
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ชีวิตใหม 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 

- การบอกความหมายของคํา 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบท  อานคลอง  รองเลน  “กลัวทําไม”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่อง

ของ เรื่องกลัวทําไม  ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน 

๒. ครูช้ีแจง จุดประสงค และ ลําดับข้ันตอนการเรียนรู  ใหนักเรียนรับทราบ 

๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๕  “ชีวิตใหม” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน 

- ในภาพมีใครบาง 

- นักเรียนคิดวาคนในภาพกําลังทําอะไรกัน 

๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียนภาษาพาทีหนาที่ ๗๐ – ๗๑ แลวรวมกันสนทนาถึง

ความหมาย ดังน้ี  คู  ตู  ซื้อ  กาว  อาน  ชิม  เงิน  สม  กะทิ  นองชาย  มะมวง  ผักบุง  บะหมี่  ขับรถ  กวยเต๋ียว  

เครื่องเขียน  นอยหนา  ธนาคาร  มะพราวออน  ไอศกรีม  เย็นตาโฟ  เครื่องปรับอากาศ 

๕. หาอาสาสมัคร ๒–๓ คน  ออกมาหนาช้ันเรียนแสดงทาทางใบประกอบคําแลวใหเพื่อนๆ ทาย ดังน้ี   

ชิม  กาว  ขับรถ   

๖. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง 

๗. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง 
 

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 ๕  เรื่อง ชีวิตใหม 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. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลว  จากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมาย  เพื่อเปนการ

ทบทวน 

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๕ “ชีวิตใหม” หนาที่ ๗๑ โดย

ครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียนที่

เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา  เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน

เวลาวาง 

๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด

มาสงครู ดังน้ี  เย่ียม   เที่ยว  เมือง  ธุระ  ตมยํา  โอกาส  บัตรแข็ง  ตาหวาน  เย็นตาโฟ  ธนาคาร 

๕. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ 

บทที่ ๕  “ชีวิตใหม” ขอที่ ๖  หนาที่ ๔๔ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  “ชีวิตใหม” 

ขอที่ ๖  หนาที่ ๔๔  

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล  
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ชีวิตใหม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง เวลา     ๑    ชั่วโมง 

……………………………………………………… 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      
 

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 

- การอานบทเรียนเรื่อง “ชีวิตใหม”  

- การตอบคําถาม 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๒. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียน จากหนังสือภาษาไทย ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ 

๕  เรื่อง“ ชีวิตใหม” พรอมกัน 

๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- อาหารที่กลาวถึงในเรื่องมีอะไรบาง 

- คําวา “เจามือ” นาจะหมายถึงอะไร  

- จากเรื่องนักเรียนชอบทานอาหารอะไรมากที่สุด เพราะเหตุใด 

- กอนกินอาหารผูใหญแวะที่ไหนกอน 

- “บัตรแข็ง” คืออะไร  ใครเคยเห็นบาง 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเน้ือเรื่อง “ ชีวิตใหม” ครูถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไร 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕ “ชีวิตใหม” ขอที่ ๑ 

และขอ ๒  หนาที่  ๔๓-๔๔  เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง   
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. ทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕ “ชีวิตใหม” ขอที่ ๑ และขอ 

๒  หนาที่  ๔๓-๔๔   

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 ๕  เรื่อง ชีวิตใหม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

……………………………………………………. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      
 

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. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานจับใจความเรื่อง “ชีวิตใหม”  
    

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ

ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๓. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง  “ชีวิตใหม”  จากหนังสือเรียน 

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๕  จากหนา ๗๒ ถึงหนา ๗๖  ทีละกลุม

แลวรวมกันสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง   

๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติ หนาช้ันเรียน  ในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดง

ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๕. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “ชีวิตใหม”  ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังน้ี  ไมออก

เสียง  ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา  ไมทําปากขมุบขมิบ จบแลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ถานักเรียนรับประทานเย็นตาโฟหรือไม และมีลักษณะเปนอยางไร 

- ทําไมใบโบก  ใบบัว จึงไมชูงวง  ไมโบกหู  ไมแกวงหาง     

- หลังจากรับประทานอาหารแลวเด็กๆ ไปที่ไหน 

๖. ครูแจกกระดาษใหนักเรียน ทําแผนที่ความคิดอาหารที่กลาวถึงในเรื่อง แลวสงครู  ครูตรวจสอบความ

