
แผนการจัดการเรียนรู  
 

กลุมสาระการเรียนรู               กิจกรรมแนะแนว                                 
ชั้นประถมศึกษาปที่                3…………………………………………………… 
หนวยการเรยีนรูที่  2              การแสวงหาและการใชขอมูลสารสนเทศ  เวลาเรียน 12 ชัว่โมง            
แผนการจัดการเรียนรูที่  8      ชื่อ    การฝกพูด          เวลาเรียน    1   ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่……..วันที..……เดือน………………….ปการศึกษา………..เวลา........................  

 
สาระสําคัญ  
              ลกัษณะของการพูดที่ดีคือ พูดดวยถอยคําสุภาพ ทาทางสงางาม เสียงตองชัดเจน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  เพื่อใหนักเรียนระบุหลักการสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการพูด                                                                         
2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถฝกการคัดสรรเนื้อหา สาระนํามาเลาใหผูอ่ืนฟง                                     
3.  เพื่อใหนักเรียนตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการใฝรู ใฝเรียน มีปฏิญาณ ไหวพริบ   

สาระการเรียนรู  
ความสําคัญของการพูดคือ 

1. สื่อความหมายใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
2. ใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน การพูดจาดีเปนการผูกมิตรกับเพื่อน 
3. ใหเกิดความกลาในการแสดงออกตอหนาชุมชน 
4. ใชคําพูดและการแสดงออกตอหนาชุมชนใหถูกตองและเหมาะสม 

ลักษณะของการพูดที่ดีคือ 
1. พูดดวยถอยคําสุภาพ 
2. หาเรื่องสนุก และใหความรูสึกมาเลาใหเพื่อนฟง 
3. ทาทางสงางาม ทวงทีการเดิน สีหนา 
4. เสียงดังชัดเจน มีจังหวะการพูดดี                                 

รูปแบบของการจัดการเรียนรู 
       การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูจากประสบการณเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

กิจกรรม กลุม สื่อการสอน/แหลงการ
เรียนรู 

 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.  ใหนักเรียนกํามือ เหยียดแขนตรงออกไปขางหนา
แลวหมุนแขนใหเปนเลข 8 ในแนวนอนใหศรีษะ
ตรงและนิ่ง มองตามจุดตัดจะทําใหมีสมาธิในการ
เรียนรู 
ขั้นลงมือปฏบิัติ      
2.  ครูและนกัเรียนรวมกนัเลาสิ่งที่ไดเตรียมมา เชน 
เรื่องเลา  บทความ 
3.  ครูและนกัเรียนแนะนําชื่อเรื่อง เหตุผลที่นําเรื่องนี้
มาฝกพูด  
 4.  ครูตั้งคําถามเพื่อเขาสูประเด็นความสําคัญของ
การพูดและลักษณะการพูดที่ดีดังตอไปนี้ 
4.1  ลักษณะทาทาง น้ําเสียงของผูเลาเปนอยางไร  
4.2  เมื่อเพ่ือนออกมาพูดจะตองพิจารณาเรื่องใดบาง 
4.3  มีความรูสึกอยางไรกับเรื่องที่เลา 
5.  ครูแนะนําความสําคัญของการพูด และลักษณะ
ของการพูดที่ดี   
6.  ครูแจงผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และจุดประสงค
การเรียนรูปลายทางใหนักเรียนทราบ                           
ขั้นประสบการณ  
7.  นกัเรียนแลกเปลี่ยนเรยีนรู  ขอมูลระหวางกัน
ภายในกลุม  ศึกษาเรื่องเลา บทความ จากกันและกัน 
 

กลุมที่   
1-4    

 
 
 

กลุมที่   
1-4    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
กลุมที่   

1-4    
 

 

1.  เรื่องเลาจาก   วารสาร  
สิ่งพิมพ  นิทาน  บทความ 
2.   บัตรคํา  “ลักษณะของ
การพูดที่ดี” 
 
 
 

แหลงการเรยีนรู 
3.  สถานที่บริเวณโรงเรียน 
เชน หองเรียน  หองสมุด 
      
 

 
 
 
 
 

 
 



