
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   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 

- การบอกความหมายของคํา 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบท  อานคลอง  รองเลน  “รวมแกไข”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่อง

ของเรื่อง โลกรอน  ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน 



๒. ครูช้ีแจงจุดประสงคและลําดับข้ันตอนการเรียนรูใหนักเรียนรับทราบ 

๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๙  “รักพอ  รักแม” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน   

- ในภาพมีอะไรบาง 

- ดูภาพแลวนักเรียนรูสึกอยางไร  

๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๘  “รักพอ  รักแม” หนาที่ 

๑๓๘ – ๑๓๙  แลวรวมกันสนทนาถึงความหมาย ดังน้ี  ฝน  จุก  ทอ  กอด  น่ัง  หนู  ชาวนา  ชาวเขา  ชาวไร  

แผนที่  ผาไหม  ทหาร  ตํารวจ  เจ็บปวย  งานฝมือ  รับประทาน  

๕. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําพรอมๆ กันจนคลอง  และสุม

เลือกนักเรียนออกมาอานนําเพื่อนอีก ๒-๓ คน 

๖. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง และสวยงาม 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 

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 ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   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 

- คําศัพทในบทเรียน 

- ความหมายของคํา 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลวจากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมายเพื่อเปนการ

ทบทวน 



๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๙ “รักพอ  รักแม” หนาที่ 

๑๓๙ - ๑๔๐ โดยครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ 

คน นักเรียนที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา  เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน

เวลาวาง 

๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด

มาสงครู ดังน้ี  แผนที่  ทหาร  ตํารวจ  เจ็บปวย  รับประทาน  หลุม  แนะนํา  ลําบาก  เดือดรอน  ความทุกข 

๕. นักเรียนคัดคําศัพทที่อาน ในวันน้ีลงสมุดใหถูกตองและสะอาดสวยงาม 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ “รักพอ รักแม” 

ขอที่  ๓   หนาที่๙๑-๙๒  
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ “รักพอ รักแม” ขอที่  ๓   

หนาที่ ๙๑-๙๒  

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 ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   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 

- การอานออกเสียงเรื่อง “รักพอ รักแม”  
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๒. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียนจากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๙  เรื่อง“ รักพอ  รักแม” พรอมกัน 



๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- ในเรื่องกลาวถึงใครบาง 

- ควาญโพ เลาเรื่องอะไรใหเด็กๆ ฟง 

- นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากบทเรียนเรื่องน้ี 

- มีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดข้ึนบาง 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปถึงเน้ือเรื่อง “รักพอ รักแม” ครูถามนักเรียนวานักเรียนได

ขอคิดอะไร 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘๙“รักพอ  รักแม” 

ขอที่ ๑-๒  หนาที่๘๙-๙๑ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูก    
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ “โลกรอน” ขอที่ ๑-๒  หนาที่

๘๙-๙๑  

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   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. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามจากบทเรียนได 

๒. นักเรียนบอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได 
  

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานจับใจความเรื่อง “ รักพอ รักแม”  

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ

ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๓. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “รักพอ รักแม”  จากหนังสือเรียน

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๙  จากหนา ๑๔๑ ถึงหนา ๑๔๗  ทีละ

กลุม แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง   

๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติหนาช้ันเรียนในตอนที่อาน  โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดง

ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๕. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “รักพอ รักแม”  ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังน้ี  ไม

ออกเสียง  ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา  ไมทําปาก ขมุบขมิบ และจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดมาก

ที่สุด จบแลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ในเรื่องมีใครบาง 

- โครงการที่ในหลวงทรงคิดข้ึนมีอะไรบาง  

- ภูผาคิดจะทําอะไรชวยแม 

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ “รักพอ รักแม” ขอที่ 

๒ หนา  ๙๐-๙๑  เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ “รักพอ รักแม” ขอที่ ๒ หนา  

๙๐-๙๑   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครือ่งมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   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 

- การอานสะกดคํา 

- ความหมายของคํา  และการนําคําไปใช 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน   

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕ – ๖  คน  แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๑๔๐    

๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังน้ี   พระราชทาน  ในหลวง  ฝนเทียม  พลังงาน  โครงการหลวง  ให

นักเรียนอาน และสนทนาถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษและนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่

ถูกตองพรอมนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่  ๑๔๐   มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค 

พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม 

๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง  แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ รักพอ รักแม  ขอที่ ๕ 

หนาที่  ๙๓  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ รักพอ รักแม ขอที่ ๕ หนาที่ ๙๓  

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 ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําท่ีใชสระ ออ เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………. 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

สระออ  เปนสระเสียงยาว ถามีตัวสะกด จะใชสอบแบบ แบบที่หน่ึงคงรูปสระ ออไว  แบบที่

สองใชอยางสระลดรูป 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

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

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนประสมคําดวยสระออได 

๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระออเมื่อมีตัวสะกดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่ประสมดวยสระออ  เมื่อมีตัวสะกด 
 

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวย สระออ  ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่  ๑๔๘-๑๔๙ แลวอานสะกดคํา 

