
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํา  นําเรื่อง เวลา     ๒   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ  หลักการอานแจกลูกสะกดคํา  

ความหมายและหลักการใช จึงจะสามารถนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒   อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได  

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําศัพทจากเรื่อง 

- ความหมายของคํา 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบท  อานคลอง  รองเลน  “กินดี  มีสุข”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่อง

ของ เรื่อง  เข็ดแลว  ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน 

๒. ครูช้ีแจงจุดประสงคและลําดับข้ันตอนการเรียนรูใหนักเรียนรับทราบ 



๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๑๑  “เด็กดี” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน 

- ในภาพมีอะไรบาง 

- เขากําลังทําอะไร 

๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๑๑ “เด็กดี” หนา ๑๗๒ – ๑๗๓  

แลวรวมกันสนทนาถึงความหมาย ดังน้ี  ตึก  นอง  เสี้ยว  หลน  ไมคํ้า  ทางซาย  ทางขวา  พยุง  อาชีพ  รมรื่น  

หกลม  สมบัติ  กระปาสตางค 

๕. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําพรอมๆ กันจนคลอง  และสุม

เลือกนักเรียนออกมาอานนําเพื่อนอีก ๒-๓ คน 

๖. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง และสวยงาม 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล  
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํา  นําเรื่อง เวลา     ๒   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ  หลักการอานแจกลูกสะกดคํา  

ความหมายและหลักการใช จึงจะสามารถนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒   อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได  

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําศัพทจากเรื่อง 

- ความหมายของคํา 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลวจากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมายเพื่อเปนการ

ทบทวน 

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๑๑ “เด็กดี” หนาที่ ๑๗๓  

โดยครูอานใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียน

ที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา  เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน

เวลาวาง 

๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด

มาสงครู ดังน้ี  เลี้ยว  หลน  หกลม  รมรื่น  สมบัติ  เดือดรอน  ชีวิต  อาชีพ  ชุมชน  ซื่อสัตย 

๕. นักเรียนคัดคําศัพทที่อาน ในวันน้ีลงสมุดใหถูกตองและสะอาดสวยงาม 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ “เด็กดี” ขอที่  ๔-๖   

หนาที่ ๑๑๒-๑๑๔  
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ “เด็กดี” ขอที่  ๔-๖   

หนาที่ ๑๑๒-๑๑๔ 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานเปนพฤติกรรมในการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเริ่มเรียน  การอานออกเสียงผูอานตอง

รูที่มาและองคประกอบของคํา  จึงจะทําใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑   อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเน้ือหาในบทเรียนได  

๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานเรื่อง “เด็กดี”  

- การตอบคําถาม 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นําแผนภูมิคานิยม ๑๒ ประการ ติดบนกระดานดํา 

                    คานิยม ๑๒ ประการ 

หน่ึงรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 

สองซื่อสัตย  เสียสละ  อดทนได 

สามกตัญู  พอแมสุด  หัวใจ 

สี่มุงใฝ  เลาเรียน  เพียรวิชา 

หารักษา  วัฒนธรรม  ประจําชาติ 

หกไมขาด  ศีลธรรม  ศาสนา 

เจ็ดเรียนรู  อธิปไตย  ของประชา 

แปดรักษา  วินัย  กฎหมายไทย 

เกาปฏิบัติ  ตามพระ  ราชดํารัส 

สิบไมขาด  พอเพียง  เลี้ยงชีพได 

สิบเอ็ดตอง  เขมแข็ง  ทั้งกายใจ 

สิบสองไซร  คิดอะไร  ใหสวนรวม 

๒. ครูอานใหนักเรียนฟงและนักเรียนอานพรอมๆ กัน 

๓. รวมกันสนทนาถึงความหมายทีละขอ พรอมทั้งสรุปวาเปนหนาที่ที่เด็กๆ ควรปฏิบัติ 

๔. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๕. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียน จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๑  เรื่อง “เด็กดี” พรอมกัน 

๖. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- ในเรื่องกลาวถึงใครบาง 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดข้ึนบาง 

