
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ท  ๑๒๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๘  โลกร้อน 

 
โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 

คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                                       



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
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 . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 



~ ๓ ~ 

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

 
สาระการเรียนรู้ 

๑.  รู้จกัค  าน าเร่ือง  โลกร้อน 
๒.  เน้ือเร่ือง  โลกร้อน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัข่าว โลกร้อน  โดยดูภาพแลว้ถามนกัเรียนวา่

เป็นเพราะอะไร     
๓. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงไก่ยา่งและปรบมือประกอบ 
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปเร่ือง “โลกร้อน”  

  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “โลกร้อน” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทในการฟัง   
  ๖.  นกัเรียนทุกคนฝึกอ่านค าจากภาพและจากบตัรความรู้  “รู้จกัค า  น าเร่ือง”  อ่านตามครู
พร้อมกนั  โดยฝึกอ่านจนคล่อง 

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. ภาพ 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 ~ 

 

     ภาพประกอบโลกร้อน 

 

 
 

ภาพก่อนและปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพในอนาคต 
 



~ ๖ ~ 

 

 

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองภูเขาน าแขง็จะละลายเพราะสาเหตุใด 

ก.  อุณหภูมิในโลกลดลง     
ข.  กระแสน ้าเปล่ียนแปลงไป 
ค.  อุณหภูมิในโลกเพิ่มข้ึน 

๒.  ส่ิงใดเป็นสาเหตุส าคญัท าใหโ้ลกร้อนข้ึน 
 ก.  สัตว ์      

ข.  คน 
 ค.  พืช  
๓.  อากาศแปรปรวนส่งผลต่อคนในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 ก.  ท าใหเ้จบ็ป่วยง่ายข้ึน     

ข.  ท าใหชี้วคิวามเป็นอยูล่  าบาก 
 ค.  ท าใหไ้ดรั้บอนัตรายจากภยัธรรมชาติ  
๔.  ในครอบครัวจะสามารถช่วยกนัประหยดัโลกร้อนอยา่งไร 
 ก.   ช่วยกนัประหยดัน ้า     

ข.  ช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า   
ค.  ถูกทุกขอ้ 

๕.  ขอ้ใดเป็นการช่วยลดถุงพลาสติกไดดี้ท่ีสุด 
 ก.  แม่ใชต้ระกร้าไปจ่ายกบัขา้ว    

ข.  พี่ใชก้ล่องโฟมใส่ขนม 
ค.  นอ้งใชก้ระดาษห่อของขวญั 
 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๘   เร่ือง  โลกร้อน 
 



~ ๗ ~ 

 

๖.   ขอ้ใดเป็นการช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีดี 
 ก.  สมชายข่ีจกัรยานยนตไ์ปตลาด    

ข.  สมศรีข่ีจกัรยานไปตลาด    
ค.  สมศกัด์ิขบัรถยนตไ์ปตลาด 

๗.  “ ดอกสวยกลางน ้า  ใบกวา้งเท่าถาด” ขอ้ใดตอบค าปริศนาไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ดอกผกัตบชวา    

ข.  ดอกจอก    
ค.  ดอกบวั 

๘.  ใหเ้ติมค าท่ีมีสระอวัลดรูป  ลงในประโยคต่อไปน้ี  “ เลขขอ้น้ีตอ้งใชว้ธีิ.......... จึงจะถูกตอ้ง” 
ก.  ลบ      
ข.  บวก     
ค.  หาร 

๙.  พ-อวั-ก   ประสมกนัไดข้อ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  พวก      

ข.  พกั     
ค.  พวกั 

๑๐. ขอ้ใดมีค าท่ีประสมกบั  สระอวั 
 ก.  ทอ้งป่อง      

ข.  กระสอบ    
ค.  ตวัสวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

 

           

 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

 ถุง   จอ   หอ้ง   โลก  

 พงั   ผกั   ตม้     ทะเล   

 สีฟ้า   ปลูก        ตะเกียบ   โรงงาน   



~ ๙ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จมูก         เส้ือกนัหนาว    หอ้งสมุด  

