
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา  ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

ชุดภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยที่  ๗  นักคดิสมองใส 

 

โดย  นางอ าพร  ไชย์มูล 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม   อ าเภอจอมทอง 

จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 6 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                                       

 

 



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค าน าเร่ือง  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการ

ด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
ตัวช้ีวดั 
            ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
            ท  ๑.๑ ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
            ท  ๑.๑ ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
           ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
            ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

สาระส าคัญ 
ทกัษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีท  าใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟัง    สามารถเล่าเร่ือง

และตอบค าถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
 
 



~ ๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ 
๑.  รู้จกัค  าน าเร่ือง  นกัคิดสมองใส 
๒.  เน้ือเร่ือง  นกัคิดสมองใส 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของค าในเร่ืองไดถู้กตอ้ง  K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง  P 
๓.  มีมารยาทในการอ่าน  A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั การมีส่ิงประดิษฐท่ี์มีเกิดข้ึนใหม่ท่ีนกัเรียนรู้จกั

เช่น  โทรศพัทมื์อถือ  แอร์  รถยนตรุ่์นใหม่  โดยดูภาพประกอบ  
๓. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงเด็กดีมีน ้าใจและปรบมือประกอบ 
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปช่ือเร่ือง “นกัคิด

สมองใส”  
  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “นกัคิดสมองใส” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทใน
การฟัง   
  ๖.  นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านค าจากภาพและจากบตัรความรู้  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  อ่านตามครู
พร้อมกนั  โดยฝึกอ่านจนคล่องค า 

๗.  นกัเรียนจบัคู่ฝึกอ่านทบทวนบทเรียนอ่านค า  “ รู้จกัค  า  น าเร่ือง”  ในช่วงท่ีครู 
ก าหนดใหจ้ากเร่ือง  โดยเปล่ียนกนัฝึกในคู่ตนเองจนคล่อง 

๘. ครูครูสุ่มใหน้กัเรียนอ่านเป็นคู่และบอกความหมายตามความเหมาะสมกบัเวลา 
๙.  มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านค าจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  

ในช่วงต่อไปเป็นการบา้น 
 



~ ๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพเคร่ืองใช ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

๔.   บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓.  ทดสอบวดัความรู้
ความสามารถ 

แบบทดสอบ สอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๕ ~ 

 
 

เดก็ดมีีน ้าใจ 
ท านอง  เพลงแคนล าโขง 
 

เดก็ดีมีน ้าใจ     ไปหนใดใครกช็ม 
 

ช่วยงานใจร่ืนรมย ์   ต่างระดมร่วมมือพลนั 
 

ยากเพียงไหน             ร่วมใจช่วยกนั 
 

เธอและฉนัมุ่งท าส่ิงดี  (ซ ้ า) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๖ ~ 

 
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
๑.  จากเร่ือง  เด็กกลุ่มน้ีสนิทสนมกนัเพราะอะไร 

ก.  มีอายเุท่ากนั     
ข.  เป็นญาติกนั 
ค.  มีบา้นอยูใ่กลก้นั 

๒.  เพราะอะไรจึงไม่ไดไ้ปเล่นโยนห่วงตามท่ีนดักนัไว ้
 ก.  มีฝนตกลงมา     

ข.  มวัแต่ทดลองวทิยาศาสตร์ 
 ค.  ดูรายการเด็กสมองใส  หวัใจนกัคิด 
๓.  การทดลองท ารุ้งกินน ้ามีอุปกรณ์ส าคญัคือส่ิงใด 
 ก. ขวดฉีดน ้าพรมผา้     

ข.  กาน ้า 
 ค.  ปืนฉีดน ้า 
๔.  ขอ้ใดไม่ใช่สีของรุ้งกินน ้ า 
 ก.  เขียว      

ข.  เหลือง   
ค.  ส้ม 

๕.  รุ้งกินน ้า  เกิดข้ึนในเวลาใด 
 ก.  เกิดก่อนฝนตก    

ข.  เกิดหลงัฝนตก 
ค.  เกิดเวลาอากาศร้อนอบอา้ว 

๖.   “ ..........ทศัน”์ เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
ก.  โทร    
ข.  ทดลอง    
ค.  โท 

๗.  ขอ้ใดเป็นค าท่ีมีสระเอะ 
 ก.  เสก    

ข.  เวร     
ค.  เขม็ 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๗  เร่ือง  นักคดิสมองใส 
 



~ ๗ ~ 

 
๘.  “ เละ..........” เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  

ก.  เกะ    
ข.  เทะ     
ค.  เทอะ 

๙.  ขอ้ใดเป็นค าท่ีมีสระแอะ 
 ก. แขง็     

ข.  เปะ     
ค.  เกะ 

๑๐. ในประโยค  “ เขาเดินใส่ร้องเทา้แตะแวะมาดูแกะทุกวนัพระ”  มีสระแอะประสม  ก่ีตวั 
 ก.  ๒ ค า   

ข.  ๓ ค า    
ค.  ๔  ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

 

 
 

 
 

 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

 ตี   ช้ี   ซู่     เข่ีย 

 มีด   ฉีด         บีบ      ด่ืม 

 โยน   ห่วง   ขวด          มะนาว 

 นกกระจอก นกัวทิยาศาสตร์ รุ้งกินน ้า 



~ ๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๗.๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค า  น าเร่ือง (๒)                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 

ในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 
ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑ ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ 

 
สาระส าคัญ 

ทกัษะการฟังและการอานเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีท  าใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟังและ
อ่าน    สามารถเล่าเร่ืองและตอบค าถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
 



~ ๑๐ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและบอกความหมายของค าในเร่ืองไดถู้กตอ้ง  K 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังไดถู้กตอ้ง  P 
๓.  มีมารยาทในการอ่าน  A 
๔. ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม A 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูแจง้ผลคะแนนสอบ  แต่ครูไม่ตอ้งเฉลย  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีท าคะแนนไดม้ากแสดง 