๒. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม  ครูกําหนดคําที่ประสมสระออ  โดยเขียนบนกระดานดํา  ๕ คํา ใหแตละกลุม

สงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน ดังน้ี  

ลอย  ยอม  ผอม  จร  พร 

๓. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙  รักพอ รักแม  ขอที่ 

๖ และ๗ หนาที่  ๙๔-๙๕  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง                                                                               

๔. นักเรียนหาคําที่ประสมดวยสระออ ใหไดมากที่สุด คัดลงในสมุดใหสวยงาม 
   

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙  รักพอ รักแม  ขอที่ ๖ และ๗ 

หนาที่  ๙๔-๙๕   

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 ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๒  การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒ .๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

แผนภาพโครงเรื่อง  เปนแผนภาพที่ประกอบดวยสวนของคําถามเกี่ยวกับเรื่องบอกใหทราบ

วาใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เพราะเหตุใด  และขอคิดจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยให

สามารถบอกเหตุการณของเรื่องเปนตอนๆ โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพ  และชวย

ลําดับเรื่องไดอยางตอเน่ือง  ทําใหสามารถสรุปเรื่องทั้งหมดได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๒ / ๒   เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได 

๒. สามารถเลาเรื่องที่อานได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๕ – ๖  คน  ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม  และเลขา  ครูบอก

บทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม    

๒. นักเรียนอานเรื่อง  รักพอ รักแม   แลวชวยกันตอบคําถามจากประเด็นตอไปน้ี 

- ใคร   

- ทําอะไร 

- ที่ไหน 

- เมื่อไร 

- มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง 

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๓. ครูเขียนคําตอบบนกระดานดําที่ไดจากการต้ังคําถาม  แลวรวมกันนําคําตอบมาเขียนเปนแผนภาพ

โครงเรื่อง  

๔. นักเรียนแตละกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “รักพอ รักแม” พรอมกับวาดภาพประกอบและระบายสี

ใหสวยงามแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน  ดังน้ี 

- ตัวละครมีใครบาง  

- สถานที่เกิดเหตุ 

- เกิดข้ึนเมื่อไร  

- มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน 

- ผลของเหตุการณน้ันคืออะไร  

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๕. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนแลวนําไปติดที่ปายนิเทศ 

๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนในวันน้ี 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   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. นักเรียนอานบทรองเลนและทําทาประกอบได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทอานคลอง   รองเลน 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนทองบทรองเลน “รวมแกไข” ที่เรียนมาแลว  พรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทํา

ทาทางประกอบอยางอิสระ 



๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๙  รักพอ รักแม หนาที่  ๑๕๑  อาน

คลองรองเลน  “รักแท” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน  “รักแท”   จากน้ันออกมาแสดงทาประกอบ

บทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน  “รักแท”    

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ โลกรอน  ขอที่ ๑๐  

หนาที่  ๙๗  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. ทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ โลกรอน ขอที่ ๑๐ หนาที่  ๙๗   

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 ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําท่ีมี ฤ เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมนิีสัยรักการอาน 
 

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. นักเรียนรูอานคําที่มี  ฤ  ไดถูกตอง 

๒. นักเรียนเขียนคําที่มี  ฤ  ไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่ใช ฤ  

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนบทรองเลน  “รักแท” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ 

๒. ครูเขียนคําที่ใช ฤ บนกระดานดํา เชน  ฤดู  ฤทัย  ฤทธ์ิ แลวอธิบายใหนักเรียนฟงวา คําเหลาน้ีออก

เสียงเหมือน “ร” แตไมใชคําไทยแท  เปนคําที่มาจากภาษาอื่น   

๓. ใหนักเรียนนักเรียนอานและสังเกตคําที่มี ฤ ฤา  ในหนังสือภาษาพาที หนา ๑๕๐ 

๔. ทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๙ รักพอ รักแม ขอที่ ๙ หนาที่  ๙๖   
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบทดสอบหลังเรียน 

๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๘ 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 

๕. แบบกรอกคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  เรื่อง รักพอ รักแม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  ชวนคิด  ชวนทํา  คําคลองจอง เวลา     ๒   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.  ตัวชีวั้ด 

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. นักเรียนทองบทรองเลน “รักแท” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม  

๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง  “รักพอ รักแม” และชวยกันสรุปเน้ือหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจาก

การเรียนบทเรียนน้ีมีอะไรบาง 

๓. นักเรียนเขากลุมเดิมและปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม  เพื่อแขงขันกันแตงคําคลองจอง  ๓  พยางค  

โดยยํ้ากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองน้ัน  คําที่จะนํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคําสุดทายใน

วรรคแรก เชน  รักของแม  แนย่ิงนัก 

๔. ครูกําหนดคํา ๓ พยางค โดยเขียนบนกระดาน เชน  “พอรักฉัน”  ใหแตละกลุมชวยกันตอคําคลอง

จอง กลุมใดถูกตองและไดมากที่สุดเปนฝายชนะ  

๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว  แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูและเพื่อนๆ 

ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  เสร็จแลวนําผลงานติดปายนิเทศ  

๖. นักเรียนบทรองเลน “รักแท” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ  
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บทรองเลน 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
  

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 