ขั้นองคความรู    
8. นักเรียนในกลุมศึกษาในหัวขอเรื่องธรรมชาติ 
ของมดพรอมทั้งสรุปเนื้อหาลงในใบกิจกรรมที่ 1    
9.  ครูคอยชี้แนะ และเสริมแรงเพื่อใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จ 
ขั้นมุงสูการประเมิน 
10.  นกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการ
ทํางานและรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงาน 
11.  ครชูี้แนะแกไขขอบกพรองของผลงาน  และนาํ
ผลงานไปติดไวที่ปายนิเทศ 
ขั้นสรุป 
12.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพิ่มเติมจาก
สาระสาํคัญ โดยใชบัตรคาํในการสรุปเนื้อหาและ
กิจกรรมดังนี้ 
12.1  สิ่งที่ไดจากการพูด 
12.2  การพิจารณาลักษณะของผูที่พูด 
12.3  ความรูสึกที่ไดมีโอกาสไดแสดงออก ไดฝกพูด 
ขั้นนําไปใช 
13.  ครูแนะนําวาใหนําความรูที่ไดรับมานําไป 
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนเอง เชน                          
-  ในชีวิตประจําวัน 
-  ในการศึกษาเลาเรียน 
-  ในการทํางาน 
 
 
 
 

กลุมที่   
1-4    

 
 
 
กลุมละ 
1 คน 

 
 
 
 
กลุมที ่

1-4 
 
 
 
 
 

กลุมที่   
1-4    

 



การวัดและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง พฤติกรรม      วธิีการ/เครื่องมือ     แหลงขอมูล  

ความรู 
1.  เพื่อใหนักเรียนระบุ
หลักการสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง
การพูด 
 
 
 
 
ทักษะ                                          
 2.  เพื่อใหนักเรียนมี
ความสามารถฝกการคัดสรร
เนื้อหา สาระนํามาเลาใหผูอ่ืน
ฟง      
 
 
 
จิตพิสัย                                       
3.  เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
เกี่ยวกับเรื่องการใฝรู ใฝเรียน มี
ปฏิญาณ ไหวพริบ 
 

 

 
- ความรูความจํา    
 
 

 
         
   
       
 
- ฝกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
- ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
 
  
 
 
 
 

 
- สังเกต / แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
- สังเกต / แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบกิจกรรม / แบบ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 
 
 
- สํารวจ / แบบ
ประเมินผลการสํารวจ
ตนเอง 

 
- ครู 
 
                   
 
 
 
 
 
- คร ู
 
- ผูปกครอง 
 
 
 
 
 
- นักเรียน 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 

• ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
                   

• ผลท่ีเกิดกับครู 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 

• แนวทางพัฒนาครั้งตอไป 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ..........................................ผูบันทึก/ผูสอน 
                                                 (  นางชวนพศิ   สุขแยม  ) 

                                                                                                                                                                                                

ลงชื่อ.....................................ผูตรวจ                            ลงชื่อ............................................. 
    ( นายธีรยุทธ  อุดมพิพัฒน  )                                                 (  นายสมเจตน   สมบูรณศิลป  ) 

       ผูชวยผูอํานวยการฝายธรุการและปกครอง                            ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธินิมติร         
 



บทความ 
“ ธรรมชาติกอใหเกิดความสวยงาม ” 

 
 

“ ธรรมชาติกอใหเกิดความสวยงาม” 
 

                 ธรรมชาติทีอ่ยูรอบตัวเรา  ดูสวยงามจริง ๆ  เรามองเห็นทองฟา  
และเมฆสีขาวบางครั้งมนีกหลากสีบินไป  มา   เรามองเหน็ตนไมสีเขียว    
บางตนก็มดีอกสีขาว   สีแดง  สีชมพู  สีเหลือง  บางดอกก็มีกลิ่นหอม  
เราเห็นผีเสื้อ  และผึง้หลาย ๆตัว  บนิวนเวียนไป มารอบ ๆ ดอกไมนัน้  
เราชอบธรรมชาติ  และอยากใหธรรมชาติอยูกับเรานาน ๆ   
 
      

                           
 

 
   
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมดานความรู 
กลุมกิจกรรม  แนะแนว  หนวยการเรียนรูที่  2  การแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ 

แผนการเรียนรูที่  8  เรื่อง  การฝกพูด                                                                  
ชื่อ...............................................ชั้น...................................เลขที.่............................ 