     เปลวไฟ   หลอดไฟ   ลุกไหม้  

  ท่อไอเสีย                อุตสาหกรรม  
                (อุด-สา-หะ-ก า)  



~ ๑๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง รู้จักค า  น าเร่ือง (๒)                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๑  การอ่าน 
                มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 

ในการด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
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 

ทกัษะการฟังและการอานเป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง   ท่ีท  าใหมี้ความรู้จากส่ิงท่ีฟังและ
อ่าน    สามารถเล่าเร่ืองและตอบค าถามจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๑๑ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ผลคะแนนสอบ  แต่ครูไม่ตอ้งเฉลย  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีท าคะแนนไดม้ากแสดง 
วา่มีพื้นความรู้ดี 

๒. ครูทบทวนใหน้กัเรียนอ่าน “อ่านค า  น าเร่ือง” ในช่วงแรก  ท่ีอ่านไปในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓. ครูร่วมกนัสนทนากบัข่าวท่ีเกิดข้ึน  เช่น  อากาศท่ีร้อนมากข้ึน  การเกิดน ้าท่วม  พาย ุ 

ฝนแลง้  ท่ีเกิดข้ึนมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แลว้ใหน้กัเรียนลองบอกวธีิแกไ้ข
เหตุการณ์วา่เราควรช่วยกนัอยา่งไรบา้ง 

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

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านค าจากบตัรค า เป็นการทบทวนความจ า  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครก่ีตวั  
- โลกร้อน  เพราะอะไร 
- ภูผาท าอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง  
๗.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองท่ีฟัง ถา้เล่าไม่ไดค้รูถามน าใหน้กัเรียนตอบต่อเร่ืองจนจบ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าทบทวนบทเร่ืองท่ีเรียนโดยสุ่มใหน้กัเรียนลุกข้ึนเล่าเร่ืองไปจนจบ  
๙. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม   

 



~ ๑๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ข่าว 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. เล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๑๓ ~ 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

สู่    แค่    ยาง    ติด    ปิด  
 
ซีก    อุด    แบบ   โฟม   ร้อน  
 
เดียว   เตือน   ภยั    ดบั    ชม  
 
ควนั   เศร้า   หนอ   เหมน็   ละลาย  
 
ฝีมือ   ค  าถาม    ค  าตอบ     ท าลาย  
 
อาคาร   กงัวล    ก๊าซพิษ     เยน็จดั  

 



~ ๑๔ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้วโลก    ทลาย    สภาพ   รวดเร็ว  
แปรปรวน   เปล่ียนแปลง     ควบคุม  
มนุษย ์        สัปดาห์                  ปรกติ  

                  (สับ-ดา, สับ-ปะ-ดา)        (ปรก-กะ-ติ)  
สุดสายตา   กะทนัหนั       ฤดูร้อน  
ฤดูฝน  ฤดูหนาว       อนัตราย  

                  (อนั-ตะ-ราย)  
พลาสติก    น ้ามนัรถ       สารคดี  
(พลาด-สะ-ติก)   (สา-ระ-คะ-ดี)  
ภาพยนตร์        อศัจรรย์  
(พาบ-พะ-ยน)    (อดั-สะ-จนั)  

 

    ๒.  รู้จักค า  น าเร่ือง  



~ ๑๕ ~ 

 

     บัตรกจิกรรม 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนหรือเล่าบรรยายภาพท่ีเห็น 

ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัการลดโลกร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 
 

 
 

 
 



~ ๑๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๘.๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ 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 . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๑๗ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “โลกร้อน”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
       ๑. ครูน านกัเรียนร้องเพลงไก่ยา่ง  แลว้ใหน้กัเรียนฝึกร้องตาม  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ  
หลายๆเท่ียว   