- หนาที่ของเด็กดีมีอะไรบาง 

- หนาที่ของนักเรียนตอครอบครัวมีอะไรบาง 

- หนาที่ของนักเรียนตอประเทศชาติมีอะไรบาง 

- นักเรียนไดขอคิดอยางไร 

๗. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปถึงเน้ือเรื่อง “เด็กดี” ครูถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไร 

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ “เด็กดี” ขอที่ ๑-๓  

หนาที่๑๑๐-๑๑๒ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูก   
  

 

 

 

 



๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ “เด็กดี” ขอที่ ๑-๓  หนาที่

๑๑๐-๑๑๒  

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครือ่งมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานจับใจความและระบุความสําคัญของเรื่องตองมีสมาธิปฏิบัติตนในการอานถูกตอง

และรูจักความหมายของคํา  จะสามารถสรุปและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อานได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔   ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๕   แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๒. นักเรียนบอกขอคิดจากเรื่องได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานจับใจความเรื่อง “ เด็กดี” 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอาน คานิยม ๑๒ ประการ พรอมๆ กัน 

   คานิยม ๑๒ ประการ 

หน่ึงรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 

สองซื่อสัตย  เสียสละ  อดทนได 

สามกตัญู  พอแมสุด  หัวใจ 

สี่มุงใฝ  เลาเรียน  เพียรวิชา 

หารักษา  วัฒนธรรม  ประจําชาติ 

หกไมขาด  ศีลธรรม  ศาสนา 

เจ็ดเรียนรู  อธิปไตย  ของประชา 

แปดรักษา  วินัย  กฎหมายไทย 

เกาปฏิบัติ  ตามพระ  ราชดํารัส 

สิบไมขาด  พอเพียง  เลี้ยงชีพได 

สิบเอ็ดตอง  เขมแข็ง  ทั้งกายใจ 

๒. รวมกันสนทนาถึงความหมายแตละขอ 

๓. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๔. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “เด็กดี”  จากหนังสือเรียน ภาษาไทย

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๑  จากหนา ๑๗๔-๑๗๘ ทีละกลุมแลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง   

๕. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติหนาช้ันเรียนในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความ

คิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๖. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “เด็กดี”  ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังน้ี  ไมออกเสียง  

ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา  ไมทําปาก ขมุบขมิบ มีสมาธิในการอาน และจับใจความสําคัญของเรื่องให

ไดมากที่สุด จบแลวครต้ัูงคําถามดังน้ี 

- ในเรื่องมีใครบาง 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรบาง  

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๗. นักเรียนสรุปหนาที่ของเด็กดีเปนแผนภาพความคิดลงในสมุดใหเรียบรอย 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แผนภูมิ คานิยม ๑๒ ประการ 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 

 



๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําท่ีมีตัว รร (ร หัน)   เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

คําที่มีตัว รร (ร หัน) 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต และเลขไทย 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกคําที่มีตัว รร (ร หัน) 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําที่ รร (ร หัน) 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่ประสมดวยสระเออเมื่อมีตัวสะกด 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูคําที่มี  รร (ร หัน) ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่  ๑๗๙  แลวอานตามคําอาน 

๒. นักเรียนเขากลุมเดิมชวยหาคําที่ มี  รร (ร หัน)  จากหนังสือเรียนภาษาพาทีใหไดมากที่สุด ครู

ตรวจสอบความถูกตอง นําผลงานแสดงที่ปายนิเทศ 

๓. ครูนําคําศัพททีม่ี  รร (ร หัน)  ๑๐ คํา ใหนักเรียนแตงประโยคลงในสมุดใหถูกตอง ดังน้ี 



๔. ธรรมชาติ  พรรษา  สวรรค  พรรค  ธรรมะ  บรรทัด  กรรมการ  กรรไกร  สรางสรรค  กรรม 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ เด็กดี  ขอที่ ๗  

หนาที่  ๑๑๕  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรรูปสระ  

๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๐ – ๑๑ 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําท่ีใชไมยมก (ๆ) เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษา 

