
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   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 

- คําศัพทจากบทเรียน 

- ความหมายของคํา 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบท  อานคลอง  รองเลน  “เด็กดี  ทําดี”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่อง

ของ เรื่อง  เด็กดี ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน 



๒. ครูช้ีแจง จุดประสงค และ ลําดับข้ันตอนการเรียนรู  ใหนักเรียนรับทราบ 

๓. ครูนําแผนภูมิเพลง  เราสู  ติดบนกระดาน ใหนักเรียนอานแลวครูรองใหฟง นักเรียนรองตามครู ๒-๓ 

เที่ยว แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเพลง เราสู 

           เพลง  เราสู 

 บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ  ปกบานปองเมืองคุมเหยา 

เสียเลือดเสียเน้ือมิใชเบา หนาที่เรารักษาสืบไป 

 ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา จะไดมีพสุธาอาศัย 

อนาคตจะตองมีประเทศไทย มิยอมใหผูใดมาทําลาย 

 ถึงขูฆาลางโครตก็ไมหว่ัน จะสูกันไมหลบหนีหาย 

สูตรงน้ีสูที่น่ีสูจนตาย ถึงเปนคนสุดทายก็ลองดู 

 บานเมืองเราเราตองรักษา อยากทําลายเชิญมาเราสู  

เกียรติศักด์ิของเราเราเชิดชู เราสูไมถอยจนกาวเดียว 

๔. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๑๒  “ชาติของเรา” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน  

- ในภาพมีอะไรบาง 

- เขากําลังทําอะไร 

๕. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ ๑๒  “ชาติของเรา” หนา ๑๘๘  

แลวรวมกันสนทนาถึงความหมาย ดังน้ี  พื้น  รอย  เรียง  ทับ  เสน  ผลัก  สราง  แผนดิน  สูรบ  นักรบ  กระดาษ  

สี่เหลี่ยม 

๖. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําพรอมๆ กันจนคลอง  และสุม

เลือกนักเรียนออกมาอานนําเพื่อนอีก ๒-๓ คน 

๗. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง และสวยงาม 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แบบทดสอบกอนเรียน 

๒. รูปภาพ 

๓. ใบงาน ชุดที่ ๑  

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 

๕. แบบกรอกคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

 

 



๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   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. นักเรียน  รองเพลง เราสู  พรอมๆ กัน  จบแลวอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลว  จากบัตรคํา 

และสนทนาถึงความหมาย  เพื่อเปนการทบทวน 

           เพลง  เราสู 

 บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ  ปกบานปองเมืองคุมเหยา 

เสียเลือดเสียเน้ือมิใชเบา หนาที่เรารักษาสืบไป 

 ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา จะไดมพีสุธาอาศัย 

อนาคตจะตองมีประเทศไทย มิยอมใหผูใดมาทําลาย 

 ถึงขูฆาลางโครตก็ไมหว่ัน จะสูกันไมหลบหนีหาย 

สูตรงน้ีสูที่น่ีสูจนตาย ถึงเปนคนสุดทายก็ลองดู 

 บานเมืองเราเราตองรักษา อยากทําลายเชิญมาเราสู  

เกียรติศักด์ิของเราเราเชิดชู เราสูไมถอยจนกาวเดียว 

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียนภาษาพาที     บทที่ ๑๒ “ชาติของเรา” หนาที่ 

๑๘๙  โดยครูอานใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนอานพรอมๆกัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน 

นักเรียนที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา  เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน

เวลาวาง 

๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด

มาสงครู ดังน้ี  ผลัก  สราง  กระดาษ  ทาส  ขาศึก  กลาหาญ  ช่ืนชม  กิจกรรม  สมัย  โบราณ 

๕. นักเรียนคัดคําศัพททีอ่าน ในวันน้ีลงสมุดใหถูกตอง สะอาด และสวยงาม 

๖. นักเรียนทําแบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ “ชาติของเรา” ขอที่  ๓-