ถูกตอง 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕ “ชีวิตใหม” ขอที่ ๓ 

และขอที่ ๔  หนา  ๔๕-๔๖  เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง   
 

๗. สื่อ / แหลงการเรยีนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕ “ชีวิตใหม” ขอที่ ๑ และขอ ๒  

หนาที่  ๔๓-๔๔    

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 ๕  เรื่อง ชีวิตใหม 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. นักเรียนอานสะกดคําในบทเรียนได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได 

๓. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ 
 

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 ๗๑    

๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังน้ี  เงิน  บะหมี่  เครื่องเขียน  ชิม   ตู  ใหนักเรียนอาน และสนทนาถึง

ความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๗๑ มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค พรอม

กับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง 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  ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ชีวิตใหม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  สระเปลี่ยนรูป ( สระ -ะ เปน  ไมหันอากาศ) เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

สระ  -ะ เปนสระเด่ียวเสียงสั้น คําที่ประสมดวย สระ -ะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเปน ไม

หันอากาศ ( - ั )  

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

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

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกรูปสระอะได 

๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระอะเมื่อมีตัวสะกดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่ประสมดวยสระ - ะ 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวยสระอะ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่  ๗๗-๗๙ 

๒. นักเรียนฝกอานแจกลูกและสะกดคํา  จากน้ันใหนักเรียนอานและสังเกตคํา หนาที่ ๗๗ - ๗๙ 



๓. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม  ครูกําหนดคําที่ประสมสระอือ  โดยเขียนบนกระดานดํา  ๕ คํา ใหแตละกลุม

สงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน ดังน้ี 

- กลับ  คัน  หวัด  น้ัน  หว่ัน 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๘ 

หนาที่ ๔๙  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง               
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๘ หนาที่ ๔๙   

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 ๕  เรื่อง ชีวิตใหม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง การอานอักษรนํา  เวลา     ๒   ชั่วโมง 

……………………………………………………. 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

อักษรนําคือการนําเอาพยัญชนะ  ๒  ตัวมาเรียงกันแลวประสมดวยสระเดียวกันเวลาอาน

ออกเสียงตองออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเปนเสียง อะ กึ่งมาตรา 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

     มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. ยกตัวอยาง คําอักษรนํา ได 

๒. นําคําอักษรนํา ไปแตงประโยคได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานแจกลูกสะกดคํา  อักษรนํา และการนําคําไปใช 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิเพลง  อยา  อยู  อยาง  อยาก บนกระดาน แลวอานใหนักเรียนฟง นักเรียนอานตาม  

ครูรองใหนักเรียนรองตามทีละวรรค แลวรองพรอมกัน และรวมกันสนทนาถึงเน้ือเพลง วาเปนคํา ที่มี “อ”  เปน

อักษรนํา 



เพลง อยา  อยู  อยาง  อยาก 

อยา  อยู  อยาง  อยาก 

อยา  อยู  อยาง  อยาก 

มีดวยกัน  ๔  คํา 

อ  นํา  อ นํา อยา  อยู  อยาง  อยาก 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําตามครูและสังเกตคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  บทที่ ๕  “ชีวิตใหม” หนาที่  ๘๐-๘๑  

๓. นักเรียนสังเกตคําที่อาน  คําที่มีรูป –ะ อยูหนาพยางคและออกเสียงอะครึ่งเสียงเชน  อะไร  มะปน  

มะขาม  มะเขือ เปนตน 

๔. นักเรียนสังเกตคําที่อาน  คําที่ไมมีรูป –ะ อยูหนาพยางคและออกเสียงอะครึ่งเสียง  เรียกวา อักษรนํา 

 อักษรนํา  คือ คําที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกัน ไดแก พยัญชนะตัวแรกเปนอักษรสูง  หรืออักษรกลาง 

พยัญชนะตัวที่สองเปนอักษรตํ่า (ตัว  ง  ญ  ณ  น  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ) แลวประสมสระตัวเดียวกัน  เวลาออกเสียง 

พยัญชนะตัวแรกจะออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยัญชนะตัวกลางจะอานออกเสียงเหมือนมี  ห นํา เชน  ขบวน  ขนม  

อรอย สลับ  สนุก  แสดง  สนาม  สละ  เปนตน 

 ถา ห นํา อักษรตํ่า หรือ อ นํา ย ไมตองอานออกเสียง อ เชน เหงา หมอ หรูหรา  อยู  อยาก  เปนตน  