วา่มีพื้นความรู้ดี 
๒. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่าน “อ่านค า  น าเร่ือง” ในช่วงแรก  ท่ีอ่านไปในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
๓. ครูร่วมกนัสนทนากบันกัเรียนและดูรูปรุ้งกินน ้า  สนทนากบัวา่นกัเรียนเคยเห็นรุ้งกินน ้า

หรือเปล่า  ถา้เคยเห็นให้นกัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 -  ทราบหรือไม่วา่เกิดไดอ้ยา่งไร 
-  รุ้งมีก่ีสี 
-  มกัเกิดเวลาใด  

  ๔.  ครูน านกัเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพ  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  ตามครูพร้อมกนั  วา่อ่าน
อยา่งไร  จนคล่อง 

๕. ครูให้นกัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านค าจากบตัรค า เป็นการทบทวนความจ า  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนให้นกัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครก่ีตวั  
- นกัคิดสมองใส  ภูผาท าอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง 
๗.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองท่ีฟัง ถา้เล่าไม่ไดค้รูถามน าใหน้กัเรียนตอบต่อเร่ืองจนจบ 
๘. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม   
๙.   มอบหมายใหน้กัเรียนไปฝึกอ่านค าจากหนงัสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  

เป็นการบา้น 



~ ๑๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพรุ้งกินน ้า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

๔.   บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 

 



~ ๑๒ ~ 

 
 

 
 
 

 

 
จ้า    เบื่อ        แผด    ฝอย   ผล 
เตมิ   กลาย        เกลอื    เปลีย่น    ผลดั 
เปร้ียว    เหยาะ    เฉพาะ    นักคิด 
วางแผน    แสงแดด   นอกชาน   ยนืยนั 
น า้เช่ือม    หัวใจ    กระทบ    กร๊ีดกร๊าด 
กลางแจ้ง   พรมผ้า    ครู่เดยีว    นิดหน่อย 
นัดหมาย   ละอองน า้    อธิบาย 
ปฏิเสธ    การทดลอง    สมองใส 
ความภูมใิจ   โทรทศัน์    ดวงอาทิตย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  



~ ๑๓ ~ 

 
บัตรความรู้ส าหรับครู 

     เร่ือง  การฟังและการพูด 
 
การฟัง เป็นการไดย้นิเร่ืองราวให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีไดย้นิ  และ น ามาพิจารณาวา่ 
 เร่ืองราวนั้น ๆ ควรเช่ือไดห้รือไม่  น าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงใด 
 
ข้อควรปฏิบัติในการฟัง 
 ๑. ตั้งใจฟัง  ไม่พดูหรือสนทนากนัขณะฟังผูอ่ื้นพูด 
 ๒. คิดติดตามเร่ืองฟังวา่เร่ืองท่ีฟังเก่ียวกบัอะไร  มีความถูกตอ้งเช่ือถือไดห้รือไม่ 
 ๓. การฟังค าบรรยายควรจดขอ้ความส าคญัท่ีไดจ้ากการฟังไว ้
  
มารยาทในการฟัง 
 ๑. ตั้งใจฟัง    มองผูพ้ดู 
 ๒. ไม่คุยหรือเล่นขณะฟังผูอ่ื้นพดู 
 ๓. ไม่ส่งเสียงดงัหรือท าความร าคาญใหผู้อ่ื้น 
 ๔. ถา้จะถามควรขออนุญาตก่อน  หรือใหผู้พู้ดหยดุพดูก่อน ไม่ควรถามขณะผูพ้ดูยงัพดูไม่จบ 
 
การพูด เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าเร่ืองราว  โดยการพดูใหผู้อ่ื้นฟัง  ผูพู้ด 

ตอ้งมีความคิด  มีเร่ืองราวท่ีจะพดู  และตอ้งจดัล าดบัความคิดหรือเร่ืองราวท่ี 
จะพดูไม่ใหส้ับสน  เพื่อผูฟั้งจะไดเ้กิดความเขา้ใจชดัเจน  ผูพ้ดูตอ้งพูดใหช้ดัเจน   
ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

ข้อปฏิบัติในการพูด 
 

 ๑. จะพดูเร่ืองอะไร  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้นโดยการอ่าน  การซกัถาม 
ผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจก่อน 
 ๒. ใชภ้าษาพดูท่ีถูกตอ้ง  สุภาพ 
 ๓. พดูใหเ้สียงดงั  ฟังชดั  แต่ไม่ใช่ตะโกน 
 ๔. พดูใหช้ดัเจน  ใชค้  าแทนช่ือใหถู้กตอ้ง 
 ๕. มองผูพ้ดู 
 ๖. ขณะพดูตอ้งนัง่หรือยนืตวัตรงในท่าสบาย 
 ๗. ไม่เอามือลว้ง  ควกั  แกะ  เกา  ขณะพดูหรือยนืเอามือไขวห้ลงั 

 



~ ๑๔ ~ 

 
มารยาทในการพูด 

 
 ๑. ใชน้ ้าเสียงนุ่มนวล  ไม่พดูกระโชกโฮกฮาก 
 ๒. ใชถ้อ้ยค าสุภาพ 
 ๓. พดูดว้ยใจจริงและยกยอ่งผูฟั้ง 
 ๔. ไม่นินทาผูอ่ื้นหรือพดูวา่ร้ายผูอ่ื้น 
 ๕. ไม่แสดงความโกรธเคืองผูฟั้ง 
 ๖. รอจงัหวะในการพดูซกัถาม  ไม่พดูสอดขณะผูอ่ื้นก าลงัพดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์    

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 



~ ๑๖ ~ 

 
๓.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อ่านเร่ือง  “นกัคิดสมองใส”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูน านกัเรียนร้องฝนตกแดดออก  แลว้ให้นกัเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
หลายๆเท่ียว   
      ๒.ครูน านกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๕-๖ จนคล่องและเรียนรู้ค าใหม่  

