร ียนสามารถอธ ิบาย
หลักการอ่านออกเสียงร้อย
แก้วได ้

ด้านความรู้ 
การถาม-ตอบ 
 

ด้านความรู้ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 
 

ด้านความรู้ 
แบบประเมินพฤติกรรม 
 

ด้านทักษะ 
นักเรียนสามารถแบ่งวรรค
ตอนในการอ่านได ้

ด้านทักษะ 
การถาม-ตอบ 

ด้านทักษะ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 

ด้านทักษะ 
แบบประเม ินการอ ่าน
ออกเสียง 

ด้านคุณลักษณะ 
มีมารยาทในการอ่าน 
 

ด้านคุณลักษณะ 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะ 
 

ด้านคุณลักษณะ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 

ด้านคุณลักษณะ 
แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงช่ือ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
        

ลงชื่อ................................................................ 
     (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง)      

     ครูพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรียงรอ้ยถ้อยคำ                      เรื่อง การอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
วิชา ภาษาไทย             ชื่อรายวิชา ท๒๒๑๐๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    เวลา  ๑๐๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
          ม.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได ้
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับเน้ือหาได ้
๓. มีมารยาทในการอ่าน 

สาระสำคัญ 

 การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารที่สำคัญ เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ตลอดจนความรู้สึก
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร นักเรียนจึงต้องรู้หลักในการอ่านร้อยแก้ว เพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
จนเกิดความรู้ ความบันเทิง ทำให้การอ่านออกเสียงนั้นน่าฟัง ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและการฝึกอ่านออก
เสียงที่ถูกต้องจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการอ่านออกเสียงให้ชัดเจนอีกด้วย 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
๒. การอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 ๑. ใฝ่เรียนรู้     
 ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน               
สมรรถนะสำคัญ          
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. มีความสามารถในการคดิ 



กิจกรรมการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๗-๘ 
ขั้นที่ ๔ ขัน้อภิปรายคำตอบและแก้ปัญหา  

๑. นักเรียนศึกษาเน้ือหาแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เรื่อง การอ่านออกเสียงให้เหมาะสม
กับเนื้อหา 

๒. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว บทความที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกัน เป็นรายบุคคล โดยมีครูให้
คำแนะนำ 

๓. ครูให้คะแนนความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้           
 ๑. Power Point เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

๒. แบบฝึกทักษะความเป็นจริงเสมือนการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เรื่อง การอ่านออกเสียงให้เหมาะสม
กับเนื้อหา 
 
การวัดและประเมินผล 
  
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมิน 
นัก เร ี ยนสามารถอธ ิบาย
หลักการอ่านออกเสียงร้อย
แก้วได ้

การถาม-ตอบ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 
 

แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนสามารถอ่านออก
เสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหา
ได ้

การถาม-ตอบ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเม ินการอ ่าน
ออกเสียง 

มีมารยาทในการอ่าน 
 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงช่ือ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
       (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง) 
          ครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรียงรอ้ยถ้อยคำ                     เรื่อง การอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
วิชา ภาษาไทย             ชื่อรายวิชา ท๒๒๑๐๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔      เวลา  ๑๐๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
          ม.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได ้
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วได ้
๓. มีมารยาทในการอ่าน 

สาระสำคัญ 

 การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารที่สำคัญ เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ตลอดจนความรู้สึก
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร นักเรียนจึงต้องรู้หลักในการอ่านร้อยแก้ว เพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
จนเกิดความรู้ ความบันเทิง ทำให้การอ่านออกเสียงนั้นน่าฟัง ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและการฝึกอ่านออก
เสียงที่ถูกต้องจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการอ่านออกเสียงให้ชัดเจนอีกด้วย 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 ๑. ใฝ่เรียนรู้     
 ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน               
สมรรถนะสำคัญ          
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. มีความสามารถในการคิด 



กิจกรรมการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๙ 
ขั้นที่ ๕ ขัน้สรปุผลและอภิปรายผล  

๑. ครูถามคำถามนักเรียน ดังนี้    
    ๑) หากนักเรียนดูข่าวแล้วผู้ประกาศข่าวอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จะเกิดอะไรขึ้น 
    ๒) นักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร  

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายการเรียนรู้ จากการศึกษากรณีตัวอย่าง เกี่ยวกับหลักการ
อ่านออกเสียงที่ถูกต้อง 

๓. นักเรียนสง่ช้ินงานวิดีโอการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้           
 ๑. Power Point เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 
การวัดและประเมินผล  

 
 
 
 

          ระดับคะแนน 
เกณฑ์ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ด้านความถูกต้อง
ในการอ่าน (15 
คะแนน) 
    

อ่านออก
เสียงถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี
ทุกคำ  

อ่านออกเสียง        
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
1 - 2 คำ  

อ่านออกเสียง        
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
3 - 4 คำ 

อ่านออกเสียง         
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
5 - 6 คำ  

อ่านออกเสียง               
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
7 คำ ขึ้นไป  

ไม่อ่านเพิ่ม
คำ 
หรือข้ามคำ  

อ่านเพิ่มคำ 
หรือข้ามคำ  
1 - 2 แห่ง 

 อ่านเพิ่มคำ 
หรือข้ามคำ  
3 - 4  แห่ง 

อ่านเพิ่มคำ 
หรือข้ามคำ  
5 - 6 แห่ง 

อ่านเพิ่มคำ 
หรือข้ามคำ  
7 แห่ง ขึน้ไป 

อ่านเว้น
วรรคตอนได้
ถูกต้องทุก
แห่ง    

อ่านเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้อง  
1 - 2 แห่ง 

อ่านเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้อง  
3 - 4 แห่ง 

อ่านเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้อง  
5 - 6 แห่ง 

อ่านเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้อง  
7 แห่ง ขึ้นไป 

2. ด้านความ
เหมาะสมของน้ำเสียง
กับเนื้อหา  
(5 คะแนน) 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
สมบูรณ ์

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
1 - 2 แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
3 - 4 แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
5 - 6 แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
7 แห่ง ขึ้นไป  



เกณฑ์การประเมินการผ่าน 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย/การแปลผล 

18-20 ดีมาก 

15-17 ดี 

12-14 ปานกลาง 

ต่ำกว่า 12 ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 

*คะแนนรวมร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครปูระจำวิชา                นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
        
 

ลงชื่อ................................................................ 
       (อาจารยข์วัญจิรา โพธิ์ทอง) 
         ครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