๔   หนาที่ ๑๒๒-๑๒๓  
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาพาที   

๒. รูปภาพ 

๓. ใบงาน ชุดที่ ๒ – ๓  

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 ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   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. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได  

๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง “ชาติของเรา”  

- การตอบคําถาม 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นําแผนภูมิเพลง  เราสู   ติดบนกระดานดํา 

๒. ครูและนักเรียนรวมรองเพลง เราสู พรอมๆ กัน 



๓. รวมกันสนทนาสรุปเน้ือเพลงเราสู 

๔. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๕. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียน จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ 

๑๒  เรื่อง “ชาติของเรา” พรอมกัน 

๖. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- ในเรื่องกลาวถึงใครบาง 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดข้ึนบาง 

- นักเรียนจะชวยเหลือประเทศชาติไดหรือไมอยางไร 

- ถาคนในชาติไมมีความสามัคคีกัน จะเปนอยางไร 

- นักเรียนไดขอคิดอะไรบาง 

๗. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปถึงเน้ือเรื่อง “ชาติของเรา” ครูถามนักเรียนวานักเรียนได

ขอคิดอะไร 

๘. นักเรียนทําแบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ “ชาติของเรา” ขอที่ ๑  

หนาที่๑๒๐ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูก   
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนชุด  ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ “ชาติของเรา” ขอที่ ๑  หนาที่๑๒๐  

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๑   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 “ชาติของเรา”  
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลง เราสู  พรอมๆ กัน จบแลวรวมกันสนทนาและทบทวนถึงความหมายของเน้ือเพลง 

           เพลง  เราสู 

 บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ  ปกบานปองเมืองคุมเหยา 

เสียเลือดเสียเน้ือมิใชเบา หนาที่เรารักษาสืบไป 

 ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา จะไดมีพสุธาอาศัย 

อนาคตจะตองมีประเทศไทย มิยอมใหผูใดมาทําลาย 

 ถึงขูฆาลางโครตก็ไมหว่ัน จะสูกันไมหลบหนีหาย 

สูตรงน้ีสูที่น่ีสูจนตาย ถึงเปนคนสุดทายก็ลองดู 

 บานเมืองเราเราตองรักษา อยากทําลายเชิญมาเราสู  

เกียรติศักด์ิของเราเราเชิดชู เราสูไมถอยจนกาวเดียว 

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๓. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “ชาติของเรา”  จากหนังสือภาษาไทย

ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๒  จากหนา ๑๙๐-๑๙๕ ทีละกลุมแลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของ

เรื่อง   

๔. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “เด็กดี”  ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังน้ี  ไมออกเสียง  

ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา  ไมทําปากขมุบขมิบ มีสมาธิในการอาน และจับใจความสําคัญของเรื่องให

ไดมากที่สุด จบแลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ในเรื่องมีใครบาง 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรบาง 

- นักเรียนมีวิธีแสดงออกถึงความรักชาติอยางไรบาง  

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๕. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด เรื่องการแสดงออกถึงความรักชาติ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ “ชาติของเรา” ขอที่ ๒  

หนาที่ ๑๒๑ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูก   
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนชุด  ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ “ชาติของเรา” ขอที่ ๑-๒  หนาที่

๑๒๐-๑๒๑  

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

 

 



๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  สระลดรูปและเปลี่ยนรูป เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………............................................................... 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

คําที่ใชสระลดรูปหมายถึงคําที่เปนสระเสียงสั้นและมีเสียงสระแตไมมีรูปสระ  การใชสระลด

รูปเมื่อคําน้ันมีตัวสะกด  และสระบางตัวลดรูป บางตัวเปลี่ยนรูป ตองจดจําและนําไปใชใหถูกตอง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