๓.  ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่านค า เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   
๔. ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า 
๕. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๖  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็น
ส าคญัของเร่ือง  หนา้ท่ี  ๕-๖ วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร 
๖.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน  

 
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงไก่ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

 ๔. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 



~ ๑๗ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. คาดคะเนเหตุการณ์  บตัรกิจกรรม ตรวจบตัรกิจกรรม ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๑๘ ~ 

 

เพลงฝนตกแดดออก  
ค าร้อง : ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 

ท านอง : นายศักดิ์ แวววริิยะ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ฝนตกแดดออก นกกระจอกแปลกใจ  

โผผนิบินไป ไม่รู้หนทาง  

ไปพบมะพร้าว นกหนาวครวญคราง  

พี่มะพร้าวใจกวา้ง ขอพกัสักวนั  

ฝนตกแดดออก นกกระจอกพกัผอ่น  

พอหายเหน่ือยอ่อน บินจรผายผนั  

ขอบใจพ่ีมะพร้าว ถึงคราวช่วยกนั  

น ้าใจผกูพนั ไม่ลืมบุญคุณ 

 



~ ๑๙ ~ 

 
 

บัตรกจิกรรม 
 
ค าช้ีแจง    เขียนเลขในรูป    ตามล าดบัเร่ือง นกัคิดสมองใส 

 
                  เดก็ฉีดน ้า  “ถา้เล่นทั้งวนั  กไ็ม่ประหยดัน ้าน่ะซี   
น่ีหมดไปตั้งหลายขวดแลว้” 
                  ทุกคนร้องและตบมือเป็นจงัหวะ  “ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเขา้
รัง” 
                  ในวนัหยดุเดก็  ๆ  จะไปอ่านหนงัสือท่ีบานของแต่ละคน  
ผลดัเปล่ียนกนัไป 
                  “พี่จะทดลองท าใหน้ ้ ามะนาวเปร้ียวกลายเป็นน ้ามะนาวหวานได”้ 
                  เดก็ดูโทรทศัน์  รายการ  “เดก็สมองใสหวัใจนกัคิด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง  ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์  

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  มีวนิยั 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๔.  รักความเป็นไทย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อ่านเร่ือง  “นกัคิดสมองใส”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
๕ . มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพดู  A  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องฝนตกแดดออก   ท่ีเรียนมาแลว้และท าท่าประกอบ 
๒. ครูตั้งค  าถามทบทวนวา่หลงัจากฝนตกแดดออกแลว้มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง  เช่นรุ้งกินน ้า 
๓. ครูทบทวนเน้ือหาท่ีผา่นมาแลว้วา่ใครท าอะไรท่ีไหน  เม่ือไรอยา่งไร  
๔. น านกัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๑๐๘-๑๐๙  จนคล่อง  
๕. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบค าถามจากเร่ือง วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็น

อยา่งไร โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบค าถามเร่ืองจนครบทุกขอ้  
๖. ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   

       ๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มท าบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครท าไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๘.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  นกัคิดสมองใส ทั้งหมด เป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. 
๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
๔. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

๕.  บตัรกิจกรรม   



~ ๒๒ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
  

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกจิกรรม 
 



~ ๒๓ ~ 

 
ค าช้ีแจง  สังเกตภาพและเขียนขั้นตอนการทดลองตามล าดบัจากขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
        ทดลองท ารุ้งกนิน า้ 
 
                  ยนืกลางแจง้หนัหลงัใหด้วงอาทิตย ์
                  ละอองน ้ากระทบกบัแสงแดดกลายเป็น 
รุ้ง  ๗  สี 
                  ยกขวดข้ึนสูงแลว้ฉีดน ้าออกเป็นฝอย 
                 น าน ้าใส่ขวดฉีดน ้าพรมผา้ 
 
          ขั้นท่ี ๑  น าน ้าใส่ขวดฉีดพรมผา้ 
          ขั้นท่ี  ๒……………………………. 
          ขั้นท่ี  ๓……………………………. 
          ขั้นท่ี  ๔…………………………… 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
 



~ ๒๕ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “นกัคิดสมองใส” ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้ K 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  A 

 ๕.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพดูและอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนเล่นเกม  สืบสวน เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๐๘-๑๐๙  จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าให้นกัเรียนอ่าน  
๔.   ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อท ากิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบค าถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการด าเนินเร่ือง  
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นส าคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูให้แลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เล่นเกม เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   ภาพล าดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบค าถามในบทเรียน ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การตอบค าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๒๗ ~ 

 
เกม “สืบสวน” 

อุปกรณ์การเล่น  มีดงัน้ี 
  บตัรค า “ท่ีไหน”  “ใคร”  “ท าอะไร”  “ท าไม”    “เม่ือไร”  “กบัใคร”  สลาก 

วธีิด าเนินการเล่นเกม 
๑.ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่ากนั 
๒. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากวา่กลุ่มใดจะไดเ้ร่ิมเล่นก่อน 
๓. ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัเป็นแถวหนา้กระดานซอ้นกนั ๒ แถว 

เร่ิมเล่นโดยครูชูบตัรค าท่ีเป็นค าถามข้ึนทีละใบ แลว้ใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายผลดักนัโตต้อบใหต้รงค าถามท่ีใหดู้ 
๔. การโตต้อบการบตัรค าถามน้ีนกัเรียนตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว โดยครูจะใหเ้วลาประมาณ ๒๐-๓๐ 

นาที ถา้ครูเอาบตัรลงเม่ือไรก็หมดสิทธ์ิตอบ 
๕. การตดัสินจะดูวา่ฝ่ายใดตอบชา้ตอ้งออกจากการแข่งขนัมาช่วยครูเป็นกรรมการการแข่งขนั