๒. ครูน านกัเรียนใหน้กัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๒๓-๑๒๔ จนคล่องและเรียนรู้
ค าใหม่  
๓.  ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่านค า เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   
๔. ครูก าหนดเวลาใหน้กัเรียนอ่านในใจ แลว้ตอบค าถามปากเปล่า 
๕. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  ๖  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็น
ส าคญัของเร่ือง  วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร 
๖.  นกัเรียนส่งตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ครูเนน้มารยาทการฟังและการอ่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงไก่ยา่ง 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 

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



~ ๑๙ ~ 

 
 
 

เพลงไก่ย่าง 
 

ไก่ย่างถูกเผา  ไก่ย่างถูกเผา 
มนัจะถูกไม้เสียบ มนัจะถูกไม้เสียบ   

เสียบตูดซ้าย  เสียบตูดขวา 
ร้อนจริงๆ  ร้อนจริงๆ 

 
ไก่ย่างถูกเผา  ไก่ย่างถูกเผา 

มนัจะถูกไม้เสียบ มนัจะถูกไม้เสียบ   
เสียบตูดซ้าย  เสียบตูดขวา 
ร้อนจริงๆ  ร้อนจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนคิดวา่จะช่วยลดภาวะก๊าซพิษท่ีท าใหโ้ลก
ร้อนไดอ้ยา่งไร 
 
ตวัอยา่ง    ปิดไฟเม่ือไม่ใช ้
 

๑)   …………………………………...  
 
           ๒)  …………………………………... 
 
           ๓)  …………………………………... 
  
           ๔)  …………………………………... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๘.๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ 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  



~ ๒๒ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “โลกร้อน”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูใหน้กัเรียนทบทวนบทท่องจ ารักษาป่า   ท่ีเรียนมาแลว้ครูโยงความส าคญัของการรักษาป่าท่ีมี

ผลต่อการลดโลกร้อน 
๒. ครูตั้งค  าถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๓. ครูน านกัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๑๒๕-๑๒๖ จนคล่อง  
๔. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบค าถามจากเร่ือง วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็น

อยา่งไร โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบค าถามเร่ืองจนครบทุกขอ้   
๕. ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   

       ๖. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มท าบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครท าไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๗.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  โลกร้อน ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บทท่องจ า 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 

๕.  บตัรกิจกรรม   

 
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. ตอบต าถาม บตัรกิจกรรม ตรวจบตัรกิจกรรม ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
  

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



~ ๒๔ ~ 

 

รักษาป่า 
รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พ้ืนฐานภาษา  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

  

ขนขาวราวส าลี อากาศดไีม่มีภัย 

  

        ทุกทศิเจ้าเทีย่วท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ            มีต้นไม้มีล าธาร 

        ผู้คนไม่มโีรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 

อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 

ส้ินป่าเหมอืนส้ินใจ     ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               
 
 

 
 
 

 



~ ๒๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง  ใหขี้ด    หนา้ขอ้ความท่ีนกัเรียนคิดวา่ท าได ้  
              เพ่ือช่วยลดก๊าซพิษ  และช่วยไม่ใหโ้ลกร้อนเพ่ิมข้ึน 
 

 ........ประหยดัน ้า  ประหยดัไฟ 
 ........ไม่เผาขยะ 
 ........ช่วยกนัปลกูตน้ไม ้
 ........ไม่ตดัตน้ไม ้ ท าลายป่า 
 ........ไม่ใชโ้ฟมหรือพลาสติก 
 
 เขียนส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่จะท าเพ่ิมเติมไดอี้ก 

 
 

 

เฉลยบัตรกจิกรรม 

    ( อยูใ่นดุลพินิจของครู) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 



~ ๒๖ ~ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ 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 . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 



~ ๒๗ ~ 

 
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๕.  รักความเป็นไทย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “โลกร้อน”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนทบทวนบทท่องจ า  รักษาป่า เป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนฝึกอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๒๖-๑๒๗  จนคล่อง  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่าน  
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  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 

ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 



~ ๒๘ ~ 

 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงรักษาป่า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 