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

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกสระลดรูปและเปลี่ยนรูปได 

๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระเมื่อมีตัวสะกดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การใชสระลดรูปและเปลี่ยนรูป 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานและสังเกตคําที่มีสระไมมีตัวสะกดและมีตัวสะกด ในหนังสือภาษาพาที หนาที่  ๑๙๖-

๒๐๐ อานแบบสะกดคํา 

 



๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม  คําที่ประสมดวยสระ อะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเปน ไมหันอากาศ เชน กัด 

- คําที่ประสมดวยสระ อือ เมื่อมีตัวสะกด ตัว อ จะหายไป เชน มืด 

- คําที่ประสมดวยสระ เอะ  เมื่อมีตัวสะกด สระเปลี่ยนรูปเปน เ -  ็   

- คําที่ประสมดวยสระ แอะ เมื่อมีตัวสะกด สระจะเปลี่ยนรูป   แ -  ็   

- คําที่ประสมดวยสระ เอาะ  เมื่อมีตัวสะกด สระจะเปลี่ยนรูป    -  ็ อ 

- คําที่ประสมดวยสระ  โอะ  เมื่อมีตัวสะกด  จะไมปรากฎรูปสระ 

- คําที่ประสมดวยสระ เออ เมื่อมีตัวสะกด สระเอกับสระอิ และสระเออมี ย สะกดใช เ- 

- คําที่ประสมดวย สระอัว เมื่อมีตัวสะกด จะใช  - ว - 

๓. นักเรียนเขากลุมเดิมชวยหาคําที่ประสมตางๆ ตามที่ครูกําหนดดวย จากหนังสือเรียน ภาษาพาทีใหได

มากที่สุด ครูตรวจสอบความถูกตอง นําผลงานแสดงที่ปายนิเทศ 

กลุมที่ ๑ คําที่ประสมดวยสระ อะ เมื่อมีตัวสะกด และคําที่ประสมดวยสระอือ เมื่อมีตัวสะกด 

กลุมที่ ๒ คําที่ประสมดวยสระ เอะ  เมื่อมีตัวสะกด และคําที่ประสมดวยสระ แอะ 

กลุมที่ ๓ คําที่ประสมดวยสระ เอาะ  เมื่อมีตัวสะกด และคําที่ประสมดวยสระ  โอะ  เมื่อมี

ตัวสะกด 

กลุมที่ ๔ คําที่ประสมดวยสระ เออ เมื่อมีตัวสะกด   คําที่ประสมดวย สระอัว เมื่อมีตัวสะกด 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ ชาติไทย  ขอที่ ๗-๙  

หนาที่  ๑๒๖-๑๒๘  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ ชาติไทย  ขอที่ ๗-๙  หนาที่  

๑๒๖-๑๒๘   

๓. กระเปาผนัง 

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 ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   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.  ตัวชีวั้ด 

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 ๑๘๙    



๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังน้ี  กษัตริย  ปกครอง  กลาหาญ  สําเร็จ  ปรากฏ ใหนักเรียนอาน และ

สนทนาถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอม

นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่  ๑๘๙   มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค 

พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม 

๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง  แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒  บทที่ ๑๒ ชาติของเรา ขอที่ ๑๐ 

หนาที่  ๑๒๙  สงครูตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ บทที่ ๑๒ ชาติของเรา  ขอที่ ๑๐ 

หนาที่  ๑๒๙   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การรองเพลงชาติไทย เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………............................................................... 

สาระท่ี  ๓  การฟง  การดูและการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                                     
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

เพลงชาติไทย เปนสัญลักษณของความเปนไทย  เราทุกคนในฐานะที่เปนคนไทย ควรรอง

เพลงชาติใหถูกตอง  และยืนตรงทุกครั้งที่ไดยินเพลงชาติเพื่อเปนการ เคารพธงชาติ และควรรู

ความหมายของเพลงดวย 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๒ / ๕   พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกความหมายของเพลงชาติไทยได 

๒. นักเรียนรองเพลงชาติไทยไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- เพลง ชาติไทย 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลงเราสู พรอมๆ กัน ทําทาทางประกอบอยางอิสระ 

๒. ครูติดแผนภูมิเพลงชาติ บนกระดานดํา  รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงชาติไทย  อานนํานักเรียน 

จากน้ันใหนักเรียนอานเอง  ครูซักถามเกี่ยวกับเน้ือหาของเพลง 

  เพลงชาติไทย 

ประเทศไทย รวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย 

เปนประชารัฐ  ไผท ผองไทยทุกสวน 

อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล   

ดวยไทยลวนหมาย   รักสามัคคี 

ไทยน้ีรักสงบ  แตถึงรบไมขลาด 

เอกราชจะไมใหใครขมข่ี   

สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี 

เถลิงประเทศชาติไทย ทวี มีชัย ชโย 

๓. ครูอธิบายความหมายของเน้ือเพลง และคํายากในเน้ือเพลง   

๔. ใหนักเรียนรองเพลงพรอมกัน ครูแนะนําแกไขในสวนที่ยังไมถูกตอง 

๕. ครูเปด ซีดีเพลงชาติใหนักเรียนฟงและรองพรอมๆ กัน 

๖. นักเรียนคัดเพลงชาติ ลงในสมุดดวยตัวบรรจง และวาดรูปธงชาติไทยประกอบใหสวยงาม 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. เพลง ชาติไทย 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   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 “เด็กดี  ทําดี” ที่เรียนมาแลว  พรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทํา

ทาทางประกอบอยางอิสระ 



๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ชุด ภาษาพาที บทที่ ๑๒ ชาติของเรา หนา ๒๐๑  อาน

คลองรองเลน  “ชาติไทย” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน  “ชาติไทย”   จากน้ันออกมาแสดงทา

ประกอบบทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน  “ชาติไทย” 

๔. นักเรียนรวมกันรองเพลงชาติไทย  ใหถูกตองตามที่เรียนมาแลว  

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒  ชาติไทย  ขอที่ ๑๑  

หนาที่  ๑๒๙  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง         
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. รูปภาพ 

๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๖ – ๑๗ 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ท่ี  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  ชวนคิด  ชวนทํา  คําคลองจอง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………............................................................... 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆใหเกิดข้ึนไปพรอมๆกัน  ตองมีกระบวนการหลายอยาง

เพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย  นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอานการ

พูด และการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงาน  จึงจะบรรลุผลอยาง

แทจริง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖   อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนรูและเขาใจการแตงคําคลองจองได 

๒. นักเรียนแตงคําคลองจองสามพยางคไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การแตงคําคลองจองสามพยางค 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทรองเลน “ชาติไทย” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม  

๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง  “ชาติของเรา” และชวยกันสรุปเน้ือหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการ

เรียนบทเรียนน้ีมีอะไรบาง 

๓. นักเรียนเขากลุมเดิมและปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม   เพื่อแขงขันกันแตงคําคลองจอง  ๓  

พยางค  โดยยํ้ากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองน้ัน  คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา

สุดทายในวรรคแรก เชน  คนไทย  ใจดี 

๔. ครูกําหนดคํา ๓ พยางค โดยเขียนบนกระดาน เชน  “ชาติไทยเรา”  ใหแตละกลุมชวยกันตอคําคลอง

จอง กลุมใดถูกตองและไดมากทีสุ่ดเปนฝาย ชนะ  

๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว  แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูและเพื่อนๆ 

ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ  

๖. นักเรียนบทรองเลน  “ชาติไทย” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ 

๗. นักเรียนรองเพลงชาติไทยพรอมๆ กัน  

๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหนาที่ของคนไทยที่มีตอประเทศชาติ 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. เพลงชาติไทย 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
   

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไท ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา (ยายกะตา) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานนิทาน เรื่อง ยายกะตา เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม  ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล  รูจักคิดวิเคราะหเรือ่งที่

อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

การอานนิทาน  เปนการอานเพื่อความสนุกสนานเพลินเพลิน  ทําใหผูเรียนเกิดสุนทรียภาพ

ในการอาน  อันจะนําไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและฝกทักษะการ

อานใหคลองแคลว 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการอาน 

- ความสามารถในการเก็บสาระสําคัญ 

- ความสามารถในการตอบคําถาม 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท  ๕.๑ ป.๒ / ๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อนําไปใช

ชีวิตประจําวัน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามได  

๒. นักเรียนอานออกเสียงไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

 



๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานนิทานเรื่อง ยายกะตา 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียน ดูรูปภาพ เรื่อง ยายกะตาและอาน บทรอยกรอง ดังน้ี 

 นิทานยายกะตา 

ปลูกถ่ัวงาใหหลานเฝา 

กากินถ่ัวงาเจา 

เรื่องต่ืนเตนตองติดตาม 

๒. รวมกันสนทนาถึงภาพและความหมายของบทรอยกรอง 

๓. นักเรียนฟงครูอานเชิงเลาเรื่อง “ยายกะตา” โดยครูแนะนํานักเรียนวาควรฟงอยางต้ังใจและจับ

ประเด็นสําคัญของเรื่องใหได 

๔. นักเรียนอานออกเสียงเรื่องยายกะตา  

๕. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเน้ือเรื่องตามประเด็นดังน้ี 

- ตัวละครในเรื่องมีใครบาง 

- เขาทําอะไรกัน 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรบาง 

- ผลที่เกิดจากเหตุการณสําคัญน้ันเปนอยางไร 

- ขอคิดของเรื่องที่ไดคืออยางไร 

๖. นักเรียนเขากลุมเดิม รวมกันเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ยายกะตา 

๗. นักเรียนทําแบบฝกภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒  ขอ ๕ หนาที่  ๑๒๔  สง

ครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง      
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา  ช้ัน ป.๒ 

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒  ขอ ๕ หนาที่  ๑๒๔   

๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

 



๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา (ยายกะตา) เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทรอยกรอง เวลา     ๒    ชั่วโมง 

……………............................................................... 

สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานหรือทองบทอาขยาน  เปนการปูพื้นฐานในการจดจําความรู ทําใหเราเปนคนที่ใช

ภาษาไทยไดดี และถูกตอง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๕.๑ ป.๒ / ๓  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทอาขยาน ความดีความช่ัวได 

๒. บอกความหมายของบทอาขยานความดีความช่ัวได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- อานบทอาขยาน ความดีความช่ัว 
 

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิ  บทรอยกรอง ความดีความช่ัว  บนกระดานดํา 

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึง บทรอยกรอง ความดีความช่ัว ดังน้ี  

- กลาวถึงอะไร 

- ถาทําช่ัวจะมีผลเปนอยางไร 

- อะไรบางที่เปนความดี 

๓. ครูอานบทรอยกรอง ความดีความช่ัว ให นักเรียนฟงและสังเกตจังหวะนํ้าเสียงในการอาน 

๔. นักเรียนอานบทรอยกรองความดีความช่ัว ตามครู  โดยเนนการอานออกเสียงใหถูกตองชัดเจน 

๕. ครูอาน บทรอยกรอง ความดีความช่ัว เปนทํานองเสนาะ ใหนักเรียนฟง 

๖. นักเรียนอาน บทรอยกรอง ความดีความช่ัว  พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ ตามครูทีละวรรค และ

ฝกทองจนทองไดถูกตอง 

๗. นักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่องของ บทรอยกรองความดีความช่ัว  และขอคิดจากเรื่องโดยครูคอยเสริม

ถานักเรียนสรุปไมถูกตอง 

๘. นักเรียนคัดบทรอยกรอง ความดีความช่ัวในสมุด ลายมือสวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ 

๙. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ ขอที่ ๖  หนาที่  

๑๒๕  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แผนภูมิบทรอยกรอง ความดีความช่ัว 

๒. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๒ ขอที่ ๖  หนาที่  ๑๒๕   

๔. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล  
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา (ยายกะตา) เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน เวลา      ๒   ชั่วโมง 

……………............................................................... 

สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน  เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวสวนตัว หรือเรื่องราว

ตางๆ ที่เกิดข้ึนในแตละวันของตนเอง เพื่อเตือนความจํา 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๒ / ๒  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. บอกจุดประสงคของการเขียนบันทึกเหตุการณได 

๒. เขียนบันทึกประจําวันได  
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การเขียนบันทึกประจําวัน 
 

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาวา นิทานเรื่องยายกะตา น้ันบันทึกอยูที่ไหนมากอน  ถาไมมีการเขียน

บันทึกหรือวาดภาพไว เราก็ไมสามารถรูเรื่องราวตางๆ ที่ผานมาได 

๒. ครูนําตัวอยางการเขียนบันทึกประจําวันมาอานใหนักเรียนฟง และอธิบายวาการเขียนบันทึก

เหตุการณ  คือ การเขียนบันทึกเรื่องราวสวนตัว หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกิดข้ึนในแตละวันของตนเอง  

๓. ครูใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องราวที่เกิดข้ึนในแตละวันของตนเองต้ังแตเริ่มต่ืนนอนจนถึงเขานอน   

๔. ครูใหนักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณประจําวันของตนเองใน  ๑  วันที่ผานมาลงในสมุด แลวให

นักเรียนออกมานําเสนอผลงานที่หนาช้ันเรียน 
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

- หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

- แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา (ยายกะตา) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๑   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 “วัดโพธ์ิ”  
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอาน บทรอยกรอง  “ยักษเล็ก”  ตีกับ  “ยักษใหญ” ในหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา  หนา 

๙๙  แลวรวมกันสนทนาถึงความหมายของบทรอยกรอง 



“ยักษเล็ก”  ตีกับ  “ยักษใหญ” 

ตุม  มะ  ตุม  มะ  ตุม  ตุม 

เอา  ตุม  มะ  ตุม  มะ  ตุม  ตุม 

มะรุมมะตุม  รวมกลุมน่ังใกล 

คนไหน  อยากฟงเรื่องยักษ 

สนุกน่ิงนัก  “ย  ยักษ  เข้ียวใหญ” 

หนาบึ้ง  เขาเรียก  “หนายักษ” 

ชางนาเกลียดนัก  นากลัวเกินใคร 

ตัวใหญ  เขาเรียก  “รางยักษ” 

นาแปลกใจนัก  “ยักษเล็ก”  มีไหม 

“ยักษเล็ก”  ตีกับ  “ยักษใหญ” 

คือยักษตนใด  หนูรูไหมเอย 

๒. นักเรียนเรื่อง “วัดโพธ์ิ” จากหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา  หนา ๙๗-๑๐๑  และจับใจความสําคัญของ

เรื่องใหไดมากที่สุด จบแลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ในเรื่องกลาวถึงอะไรบาง 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรบาง 

- ใครเคยไปเที่ยวที่วัดน้ีบาง 

๓. นักเรียนอาน บทรอยกรอง  “ยักษเล็ก”  ตีกับ  “ยักษใหญ”  พรอมๆ กันพรอมกับปรบมือใหจังหวะ 

๔. ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมไดจากหองสมุดของโรงเรียน 

๕. นักเรียนคัดลายมือ บทรอยกรอง “ยักษเล็ก” ตีกับ “ยักษใหญ” ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดใหสวยงาม 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

หนังสือเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๑๒  เรื่อง ชาติของเรา เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

๑. วรรณคดีลํานํา  

๒. บทรอยกรอง  “ยักษเล็ก”  ตีกบั  “ยักษใหญ”   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 