ด าเนินไปเร่ือย ๆ ฝ่ายใดเหลือจ านวนคนมากท่ีสุดก็เป็นฝ่ายชนะ 

ตัวอย่าง 
  ๑) ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร 
      ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 
      ลิง  กินกลว้ย  บนตน้ไม ้ กลางวนั 
     หรือไก่  กินขา้ว  ลานบา้น  ตอนเชา้ 
  ๒)  อะไร  ของใคร  เป็นอะไร  เพราะอะไร 
       ฝ่าย  ก  ฝ่าย  ข  ฝ่าย  ค  ฝ่าย  ง 
       ปากกา  สมพร  หกั  โตะ๊ลม้ทบั       หรือ  กางเกง  วชิาญ  ขาด  เก่ียวตะปู 
ข้อเสนอแนะ 
    ๑. ก่อนท่ีจะเล่นครูควรสาธิตและซกัซอ้มความเขา้ใจกบันกัเรียนให้ดีก่อนและบางคร้ัง 

ถึงแมค้  าท่ีโตต้อบจะเป็นเร่ืองสมมุติข้ึน ก็ยอมรับเพื่อความสนุกสนาน และการโตต้อบใหต้รงค าถามก็
เพียงพอแลว้ 

 ๒. ถา้ครูไม่ไดเ้ตรียมบตัรค าไว ้ ครูอาจท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางคอยตั้งค  าถามใหต้รงจุดโดย 
ครูดูจากลกัษณะค าตอบของผูเ้ล่นแลว้พยายามตั้งค  าถามใหต่้อเน่ืองกนัเพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถคิดได้
ต่อเน่ืองดว้ย  ก็จะท าใหบ้รรยากาศสนุกสนานยิง่ข้ึน  เม่ือเสร็จกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนครูก็พดูโยงเขา้สู่
บทเรียนต่อไป 

 



~ ๒๘ ~ 

 
 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   นักคิดสมองใส  
 

 

 
 



~ ๒๙ ~ 

 
 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ตอบค าถามจากเร่ือง  นกัคิดสมองใส 
 
     ๑)  ใครเป็นคนพดูขอ้ความน้ี  “โอโ้ฮ !  รุ้งกินน ้าสวยจงั  มีตั้งหลายสีแน่ะ” 
          ตอบ   .................... คือ  คนพดูขอ้ความดงักล่าว 
     ๒)  ผูพ้ดูยนือยูท่ี่ไหนขณะมองเห็นรุ้งกินน ้า 
      ตอบ  ผูพ้ดูยนือยูท่ี่……………………….. 
  ๓)  รุ้งมีก่ีสี  มีสีอะไรบา้ง 
      ตอบ  รุ้งมี  ..........    สี  คือ……………………………….. 
  ๔)  รุ้งท่ีเกิดตามธรรมชาติ  จะเกิดหลงัฝนตกเฉพาะเวลาใด 

ตอบ  รุ้งท่ีเกิดตามธรรมชาติ  จะเกิดหลงัฝนตกเฉพาะเวลา...................        และเวลา………………… 
   ๕)  พี่ส้มป่อยทดลองเร่ืองใด 

ตอบ  พี่ส้มป่อยทดลองเร่ือง ................  และ…………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดวเิคราะห์เร่ือง   ๔                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
              มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๓ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๑  ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๒ เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๓ บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 
สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
 
 



~ ๓๑ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “นกัคิดสมองใส” ไดถู้กตอ้ง P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีเล่าได ้P 

 ๓. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้K 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนร้องฝนตกแดดออกเป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหอ่้านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๑๐  จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าให้นกัเรียนอ่าน  
๔.   ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า  ครูเนน้มารยาทในการอ่าน 
๕.   นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม เพื่อท ากิจกรรม 

๕.๑  ตั้งและตอบค าถามจากเร่ือง   
๕.๒  ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมเล่าเร่ือง  โดยครูมอบภาพเพื่อช่วยในการด าเนินเร่ือง  
๕.๓  ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นส าคญัของเร่ือง   

๖.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูให้แลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงฝนตกแดดออก เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.   ภาพล าดบัเหตุการณ์ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 
๕.   บตัรกิจกรรม ตอบค าถามในบทเรียน ครูจดัเตรียม 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การตอบค าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๓๓ ~ 

 
ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   นักคิดสมองใส  

 
 

 
 
 
 

                          



~ ๓๔ ~ 

 
 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนโยงค าใหส้ัมพนัธ์กนั 
 

นกัวทิยาศาสตร์    ทดลอง 
 
มะนาว                  หวาน 
 
น ้าเช่ือม                เปร้ียว 
 
รุ้งกินน ้า                แสงแดด 
 
ดวงอาทิตย ์          ๗  สี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๑                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
             มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 

ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 



~ ๓๖ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดค าและเขียนค า ในบทเรียนได ้  K  P 

๒. เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง   P 
๓. บอกความหมายของค าได ้  K 

      ๔.  มีนิสัยรักเขียน  A 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ าพยญัชนะไทย  ๔๔  ตวั  สระและวรรณยกุตจ์ากป้ายนิเทศ 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรมท่ี  ๑หรือ หนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๑๑  โดย
ใหน้กัเรียนสังเกตพยญัชนะตน้   
๓. ครูอธิบายความหมายของพยญัชนะตน้  แลว้ให้นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านและสะกดค าจากบตัร 

กิจกรรมจนคล่องและบอกพยญัชนะตน้ใหถู้กตอ้ง   
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที  ช่วงอ่านเพิ่มเติมความรู้  หนา้  

๑๐  อ่านค าและสังเกตพยญัชนะตน้ 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าจากการอ่านพยญัชนะตน้   ตามค าบอกของครู  ประมาณ  ๑๐  ค า 
๖.  นกัเรียนรวบรวมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูเนน้

คุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต   
๗.  ครูชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนพยญัชนะ  ในบตัรกิจกรรม  เป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 



~ ๓๗ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านค า แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง  อธิบายเพิ่ม  เติมความรู้ 
อ่านสระ 

เ อะ    อ่านวา่  เอะ  

แ  ะ      อ่านวา่  แอะ 

        อ ็ ก    อ่านวา่ไส ไมไ้ต่คู ้

 

อ่านแจกลูก  

   

 

 
 
 
 

 
 
 

     เอ  ะ แ    ะ 
    ข เขะ แขะ 
    เอ  ะ แอ ะ  ฉ เฉะ แฉะ 
ก เกะ แกะ  ผ เผะ แผะ 
ต เตะ แตะ     
ป เปะ แปะ   เอ  ะ แ    ะ 
    ค เคะ แคะ 
    น เนะ แนะ 
    ล เละ และ 



~ ๓๙ ~ 

 
 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคัดตัวบรรจงเต็มบรรทดั   
 

 

         แกะด า     งาม         

         แตะ     

         ก็      

       นดัแนะ    

        แคะเล็บ      

         และ   

 เขียนสะกดค า 



~ ๔๐ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๗.๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๒                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 

และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

ตัวช้ีวดั 
ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 



~ ๔๒ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงค าในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่านสะกดค าในชัว่โมงท่ีผา่นมาจากหนงัสือภาษาพาที   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรค า/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านค า จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๑๒  อ่านค าท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนค าใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายค าท่ีมี   สระเอะ   เปล่ียนรูปเป็น  สระ  -ะ    เป็น     อ ็    เช่น  เป็น  เตม็ 
แลว้ใหน้กัเรียนอ่านค าท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค า 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดค า  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 
๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรค า/ป้ายนิเทศ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

 
๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  

ชั้น ป. ๒ 
นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 



~ ๔๓ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านค า/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๔ ~ 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบให้คล่อง   
ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
สระ  เ อ ะ  มีตวัสะกด  เปล่ียนรูป   อ  ะ  เป็น  อ ็ (ไมไ้ต่คู)้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สระ  แ อ  ะ  มีตวัสะกด  เปล่ียนรูป   อ  ะ  เป็น  อ ็ (ไมไ้ต่คู)้ 
ข      แ อ ะ ง   แขง็ 
 

 
 
 
 
 

 

 

ก  เก็ง ป  เป็น 
ส  เส็ง ข  เขน็ 

พ  เพง็ ห  เห็น 

ล  เล็ง ย  เยน็ 

      
ต  เตม็ ด  เด็ก 
ข  เขม็ ข  เขก็ 
ค  เคม็ ช  เช็ก 

ล  เล็ม ล  เล็ก 

      

บ  เบด็ ก  เก็บ 

ป  เป็ด จ  เจบ็ 

ข  เขด็ ห  เห็บ 

ช  เช็ด ล  เล็บ 

เห็นใจ  เดก็เลก็  ทะแนะ 

เกบ็เงิน  ตกเบด็  ของเคม็ 

ตอนเยน็  เจบ็ป่วย  ลูกเห็บ 

 ตดัเลบ็ 

เ อ ะ  ง  เ อ ะ  น  

ง 

เ อ ะ  ม 

เ อ ะ  ด 

เ อ ะ  ก 

เ อ ะ  บ 

เ อ ะ  ง  



~ ๔๕ ~ 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรองและขีดเส้นใตค้  าท่ีประสมดว้ยเสียงสระเอะ  และเสียงสระแอะ  แลว้
น ามาเขียนในช่องวา่งและคดัตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 
    เจา้แพะแวะเล็มหญา้             เห็นแกะมาร้องเรียกพลนั 
เป็ดนอ้ยยนืตวัสั่น                     ชา้งตวันั้นแขง็แรงจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๙ 
 



~ ๔๖ ~ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคิดพนิิจภาษา ๓                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

  มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๒ อธิบายความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
 



~ ๔๗ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนเสียงค าในบทเรียนได ้  P 
 ๒. บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน   K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ  P 
 ๔. มีนิสัยรักเขียน  A 
 ๕.  เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง  K 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรค า  โดยใหบ้อกพยญัชนะตน้  สระและวรรณยกุต ์ ประมาณ  ๑๐ค า 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที หนา้  ๑๑๓-๑๑๔ โดย

ใหน้กัเรียนสังเกตตวัสระเอะ  ท่ีประกอบเป็นค า 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า  เขียนค า  และบอกตวัสะกด  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความพอใจ) จาก

บตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของค า 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านค าเป็นรายบุคคล และบอกตวัสะกด   
๕. ครูทบทวนมาตราตวัสระท่ีเคยเรียนมาแลว้เช่น  สระโอะ-โอ 
๖.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๗.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 



~ ๔๘ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม 
 

ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๔. การอ่านค า/คดัลายมือ แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 



~ ๔๙ ~ 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 

 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง   
ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 
เด็ก 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่   อ่านวา่ 
ด          เ อ ะ       ก         ดอ-เอะ-กอ    เด็ก 
เก็บ 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่   อ่านวา่ 
ก          เ อ ะ       บ        กอ-เอะ-บอ    เก็บ 
เห็ด 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่   อ่านวา่ 
ห          เ อ ะ       ด        หอ-เอะ-ดอ    เห็ด 
เกล็ด 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่           อ่านวา่ 
กล          เ อ ะ       ด        กอ-ลอ-เอะ-ดอ    เกล็ด 
เหมน็ 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่           อ่านวา่ 
หม          เ อ ะ       น        หอ-มอ-เอะ-นอ    เหมน็ 
เหล็ก 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่           อ่านวา่ 
หล          เ อ ะ       ก        หอ-ลอ-เอะ-กอ    เหล็ก 
แขง็ 
พยญัชนะ   สระ   ตวัสะกด   สะกดวา่           อ่านวา่ 
ข         แ อ ะ       ง        ขอ-แอะ-งอ        แขง็ 

 
 
 
 
 
 

เลขเจด็  หวานเยน็  เห็นใจ 

แขง็แรง  เลบ็มือ  เห็ดฟาง 

เขม็ทอง  เกลด็หิมะ  เกบ็ขยะ

    เหลก็แดง 



~ ๕๐ ~ 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า และน าค าท่ีก าหนดใหเ้ติมในช่องวา่ง 
แคะ  เห็ด  เฉอะแฉะ  เล็บ  เอะอะ 

 
   ๑)  เด็ก  ๆ  ควรดูแล ............ ใหส้ะอาด 
 
   ๒)  ฝนตกหนกัท าใหพ้ื้นดิน……………….. 
 