มาตรฐาน ท ๔ .๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูภาษาจําเปนอยางย่ิงที่ผู เรียนตองมีพื้นฐานความรู เรื่องกฎเกณฑหรือหลัก

ไวยากรณ เพราะเปนองคประกอบสําคัญมากของภาษา  การที่จะเรียบเรียงภาษาใหเปนประโยคเปน

เรื่องเปนราวไดน้ันตองอาศัยกฎเกณฑ  ปญหาที่ผูเรียนขาดทักษะในการพูดหรือเขียนน้ันเปนเพราะไม

แมนยําไมมีพื้นฐานดานกฎเกณฑ  อันเปนเหตุทําใหขาดความมั่นใจในการใชภาษา  ดวยเหตุน้ีกฎหรือ

หลักภาษายังมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาในทุกยุคทุกสมัย   

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

     มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๓  เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร    
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกความหมายของไมยมกได 

๒. ใชไมยมกประกอบคําซ้ําไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การใชไมยมก 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนศึกษาคําที่ใชไมยมก (ๆ) ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่ ๑๘๐  

๒. ครูอธิบายวา คําที่ใชไมยมก (ๆ) หรือคําซ้ํา  คือ  คําที่เกิดจากการซ้ําเสียงคําเดียวกันต้ังแต   ๒   คํา

ข้ึนไป เพื่อทําใหเกิดคําใหมไดความหมายใหม  เชน  ดําๆ  หวานๆ  คอยๆ  เด็กๆ  เปนตน 

๓. ใหนักเรียนหาคําที่มีไมยมก (ๆ)  ในหนังสือเรียนภาษาพาที ใหไดมากที่สุด 

๔. ครูเลือกคําที่นักเรียนหามาได ๑๐ คํา เขียนบนกระดานแลวใหนักเรียนนําไปแตงประโยค ลงในสมุด 

๕. นักเรียนทําแบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ เด็กดี  ขอที่ ๙  หนาที่  

๑๑๗  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ เด็กดี  ขอที่ ๙  หนาที่  ๑๑๗   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
   

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  การใชเครื่องหมายวรรคตอน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

เครื่องหมายวรรคตอนคือสัญลักษณที่ใชเพื่อเนน เช่ือม ละเวน ขอความหรือประโยคใน

ภาษาไทยใหเกิดความเขาใจตามเจตนารมณของผูใช  ในภาษาไทยของเรามีเครื่องหมายตางๆ  ใช

เขียนกํากับขอความประโยคมากมาย  ผูเรียนตองศึกษาหลักและวิธีการนําไปใชใหถูกตองตามบริบท 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒   อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนใชเครื่องหมาย อัศเจรีย (!) ไดถูกตอง 

๒. นักเรียนใชเครื่องหมายอัญประกาศ  “...” ไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- เครื่องหมาย อัศเจรีย (!) 

- เครื่องหมาย อัญประกาศ ( “....” ) 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนศึกษาคําที่มีอัศเจรีย (!) และคําที่มีอัญประกาศ (“   ”) หนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่ ๑๘๒  

๒. ครูอธิบายการใชเครื่องหมายวรรคตอนจากน้ันใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคที่มีเครื่องหมาย 

อัศเจรีย (!)   และ คําที่มีอัญประกาศ (“   ”)  หาอาสาสมัครมาเขียนบนกระดาน พรอมอานใหเพื่อนๆ  ฟง 

๓. นักเรียนแตงประโยคที่มีเครื่องหมาย อัศเจรีย (!) และคําที่มีอัญประกาศ (“   ”) ลงในสมุด ๑๐ 

ประโยค  

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๑ เด็กดี  ขอที่ ๑๐  

หนาที่  ๑๑๘  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
    

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. ใบความรู เรื่อง การใชคําอุทาน 

๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๖ – ๑๗ 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําศัพทจากบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด

ของคํา  หนาที่ของคํา  และนําคําน้ันไปใชใหถูกตองตามบริบท 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและบอกความหมายของคําในบทเรียนได 

๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคํา  และการนําคําไปใช 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน   

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕ – ๖  คน  แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๑๗๒-๑๗๓    



๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังน้ี  สามัคคี  กตัญู  สุจริต  หนาที่  สงบ  ใหนักเรียนอาน และสนทนา

ถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่  ๑๗๓   มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค 

พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม 

๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง  แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลอง   รองเลน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การฝกอานคลอง  ตองหมั่นฝกฝนอยูเปนประจํา  เริ่มจากการฝกอานคําที่คลองจองกัน  

อานแลวจะทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  มีนิสัยรักการอาน 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑   อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทรองเลนงายๆ ได 

๒. นักเรียนอานบทรองเลนและแสดงทาประกอบได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทอานคลอง   รองเลน 
 

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนทองบทรองเลน “กินดี  มีสุข” ที่เรียนมาแลว  พรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทํา

ทาทางประกอบอยางอิสระ 

๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๑๑ เด็กดี หนาที่  ๑๘๓  อานคลองรอง

เลน  “เด็กดี  ทําดี” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน  “เด็กดี  ทําดี”   จากน้ันออกมาแสดงทา

ประกอบบทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน  “เด็กดี  ทําดี”    

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒  บทที่ ๑๑  เด็กดี ทําดี  ขอที่ 

๑๑  หนาที่  ๑๑๙  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ กินดีมีสุข ขอที่ ๑๑  หนาที่  

๑๑๙   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑  เรื่อง เด็กดี เวลา   ๑๓   ชั่วโมง 

เรื่อง  ชวนคิด  ชวนทํา (คําคลองจอง) เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆ ใหเกิดข้ึนไปพรอมๆ กัน  ตองมีกระบวนการหลาย

อยางเพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน  การเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน

การพูดและการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงานจึงจะบรรลุผลอยาง

แทจริง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖   อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนรูและเขาใจการแตงคําคลองจอง 

๒. นักเรียนแตงคําคลองจองสามพยางคได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การแตงคําคลองจองสามพยางค   

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนอาน คานิยม  ๑๒ ประการ ที่เรียนมาแลวพรอมๆ กัน 

                คานิยม ๑๒ ประการ 

หน่ึงรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 

สองซื่อสัตย  เสียสละ  อดทนได 

สามกตัญู  พอแมสุด  หัวใจ 

สี่มุงใฝ  เลาเรียน  เพียรวิชา 

หารักษา  วัฒนธรรม  ประจําชาติ 

หกไมขาด  ศีลธรรม  ศาสนา 

เจ็ดเรียนรู  อธิปไตย  ของประชา 

แปดรักษา  วินัย  กฎหมายไทย 

เกาปฏิบัติ  ตามพระ  ราชดํารัส 

สิบไมขาด  พอเพียง  เลี้ยงชีพได 

สิบเอ็ดตอง  เขมแข็ง  ทั้งกายใจ 

สิบสองไซร  คิดอะไร  ใหสวนรวม 

๒. นักเรียนทองบทรองเลน “เด็กดี  ทําดี” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม  

๓. นักเรียนรวมเลาเรื่อง  “เด็กดี” และชวยกันสรุปเน้ือหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการเรียน

บทเรียนน้ีมีอะไรบาง 

๔. นักเรียนเขากลุมเดิมและปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม   เพื่อแขงขันกันแตงคําคลองจอง  ๒  

พยางค  โดยยํ้ากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองน้ัน  คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา

สุดทายในวรรคแรก เชน  เด็กดี  มีคา 

๕. ครูกําหนดคํา ๒ พยางค โดยเขียนบนกระดาน เชน  “ต้ังใจ”  ใหแตละกลุมชวยกันตอคําคลองจอง 

กลุมใดถูกตองและไดมากที่สุดเปนฝาย ชนะ  

๖. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว  แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูและเพื่อนๆ 

ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ  

๗. นักเรียนบทรองเลน  “เด็กดี  ทําดี” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แผนภูมิ คานิยม ๑๒ ประการ 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  



๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 