 



~ ๒๙ ~ 

 

รักษาป่า 
รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พ้ืนฐานภาษา  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

  

ขนขาวราวส าลี อากาศดไีม่มีภัย 

  

        ทุกทศิเจ้าเทีย่วท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ            มีต้นไม้มีล าธาร 

        ผู้คนไม่มโีรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 

อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 

ส้ินป่าเหมอืนส้ินใจ     ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               

 
 
 

 



~ ๓๐ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   โลกร้อน  
 
 

 

 
 
 

 
 
 



~ ๓๑ ~ 

 

                          บตัรกิจกรรม 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีก าหนดใหเ้ติมลงใน
ช่องวา่ง 

ภูเขาน ้าแข็ง  ภาพยนตร์สารคด ี ฤดูฝน   
อากาศแปรปรวน  ฤดูร้อน  หมีข้ัวโลกสีขาว   
ฤดูหนาว  เกดิภัยธรรมชาต ิ

๑)  “เพียงแค่เดือนเดียว  ใส่เส้ือกนัหนาว  ฝนตกหนกั  อากาศร้อน
ข้ึนอยา่งกะทนัหนั”  เดือนน้ีมีก่ีฤดู     ฤดูอะไรบา้ง 
       ตอบ  เดือนน้ีมี  ......... ฤดู  คือ…………………………. 
๒)  ผูท่ี้เดก็ไปพบใหค้วามรู้แก่เดก็อยา่งไร 

ตอบ  ผูท่ี้เดก็ไปพบใหค้วามรู้  ไดน้ าเดก็  ๆ  ไปชม                             
..............................................จากโทรทศัน ์

๓)  ส่ิงท่ีเดก็  ๆ  ไดช้มเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร 
 ตอบ  ส่ิงท่ีเดก็  ๆ  ไดช้มเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั                              
....................................และ………………………. 

๔)  เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีโลกร้อนคืออะไร 
ตอบ  เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีโลกร้อนคือ                               
..............................และ……………………….. 
 



~ ๓๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๘.๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ 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 . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๓๓ ~ 

 
 
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. นกัเรียนท่องบทอาขยาน  รักษาป่าเป็นการทบทวน 
๒.  นกัเรียนใหอ่้านเน้ือเร่ืองในใจเป็นการทบทวนเร่ืองท่ีไดเ้รียนมาแลว้จนจบ  
๓.   ครูเขียนค าบนกระดานด าหรือใชบ้ตัรค าใหน้กัเรียนอ่าน  
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  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บทท่องจ ารักษาป่า เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด หนงัสือเรียน  
ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๓๕ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง   โลกร้อน  
 

 
 

 
 

 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

                          บตัรกิจกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฟังครูเล่าเร่ืองและดูภาพประกอบ แลว้
ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 
 

๑. เร่ืองน้ีกล่าวถึงใคร 
 …………………………………………………………… 

๒. ท าอะไร  
 …………………………………………………………… 

๓.   สถานท่ี  ท่ีไหน  
 ………………………………………………………… 
  ๔. เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือไร 
 …………………………………………………………… 

๕. ผลของเหตุการณ์เป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………… 
 
 



~ ๓๗ ~ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘.๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๓๘ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านสะกดค าและเขียนค า ในบทเรียนได ้  K  P 

๒. เขียนค าตามค าบอกไดถู้กตอ้ง   P 
๓. บอกความหมายของค าได ้  K 

       ๔.  มีนิสัยรักเขียน  A 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ า  สระจากป้ายนิเทศ 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสระและอ่านแจกลูก   จากบตัรกิจกรรมหรือ หนงัสือภาษาพาที  หนา้   

๑๒๘  โดยใหน้กัเรียนสังเกตสระอวั   
๓. ครูกล่าวถึงสระอวั  ซ่ึงคูก้บัสระ  อวัะ  แลว้ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านและสะกดค าจากบตัร 