   ๓)  เราไม่ควรใชข้องแขง็ ............... หู 
 
   ๔)  แม่ไปซ้ือ ............. ท่ีตลาด 
 
   ๕)  นกัเรียนคุยกนัเสียงดงั…………….. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



~ ๕๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๗.๑๐ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้  ๑                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที่ ๒  การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท ๒.๑ ป.  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
 
 



~ ๕๒ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดค า ในบทเรียน  ได ้ K 

๒. เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง K 
๓. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได ้P 
๔. มีนิสัยรักเขียน A 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนทบทวนดว้ยการร้องเพลงอกัษรน า    
๒. ทบทวนค าท่ีมีสระเอะท่ีเรียนมาแลว้จากบตัรค า    จากป้ายนิเทศ 
๓. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรค า  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    โดยให้นกัเรียน

สังเกตสระท่ีประสมอยู ่ รวมทั้งตวัสะกดท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง 
๕.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที 
๖. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนพยญัชนะและสระตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๗.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
 ๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 



~ ๕๓ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนค า บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. อ่านค า/คดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๕๔ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง   อกัษรน า 
ค าร้อง    อ.อจัฉราภรณ์   แก้วชูทอง 

ท านอง   พม่าร าขวาน 
 

          อกัษรน านีโ้ปรดจงได้จดจ า    
ตัวแรกมเีสียงอะกึง่ค า (ซ ้า) 

          พยางค์หลงัตามมเีสียง ห น าอยู่    
ไม่ประวสิรรชนีย์ เอาแต่เสียงควบคู่ 
มตีวัอย่างให้รู้   ตลก  ขนม  เสมอ
ไป   ขมิน้  ขยี ้ ขย า  ตลบั งามล า้ 

จับใจ   จดจ าน าไปใช้   ให้ถูกในเนือ้ค า 
 



~ ๕๕ ~ 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 

 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตเสียงสระ  หลายๆรอบให้คล่อง  ครูบอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคัดตัวบรรจงเต็มบรรทดั   
 
     เด็กเล็ก     งาม         
         เก็บเห็ด     
          น ้าแขง็      
      เห็นเป็ด    
       เขม้แขง็      
      เล้ียงแกะ   
       เละเทะ      

 

เตะ   แตะ   เละ    และ   
เกะ    แกะ  เดก็เลก็  เกบ็เห็ด 
เช็ดเลบ็   เห็นเป็ด น ้าแขง็   แขง็แรง   
เขม้แขง็   ดินแขง็ 

 

เล้ียงแกะ  เขม็ขดั   เกะกะ   เละเทะ   แตะมือ   

ไข่เป็ด    เลบ็ยาว  เห็ดหอม    ขา้วเยน็  เห็นใจ 



~ ๕๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๑๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  คิดเขียนเรียนประโยค                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๒ การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
ตัวช้ีวดั 

ท ๒.๑ ป.  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๒.๑ ป.  ๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
ท ๒.๑ ป.  ๒/๓ เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๓ เรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสาร 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 



~ ๕๗ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงประโยคในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒. บอกความหมายของประโยคค า และขอ้ความท่ีอ่าน K 
 ๓.  คดัลายมือไดส้วยงาม ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ P 
 ๔. มีมารยาทและนิสัยรักเขียน  A 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.ครูใหน้กัเรียนอ่านแถบประโยค  ท่ีครูจดัเตรียม  นกัเรียนอ่านพร้อมกนั 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านประโยคจากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๑๔  ตามครู  จนอ่านไดค้ล่อง 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยค  ( เปล่ียนคู่ใหม่ )ค  าจากหนงัสือภาษาพาที จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนไดบ้อกถา้อ่านไม่ถูก 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของประโยค 
๖. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 
๗.  ครูตรวจและชมเชยคนแต่งประโยคไดดี้  

ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรค า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  
 

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
 
 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 
 
 
 



~ ๕๘ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

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

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบใหค้ล่อง  
  
  รุ้งกินน ้าบนทอ้งฟ้ามี  ๗  สี 
 

วนัน้ีเด็ก  ๆ  มาเล่นท่ีบา้นพี่ส้มป่อย 
 
ภูผาและน ้าใสมีเพื่อนสนิทหลายคน 
 
นอ้งขา้วเม่าอยากทดลองท ารุ้งกินน ้า 
 
พี่ส้มป่อยทดลองท าน ้ามะนาวใหเ้ด็ก  ๆ  ชิม 



~ ๕๙ ~ 

 

ส้้ 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  เติมปริศนาค าทายในช่องวา่ง  แลว้น าค ามาแต่งประโยค ขอ้ละ  ๒  ประโยค 
.   