คําชี้แจง  :  ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองจัดอันดับคุณภาพตอไปนี้ 
 

ระดับคุณภาพ  รายการ  
3 
ดี 

2 
พอใช 

1 
ปรับปรุง 

1.  บอกความสําคัญของการพูด 
2.  บอกลักษณะการพูดที่ดี 
3.  แสดงความคิดเห็น 

   

รวม    

สรุป    

 
ลงชื่อ.........................................ครูผูสอนประเมิน 

                                           (.....................................) 
                                          วัน............../............./......... 
 
เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1  หมายถึง  ตอบผิดมากกวา2ขอสรุปขอคิดเห็นไดบางแตวกวน 
2  หมายถึง  ตอบผิดไมเกิน2ขอสรุปขอคิดเห็นไดตรงประเด็นแตไมตอเนื่อง 
3  หมายถึง  ตอบคําถามถูกตองสรุปขอคิดเห็นไดตรงประเด็นสมบูรณ 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ 
กลุมกิจกรรม  แนะแนว   หนวยการเรียนรูที่  2  การแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ 

แผนการเรียนรูที่  8  เรื่อง  การฝกพูด                                                                  
ชื่อ...............................................ชั้น...................................เลขที.่............................ 

คําชี้แจง  :  ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองจัดอันดับคุณภาพตอไปนี้ 
 

ระดับคุณภาพ รายการ 
3 
ดี 

2 
พอใช 

1 
ปรับปรุง 

1.  บุคลิกภาพและลักษณะทาทาง                                          
2.  เสียงและการใชเสียง 
3.  มีเนื้อหาสาระและมีคุณคา 

   

รวม    

สรุป    

 
ลงชื่อ.........................................ครูผูสอนประเมิน 

                                                (.....................................) 
                                                 วัน............/.........../......... 
 
 
เกณฑการประเมิน                                                                                                                         
ระดับคุณภาพ                                                                                                                                           
1 หมายถึง มคีวามมั่นใจนอยเสียงไมชัดเจนการใชถอยคําเรียบเรียงเนื้อเรื่องไมตอเนื่อง 
2 หมายถึง มคีวามมั่นใจแตเสียงขาดหายบางชวงการใชถอยคําเรียบเรียงเนื้อเรื่องตอเนื่อง                               
3 หมายถึง มคีวามมั่นใจเสียงชัดเจนการใชถอยคําเรียบเรียงเนื้อเรื่องตอเนื่องมีประโยชน 
 
 



แบบสํารวจตนเองดานคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
การใฝรู ใฝเรียน มีปฏิญาณ ไหวพริบ 

กลุมกิจกรรม  แนะแนว     หนวยการเรียนรูที่  2  การแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ 
แผนการเรียนรูที่  8  เรื่อง  การฝกพูด                                                                  

ชื่อ........................................................ชั้น..........................เลขที.่.................... 
คําชี้แจง  :  ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองจัดอันดับคุณภาพตอไปนี้ 

 
ระดับคุณภาพ รายการ 

ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

1.  ศกึษาคนควาดวยตนเอง    
2.  มีนสิัยรักการอาน    

3.  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน    

รวม    

สรุป    

 
ลงชื่อ..................................ประเมินผลการสํารวจตนเอง 

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

                                                                                             (.....................................) 
                                                                                                วัน......../............./........ 
 
เกณฑการประเมิน                                                                 
ระดับคุณภาพ 

1 หมายถึง    ปรับปรุง 
2 หมายถึง    พอใช 
3 หมายถึง    ดี 
 



 
การประเมินผลใบงาน 

   กลุมกิจกรรม  แนะแนว  หนวยการเรียนรูที่  2  การแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ 
แผนการเรียนรูที่  8  เรื่อง  การฝกพูด 

ใบงานที่........................เรื่อง..................................................................................... 
ชื่อ...............................................ชั้น...................................เลขที.่............................ 

  
คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองตามความเปนจริง 

เกณฑการประเมิน รายการประเมินผล 
ดี  (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1.  ความสะอาดเรียบรอย            
2.  ความแปลกใหม            
3.  ความถูกตอง     
4.  ความขยัน    
5.  ตั้งใจทํางาน    

6.  ปรึกษาผูปกครองในการเรียน    

รวม    
สรุปผลการประเมิน    

 
ความคิดเห็นอื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

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

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

                                             วัน......../.........../......... 