กิจกรรมจนคล่องและสระใหถู้กตอ้ง   
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที   
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าจากการอ่านสระอวั   ตามค าบอกของครู  ประมาณ  ๑๐  ค า  
๖.  นกัเรียนรวบรวมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน  ครูเนน้

คุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต   
๗.  ครูชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

       ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนพยญัชนะ  ในบตัรกิจกรรม  เป็นการบา้น  
 
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

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

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 
 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
๕. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 

และผลงานระหวา่งเรียน 
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

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



~ ๔๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายรอบให้คล่อง  ครู
บอกค าให้เขียนตามค าบอก  ๑๐  ค า 
 

อ่านสระ 
 อัั ว  อ่านวา่   อวั  

  
อ่านแจกลกู 

   ถ  ถวั 
   ส  สวั 
ต  ตวั ห  หวั 
บ  บวั     
อ  อวั ม  มวั 
   ร  รัว 

   ว  ววั 

 
 
 
 

ลูกววั  ดอกบวั ถั่วฟักยาว   หัวใจ   ววันม  

 เจ้าสัว มดืมวั ล าตัว      ลูกผวั       ตีรัว 

อัั 

ว 

 อัั 

ว 

 
อัั 

ว 

 



~ ๔๑ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   

 

 

  ลูกววั              

  ตวับรรจง     

        กอบวั      

        เมามวั    

  หวัใส     

     ผวัเมีย    

 เขียนสะกดค า 



~ ๔๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๘.๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๔๓ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
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  ๑๒๙  อ่านค าท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนค าใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายค าท่ีมี สระอวั มีตวัสะกด  ลดรูปเป็น   อ ัว  ( ไมห้นัอากาศ)  เหลือ  -ว ท่ีปรากฏในค า

ท่ีอ่าน  แลว้ใหน้กัเรียนอ่านค าท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค า 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดค า  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

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

 



~ ๔๔ ~ 

 
๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  

ชั้น ป. ๒ 
นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะ
ภาษา  ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

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



~ ๔๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค ามีตวัสระ  อ ัว  มีตวัสะกด  ลดรูป  อ ั  

(ไมห้นัอากาศ)  เหลือ   _ว_ 

 ด   ดวง  อ   อวน 
 ห   หวง  ส   สวน 
 ง   งวง  ช   ชวน 
         
บ   บวม  อ   อวย 
ส   สวม  ส   สวย 
น   นวม  ร   รวย 
         
บ   บวก  ป   ปวด 
พ   พวก  ข   ขวด 
ล   ลวก  น   นวด 
         
  บ   บวบ    
  ข   ขวบ    
  ค   ควบ    

 
 

  ร ่ ารวย   คนสวย   ปวดหวั   ขวดโหล   สวมคอ   
 พวกพอ้ง  นวดขา้ว    อวยพร  บวกลบ    ชาวสวน   

อัั ว     

ม 

 

อัั ว     

บ 

 

อัั ว     

ด 

 

อัั ว     

ย 

 

อัั ว     

ก 

 

อัั ว     

ม 

 

อัั ว     

ย 

 



~ ๔๖ ~ 

 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

 

ค าช้ีแจง  ขีด      ทบั     หนา้ค าท่ีสะกดถูกตอ้ง 
 
๑)           แปรงผกั                                   แปลงผกั 
๒)           รดชาติ                           รสชาติ 
๓)           คัว่โลก                                        ขั้วโลก 
๔)           ลุกไหม ้                         ลุกไม่ 
๕)           น่ากลวั                                       น่ากวั 
๖)           มหาสมุด                                     มหาสมุทร 
๗)           อาคาร                                         อาคาน 
๘)           อศัจรรย ์                                     อศัจนัทร์ 
๙)           ภาพยนต ์                                    ภาพยนตร์ 
๑๐)         อากาส                                         อากาศ 

 

 

 

 



~ ๔๗ ~ 

 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘.๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 

การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
 



~ ๔๘ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูใหน้กัเรียนอ่านบตัรค า  โดยใหบ้อกพยญัชนะตน้  สระและวรรณยกุต ์ ประมาณ  ๑๐ค า 
๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรมหรือหนงัสือภาษาพาที  โดยใหน้กัเรียนสังเกต

ตวัสะกด 
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า  เขียนค า  และบอกตวัสะกด  ( นกัเรียนจบัคู่ใหม่ตามความพอใจ) จาก

บตัรกิจกรรมจนคล่องและบอกความหมายของค า 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นรายบุคคล และบอกสระท่ีมีในค า   
๕. ครูทบทวนสระทั้งหมด 
๖.  ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั 
๗.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม   

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
 
 
 
 
 



~ ๔๙ ~ 

 
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 ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 

 ๕. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

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 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 



~ ๕๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง   
ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
ตวั 

พยญัชนะ    สระ        สะกดวา่        อ่านวา่  

ต                  อ ัว         ตอ-อวั          ตวั  

ขั้ว 

พยญัชนะ   สระ    วรรณยกุต ์   สะกดวา่  อ่านวา่  

ข      อ ัว         อ ้  ขอ-อวั-ขวั-ไมโ้ท   ขั้ว  

ช่วย 

พยญัชนะ   สระ    ตวัสะกด  วรรณยกุต ์  สะกดวา่  อ่านวา่  

ช      อ ัว         ย               อ่     ชอ-อวั-ยอ-ชวย-ไมเ้อก   ช่วย  

กลวั 

พยญัชนะ   สระ     สะกดวา่  อ่านวา่  

กล      อ ัว             กอ-ลอ-อวั   กลวั  

ครัว 

พยญัชนะ   สระ     สะกดวา่  อ่านวา่  

คร      อ ัว             คอ-รอ-อวั    ครัว  

หลวง 

พยญัชนะ   สระ    ตวัสะกด      สะกดวา่  อ่านวา่  

หล      อ ัว         ง                          หอ-ลอ-อวั-งอ  หลวง  

กลว้ย 

พยญัชนะ   สระ    ตวัสะกด       วรรณยกุต ์   สะกดวา่  อ่านวา่  

กล      อ ัว         ย                  อ ้                   กอ-ลอ-อวั-ยอ-ไมโ้ท กลว้ย 

 



~ ๕๑ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ฝนหลวง  กลว้ยตาก    ครอบครัว   

ช่วยเหลือ  ขั้วโลก    หวัมนั 

ใบบวั  น่ากลวั นมววั  

 คนสวย 



~ ๕๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง    ใหเ้ขียนตอบจากปริศนาค าทายต่อไปน้ีดว้ยค าท่ีมีสระอวั 
 
 
๑.   ตน้เท่าสาก  ใบลากดิน 
       ................................................................ 
         
 ๒. ดอกสวยกลางน ้ า  ใบกวา้งเท่าถาด           
       ................................................................ 
๓.    แหวนกบัแหวนชนกนัมีหนัอากาศ  เกิดสตัวป์ระหลาดกินหญา้ร้องมอมอ 
      ................................................................                     
    
๔.     ผูช้ายกบัผูช้าย  ต่อหนา้คนทั้งหลายกอดก่ายกนับ่อย 
       ............................................................... 
 
๕.   ชา้งกลวัอะไร 
       ................................................................ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



~ ๕๓ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘.๑๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า  

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  



~ ๕๔ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
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. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ าบทอาขยาน  ชั้น  ป. ๒  บท  ไก่แจ ้ จากป้ายนิเทศ 
      ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรค า  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    โดยใหน้กัเรียนสังเกต
เสียงสระ  ท่ีประสมอยู ่

๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านสะกดค าจากบตัรกิจกรรมหรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    จนคล่อง  
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าเป็นรายบุคคล จากหนงัสือภาษาพาที 
๕. ครูอ่านใหน้กัเรียนเขียนค าตามค าบอก  ประมาณ  ๑๐  ตวั  
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุดและลายมือสวยงาม  

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๕ ~ 

 
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 ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
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. การเขียนค า บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๕๖ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง   
ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวั    หวั   มวั   ปวด   พวก   รวย  

 

น่ากลวั   ตวับาง   ชา้งหลวง   หวงแหน  

 

แสนสวย   ช่วยกนั   ฟันร่วง   ห่วงนกั  

 

ชกัชวน   สวนสตัว ์  ตดัลวด   ขวดน ้ า  
 

สมใจ   พวกพอ้ง  ปวดหวั  สวยงาม  ป่วยไข ้  

ขวดยา  บวบหอม  บวัแดง  สวนหลวง   ดวงดี 



~ ๕๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   
    

     สมใจ              
         พวกพอ้ง     
           ปวดหวั      
       สวยงาม    
        ป่วยไข ้      
       บวบหอม   
        บวัหลวง     

 

 



~ ๕๘ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘.๑๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้  ๒                    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  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๕๙ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
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. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได้ P 
๔. มีนิสัยรักเขียน A 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงไมท้ณัฑฆาต  จากป้ายนิเทศ  ใหน้กัเรียนร้องใหไ้ด ้ พร้อมปรบมือประกอบ 
      ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  และสังเกตพยญัชนะท่ีไม่ออกเสียง  จากบตัรค า  หรืออ่านจากหนงัสือ
ภาษาพาที    โดยใหน้กัเรียนสังเกตพยญัชนะ   

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

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรค า/เพลง 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
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. การเขียนค า บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๖๑ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เพลง   ไมท้ณัฑฆาต 
             ค าร้อง    อ.อจัฉราภรณ์  แกว้ชูทอง 
             ท านอง    ไทยด าร าพนั  ( แบบเร็ว ) 
       ไมท้ณัฑฆาต   ตวัช้ีขาด  ไม่ใหอ้อกเสียง   พยญัชนะเรียง
อ่านกบัเขียนนั้นมีความต่าง   ตวัการันต ์ มีใชก้นั  หลายค า
มากมาก  ทณัฑฆาตไม่ยาก เป็นตวัพรากเสียง  
ไมท้ณัฑฆาต  กดไวบ้นมิใหมี้เสียง   พยญัชนะเรียงทณัฑ
ฆาต    เขียนค าใหต่้าง  ธ.การันต(์ธ์)  มีสัมพนัธ ์ นิพนธ ์ 
 ประพนัธ ์มหศัจรรย ์  การันตต์วั  ย.           

สมบูรณ์ไป  ประสงคใ์ด ตอ้งไปสวรรค ์ กมุภาพนัธ ์  
 อารมณ์นั้น วจิารณ์กนัต่อ     มีหลกัเกณฑ ์   โทรศพัท ์    

หอยสงัขเ์ฝ้ารอ    ประโยชน ์ ดวงจนัทร์    สร้างสรรค์
ไปรษณีย ์ ไมท้ณัฑฆาต หรือการันต ์ พยญัชนะไร้เสียง  
เราจงจ า จดความหมาย  หลายค ากนัน่ี  ภาษาไทย  น ามาใช้
ความหมายค ามี  การันตก์ดช้ี มิใหมี้เสียง 
 



~ ๖๒ ~ 

 

 
บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 

 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตพยญัชนะท่ีไม่ออกเสียง  
หลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บตัรแขง็   อ่านวา่  บดั-แขง็  

มหาสมุทร อ่านวา่  มะ-หา-สะ-หมุด 

สัตวร้์าย  อ่านวา่  สัด-ร้าย  

โทรทศัน์  อ่านวา่  โท-ระ-ทดั  

มนุษย ์ อ่านวา่  มะ-นุด  

วทิยาศาสตร์ อ่านวา่  วดิ-ทะ-ยา-สาด  

คณิตศาสตร์    โทรศพัท ์     อศัจรรย ์   

ประพนัธ์    รถยนต ์   ภาพยนตร์    กมุภาพนัธ์  

วนัจนัทร์    วนัศุกร์      สมคัร  ตวัการันต ์ 

สัมพนัธ์   



~ ๖๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  เลือกค าท่ีก าหนดเติมในช่องวา่งใหถ้กูตอ้ง 
                กลวั  ครัว  ช่วยกนั  ชวด  ขั้ว งวง   
               น ้าท่วม  ร่วมมือ  ชาวสวน  หวงแหน 
 