ฉนัคืออะไร  เปิดไวฟั้งข่าว 
ดูภาพเร่ืองราว  กา้วทนัเหตุการณ์ 

   ฉนัคือ  โ  ……………. 
 แต่งประโยค 
 แต่งประโยค 

 
ฉนัคืออะไร  พบไดบ้นฟ้า 
เจด็สีงามตา  กายาโคง้ยาว 

      ฉนัคือ ………         ส อา 
 แต่งประโยค 
 แต่งประโยค 
 
 
   ฉนัคืออะไร  ใครใครรู้จกั 

ส่องแสงร้อนนกั  มกัเห็นกลางวนั 
   ฉนัคือ                                              ย ์

แต่งประโยค 
 แต่งประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 

 
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๑๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านคล่องร้องเล่น                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
              มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

           มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
ตัวช้ีวดั 
           ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
           ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
           ท ๔.๑  ป.  ๒/๔ บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง 

           ท  ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
สาระส าคัญ 

การอ่านค าและร้องเพลง   “เยน็เยน็” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งท าใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 



~ ๖๑ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงค าและร้องเพลงในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง K 
 ๓.  สามารถสะกดค าในบทเรียนได ้ K 
 ๔. สามารถเขียนค าในบทเพลง ไดถู้กตอ้ง P 

๕. มีมารยาทในการอ่าน  A 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  เด็กดีมีน ้าใจ  ท่ีร้องเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนท าท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภมิูบนกระดานด า  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และน านกัเรียนร้อง  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้ ๑๑๕  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ สายรุ้ง”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง  “สายรุ้ง” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกท าท่าทาง 

ประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาค ามาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/เพลง 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
 ๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 



~ ๖๒ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



~ ๖๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆรอบใหค้ล่อง   
 

สายรุ้ง 
 

สายรุ้งมีเจด็สี     ดูใหดี้สีสวยงาม 
 

แดง  แสด  เหลือง  เขียวตาม  น ้าเงิน  คราม  ม่วงเรียงไป 
 
สายรุ้งทาบทอ้งฟ้า    งามจบัตาสีสดใส 

 
บอกลาแมล้าไป     ฝนตกใหม่จะกลบัมา 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็มบรรทดั   

  สายรุ้งมีเจด็สี   ดูใหดี้สีสวยงาม 

 
 
แดงแสดเหลืองเขียวตาม  น ้าเงินครามม่วงเรียงไป 

   
       
 สายรุ้งทาบทอ้งฟ้า  งามจบัตาสีสดใส 

  
  
 บอกลาแมล้าไป    ฝนตกใหม่จะกลบัมา 

    



~ ๖๔ ~ 

 
     แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๗.๑๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ร้องเพลงจรรโลงใจ                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
              มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

           มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
ตัวช้ีวดั 

ท  ๑.๑  ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
ท  ๑.๑  ป.  ๒/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๔ บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง 

ท  ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
สาระส าคัญ 

การอ่านค าและร้องเพลง   “เยน็เยน็” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งท าใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 



~ ๖๕ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านออกเสียงค าและร้องเพลงในบทเรียนไดช้ดัเจน P 
 ๒.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง K 
 ๓.  สามารถสะกดค าในบทเรียนได ้ K 
 ๔. สามารถเขียนค าในบทเพลง ไดถู้กตอ้ง P 

๕. มีมารยาทในการอ่าน  A 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  สายรุ้ง  ท่ีร้องเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนท าท่าทางประกอบเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานด า  “ แมงมุงลาย” และน านกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงค า  ในเพลง “ แมงมุงลาย”  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ แมงมุงลาย”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง “แมงมุมลาย” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกท า
ท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗.  ครูแบ่งกลุ่มใหน้กัเรียนหาเพลงท่ีเก่ียวกบัฝนหรือรุ้ง  ท่ีนกัเรียนเคยร้องแลว้ฝึกร้องเพลง  และคิด
ท่าทางประกอบเพลง 
๘. นกัเรียนออกมาน าเสนอผลงานของตน 
๙. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/เพลง เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 



~ ๖๖ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. การน าเสนอหนา้ชั้น แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 



~ ๖๗ ~ 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆรอบใหค้ล่อง  และคิดท่าทางประกอบ 
 

เพลงแมงมุมลาย 
 

แมงมุมลายตวันั้น  
  
ฉนัเห็นมนัซมซานเหลือทน 
 
วนัหน่ึงมนัถูกฝนไหลหล่นจากบนหลงัคา 
 
มนัจึงไต่ข้ึนฝาหนัหลงัมาท าตาลุกวาว 

 

 

 บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็มบรรทดั   

    แมงมุมลายตวันั้น  

 
    ฉนัเห็นมนัซมซานเหลือทน 

   
        

วนัหน่ึงมนัถูกฝนไหลหล่นจากบนหลงัคา 

  
            

มนัจึงไต่ข้ึนฝาหนัหลงัมาท าตาลุกวาว 

    
      
 

 



~ ๖๘ ~ 

 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๑๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  พูดแสดงความคิดเห็น                   เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและ

มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
ตัวช้ีวดั 

ท ๓.๑ ป.  ๒/๔ ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ 
ท ๓.๑ ป.  ๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู 
ท  ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 

สาระส าคัญ 
การเขียน พยญัชนะ  สระ และค า  จะน าไปสู่การแต่งประโยคและการบรรยาย เป็นการเพิ่มพูน

ทกัษะการอ่านและเขียน เป็นพื้นฐานในเรียนในชั้นสูงต่อไป 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 



~ ๖๙ ~ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดูได ้ K 
 ๒. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดูได ้A 
 ๓.  พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  K 
 ๔.  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู A 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.  นกัเรียนน าวซีีดี  รายการนกัคิดสมองใส  มาเปิดใหน้กัเรียนไดช้มสัก  ๑  เร่ือง 
 ครูตั้งค  าถามต่อเน่ืองจากเร่ืองท่ีดู  สัก  ๓  ค าถาม 
๒.  ครูใหน้กัเรียนในกลุ่มน าเสนอขั้นตอนการท าน ้าผลไม ้ ท่ีเป็นผลงานกลุ่มมาน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน  จากบตัรกิจกรรมในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓.  นกัเรียนเขา้กลุ่ม  ๕  กลุ่ม  ฝึกแสดงความคิดเห็น 