สรุปการวัดผลประเมินผล 
กลุมกิจกรรม.........................................  หนวยการเรียนรูท่ี..............................................   แผนการเรียนรูท่ี........และ..........
เร่ือง..............................................ชั้น...........วันสรุป............/................./................ผูบันทึก....................................ครูผูสอน 

ที่ เลขระจําตัว ช่ือ-นามสกุล ความรู ทักษะ 
 

จิตพิสัย คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค 

กระบวน 
การกลุม 

ใบงาน/
กิจกรรม 
…… 

1 14037   ด.ช วีรวัฒน สุทธิจะหาม       
2 14133   ด.ช วุฒิพงษ แกวอรสาน       
3.  14134 ด.ช ศรัณย กอเกียรติตระกูล       
4 14135 ด.ช อนุวัต เจริญมาก       
5 14136 ด.ช เอกราช เกษมรักษ       
6 14137 ด.ช กฤษฏา เช่ียวการปราบ       
7 14138 ด.ช กฤษฏา สายน้ําเย็น       
8 14139 ด.ช ชินนากิจ โตประดิษฐ       
9 14140 ด.ช เชิดชัย จิรัฐติวรรธน       
10 14142 ด.ช ณัฐพงศ แผวโพธิชัย       
11 14145 ด.ช เติมพงศ ยินดีหา       
12 14165 ด.ช รัฐภูมิ กาลจิรายุ       
13 14166 ด.ช ศิวกร แตงฤทัยธรรม       
14 14167 ด.ช สหพัฒน เลาหวรินบุนณ       
15 14371 ด.ช ธนพงษ อินทะดก       
16 14183 ด.ญ โซษิตา ดารา       
17 14184 ด.ญ วิภารัตน ระวังสําโรง       
18 14185 ด.ญ จีราวรรณ จตุเทน       
19 14186 ด.ญ ญาณิศา  อินกอง       
20 14189 ด.ญ ทิพยสุดา บุตรแสน       
21 14190 ด.ญ ทิพวรรณ ปนยิ้ม       
22 14192 ด.ญ นาซีบะห เจะมะ       
23 14193 ด.ญ บงกช โตจรัส       
24 14205 ด.ญ ผักกาด แซโคว       
25 14206 ด.ญ พัชนี สมวงศ       
26 14207 ด.ญ ลดาวัลย โฉมแจง       



27 14208 ด.ญ สุมณฑา วิธานธํารง       
28 14281 ด.ญ ไพริน แสงสี       
29 14339 ด.ญ ณัชฌา ปนเงิน       
30 14340 ด.ญ ศศิธร นุตะพิบาล       
31 14541 ด.ญ ปทมพร แซเบ       

รวมจํานวนนักเรียนที่ผาน       
คิดเปนรอยละ       

รวมจํานวนนักเรียนที่ไมผาน       
 
 
 

ลงชื่อ...............................ครูผูสอน 

(.................................) 
 
 
เกณฑการประเมิน 
3  ระดับ  ดี 
2  ระดับ  พอใช 
1  ระดับ  ปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมที่ 1   
“ธรรมชาติของมด” 

เรื่อง.................................................ชือ่.......................................นามสกุล....................................
ชั้น............. ชื่อผูประเมิน..................................................................วันที่......../................../......... 

• ใหนักเรียนวางแผนที่จะไปศึกษาธรรมชาติของมดดังนี้ 
วัน     เวลา   สถานที่  ที่ไป............................................................................................... 
จะไปโดยวิธีใด.................................................................................................................. 
สิ่งที่จะนําไปไดแก............................................................................................................ 
*ใหนักเรียนเขียนชื่อมดที่พบ  พรอมทั้งวาดภาพประกอบ และบอกการดํารงชีวิตของมดเชนที่
อยูอาศัย รูปรางลักษณะ  อาหารของมด . 
 
 
 
 
 
  
 
 
ที่อยูอาศัย................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
รูปรางลักษณะ.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
อาหารของมด............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 

 
 

ช่ือ............................................................................... 
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