ซึ่งคําที่มี อ นํา ย ในภาษาไทยมี อยู  ๔  คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก 

๕. นักเรียนเขากลุมเดิมแตละกลุมแขงขันกันหาคําอักษรนํา  ใหไดมากที่สุด 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๙ 

หนาที่ ๕๐  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง          
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๙ หนาที่ ๕๐   

๓. เพลง อยา  อยู  อยาง  อยาก 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมนิผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ชีวิตใหม เวลา   ๑๔   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตงประโยค เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………… 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การนําคํามาแตงประโยค   เปนการนําคําในบทเรียนมาแตงประโยคใหไดใจความ จะตอง

เขาใจความหมายของคําจึงจะสามารถแตงประโยคไดถูกตอง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๔  เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. แตงประโยคใหไดถูกตอง 

๒. การคัดลายมือ 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การแตงประโยค 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวพรอมๆ กันเพื่อเปนการทบทวน 

๒. ครูเลือกบัตรคําใหนักเรียนแตงประโยคปากเปลาคนละ ๑  ประโยค  โดยครูอธิบายวาในประโยคตอง

ประกอบดวย  ประธาน + กริยา  หรือ ประธาน + กริยา + กรรม  พรอมทั้งยกตัวอยาง 

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง ประโยค ที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แลว ดังน้ี 

- ประโยค  คือ  การนําคําต้ังแต  ๒  คําข้ึนไป  มาเรียงตอกัน แลวไดใจความสมบูรณ 

ประกอบดวยภาคประธาน และภาคแสดง 

- ประธาน ไดแก สวนที่เปนผูกระทํา อาจมีสวนขยาย  หรือไมมีก็ไดเปนการขยายประธาน 

หรือกริยา  ใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

- กริยา  ไดแก  สวนที่บอกอาการ อาจมีสวนขยายหรือไมมีก็ได 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๘

และ ๑๐  หนาที่ ๔๙ และ ๕๑ สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง          
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๑๐  หนาที่ ๕๑   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ชีวิตใหม 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. นักเรียนอานบทรองเลนงายๆได 

๒. นักเรียนอานบทรองเลนเลนและทําทาทางประกอบได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทอานคลอง   รองเลน 
           

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูนําแผนภูมิคําคลองจองติดบนกระดานดําใหนักเรียนอาน พรอมปรบมือเปนจังหวะ 

 กวยเต๋ียวบะหมี่แหง ใสหมูแดงรสถูกใจ 

พริกปนนํ้าปลาใส ฉันกินไดเธอกินดี 

 เย็นตาโฟอรอยลิ้น ใสลูกช้ินผักก็มี 

ไดประโยชนลองกินซี ของหวานน้ีคือไอศกรีม 

๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๕  ชีวิตใหม หนาที่  ๘๒ อานคลองรอง

เลน  “จําลาจาก” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน “จําลาจาก”  จากน้ันออกมาแสดงทา

ประกอบบทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน “จําลาจาก”    

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม  ขอที่ ๑๑  

หนาที่  ๕๑  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๕  ชีวิตใหม ขอที่ ๑๑  หนาที่  ๕๑   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  เรื่อง ชีวิตใหม เวลา   ๑๔   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 

- แตงคําคลองจองสองพยางคได   
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําคลองจอง 

    

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทรองเลน “จําลาจาก” ที่เรียนมาแลวเปนจังหวะ  พรอมกับปรบมือตาม หรือทําทา

ทางประกอบ 

๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง  “ชีวิตใหม” และชวยกันสรุปเน้ือหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการ

เรียนบทเรียนน้ีมีอะไรบาง 

๓. นักเรียนเขากลุมเดิมและปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม   เพื่อแขงขันกันแตงคําคลองจอง  ๒  

พยางค  โดยยํ้ากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองน้ัน  คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา

สุดทายในวรรคแรก เชน  กวยเต๋ียว  เด๋ียวมา 

๔. ครูกําหนดคําใหโดยเขียนบนกระดาน เชน  “นอยหนา”  ใหแตละกลุมชวยกันตอ กลุมใดถูกตองและ

ไดมากที่สุดเปนฝาย ชนะ  

๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว  แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูและเพื่อนๆ 

ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  เสร็จแลวนําผลงานติดปายนิเทศ  

๖. นักเรียนบทรองเลน  “จําลาจาก” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ 
  

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 