-  ท  าไมรุ้งกินน ้าจึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
-ท าไมรุ้งกินน ้าจึงเกิดหลงัฝนตกเฉพาะตอนเชา้หรือตอนเยน็เท่านั้น   

๔.  ครูใหน้กัเรียนตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   ครูชมเชยกลุ่มท่ีอ่านไดดี้ท่ีสุด     
๕.  ครูให้นกัเรียนฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นและแต่งประโยค  ท่ีครูจดัเตรียมไวใ้หใ้นบตัรกิจกรรม 
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/วซีีดี เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 
 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

 ๔. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 
 
 



~ ๗๐ ~ 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม  

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

  
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๑ ~ 

 
บัตรกจิกรรม 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากภาพท่ีดูและแต่งประโยคจากภาพ ต่อไปน้ี 

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

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 



~ ๗๒ ~ 

 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗.๑๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๗  นักคิดสมองใส     เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  สรุปองค์ความรู้                     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที่ ๔   หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

           มาตรฐาน ท  ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น 
คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
ตัวช้ีวดั 

       ท  ๑.๑  ป.  ๒/๔ ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ท  ๑.๑  ป.  ๒/๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ท ๔.๑  ป. ๒/๕ เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
       ท  ๕.๑ ป.  ๒/๑ ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือ    การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
       ท  ๕.๑ป.  ๒/๓ ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

สาระส าคัญ 
การสรุปเร่ืองโดยใชท้กัษะการฟัง  การดู  การพดู  การอ่านการเขียน จะช่วยให้นกัเรียนมีความรู้และ

สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  และเกิดนิสัยรักการอ่านตามมาได ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒. ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 



~ ๗๓ ~ 

 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  P 
 ๒.  บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่านได ้ K 
 ๓.  ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน K 

๔. เขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง K 
๕.  ท่องจ าบทอาขยานตามได ้ A 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง  สายรุ้ง และท าท่าทางประกอบ 
๒. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม  ๕  กลุ่มจากชัง่โมงท่ีแลว้  กลุ่มละ ๕  ขอ้  แลว้ท ากิจกรรม  ดงัน้ี 

-ตั้งและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ๕  ขอ้ 
-บอกความหมายของค า   

 ๓. นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอการตั้งและตอบค าถาม 
๔.  ครูน าบตัรค าจากเร่ืองแจกใหน้กัเรียน  เม่ือครูอ่านค าใดให้นกัเรียนท่ีมีบตัรค าออกมายืนหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของค าดว้ย 
๕.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๖. ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง  นกัคิดสมองใส  เป็นภาพการแสดงของสัตวแ์ละระบายสีให้

สวยงาม  ท าลงในบตัรกิจกรรม 
๗.  นกัเรียนรวบรวมผลงานส่งครู  ครูมอบหมายให้นกัเรียนท่องจ าบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบ

อ่านนอกเวลา 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรค า 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 



~ ๗๔ ~ 

 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

 
การวดัผลประเมินผล 
 

กิจกรรม-พฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การประเมิน 

วธีิการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๒. ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานระหวา่งเรียน 
 

แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหวา่ง
เรียน 

ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

๓. ตอบค าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. วาดภาพและเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ประเมิน ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 



~ ๗๕ ~ 

 
บัตรกจิกรรม 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง นักคิดสมองใส   แล้วเขียนบรรยายภาพประกอบเพยีงส้ันๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

 
 

 



~ ๗๖ ~ 

 
บัตรกจิกรรม 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์จากภาพ  ตามความคิดของนกัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 



~ ๗๗ ~ 

 
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ือง  เด็กกลุ่มน้ีสนิทสนมกนัเพราะอะไร 

ก.  มีอายเุท่ากนั     
ข.  เป็นญาติกนั 
ค.  มีบา้นอยูใ่กลก้นั 

๒.  เพราะอะไรจึงไม่ไดไ้ปเล่นโยนห่วงตามท่ีนดักนัไว ้
 ก.  มีฝนตกลงมา     

ข.  มวัแต่ทดลองวทิยาศาสตร์ 
 ค.  ดูรายการเด็กสมองใส  หวัใจนกัคิด 
๓.  การทดลองท ารุ้งกินน ้ามีอุปกรณ์ส าคญัคือส่ิงใด 
 ก. ขวดฉีดน ้าพรมผา้     

ข.  กาน ้า 
 ค.  ปืนฉีดน ้า 
๔.  ขอ้ใดไม่ใช่สีของรุ้งกินน ้ า 
 ก.  เขียว      

ข.  เหลือง   
ค.  ส้ม 

๕.  รุ้งกินน ้า  เกิดข้ึนในเวลาใด 
 ก.  เกิดก่อนฝนตก    

ข.  เกิดหลงัฝนตก 
ค.  เกิดเวลาอากาศร้อนอบอา้ว 

๖.   “ ..........ทศัน”์ เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
ก.  โทร    
ข.  ทดลอง    
ค.  โท 

๗.  ขอ้ใดเป็นค าท่ีมีสระเอะ 
 ก.  เสก    

ข.  เวร     

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๗  เร่ือง  นักคดิสมองใส 
 



~ ๗๘ ~ 

 
ค.  เขม็ 

๘.  “ เละ..........” เติมค าในขอ้ใดจึงจะเหมาะสม  
ก.  เกะ    
ข.  เทะ     
ค.  เทอะ 

๙.  ขอ้ใดเป็นค าท่ีมีสระแอะ 
 ก. แขง็     

ข.  เปะ     
ค.  เกะ 

๑๐. ในประโยค  “ เขาเดินใส่ร้องเทา้แตะแวะมาดูแกะทุกวนัพระ”  มีสระแอะประสม  ก่ีตวั 
 ก.  ๒ ค า   

ข.  ๓ ค า    
ค.  ๔  ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