๑)  หมีขาวอาศยัอยูท่ี่  ........... โลกเหนือ 
๒)  เดก็  ๆ ...........  กนัใชถุ้งผา้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
๓)  คุณแม่ท ากบัขา้วอยูใ่น  ........... 
๔)      ...........ปลกูผลไมห้ลายชนิด 
๕)  ไม่ควรตดัไมท้ าลายป่าเพราะจะท าใหเ้กิด........... 
๖)  ชา้งใช ้ ........... หยบิจบัอาหารเขา้ปาก 
๗)  เดก็  ๆ  มกั  ...........  ความมืด 
๘)  หนูเป็นสัตวป์ระจ าปี  ........... 
๙)  เรารักและ   ...........  ประเทศชาติของเรา 
๑๐)  เราตอ้ง   ...........   ลดก๊าซพิษท่ีท าใหโ้ลกร้อน 
 

 



~ ๖๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘.๑๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      เวลา  ๑๕  ช่ัวโมง 
เร่ือง  อ่านค าน าไปใช้  ๓                    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  ๑.๑  ป.  ๒/๗ อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
ท ๒.๑ ป .  ๒/๑  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
ท ๔.๑  ป.  ๒/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน  และการเขียนเป็นพื้นฐานในการส่ือสาร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๖๕ ~ 

 
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. ครูใหน้กัเรียนอ่านท่องจ าบทอาขยาน  ชั้น  ป. ๒  บท  ไก่แจ ้ จากป้ายนิเทศ 
      ๒. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านสะกดค า  จากบตัรกิจกรรม  หรืออ่านจากหนงัสือภาษาพาที    โดยใหน้กัเรียน
สังเกตพยญัชนะ  เสียงสระ  ตวัสะกด  และเสียงวรรณยกุต ์

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

      ๗.  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๖ ~ 

 
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 ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
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. การเขียนค า บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. ผนัสียง/คดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 



~ ๖๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  และเคร่ืองหมายท่ีไม่ออก

เสียงหลายๆรอบใหค้ล่อง  ครูอ่านค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  

ค  า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รสชาติ   อ่านวา่  รด-ชาด  

ภมิูใจ   อ่านวา่  พมู-ใจ  

สาเหตุ   อ่านวา่  สา-เหด  

พืชพนัธ์ุ  อ่านวา่  พืด-พนั 

ธรรมชาติ  อ่านวา่  ท า-มะ-ชาด 
 

ซ่ือสัตย ์ เซนติเมตร    ซีเมนต ์ เซลล ์ ดุริยางค ์ 

ตกับาตร  ดวงเนตร  เหตุการณ์  ทรัพยสิ์น  

ค  าศพัท ์



~ ๖๘ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  เขียนค าใหถ้กูตอ้งจากค าอ่าน 
 
ค าอ่าน                                                   เขียน  
 
มะ – นุด 
พมู – ใจ 
รด – ชาด 
สา – เหด 
ท า – มะ – ชาด 
ปะ – ติ – บดั 
อดั – สะ – จนั 
พาบ – พะ – ยน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๖๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘.๑๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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  

ท ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 

 

สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงจะช่วยใหเ้รารู้ไดว้า่เราสามารถออกเสียงค าและประโยคท่ีอ่านถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อ

จะไดป้รับปรุงการอ่านใหดี้ข้ึน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๗๐ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
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  ๑๓๒  ตามครู  จนอ่านไดค้ล่อง  
๓. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านประโยค  ( เปล่ียนคู่ใหม่ )ค าจากหนงัสือภาษาพาที จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนไดบ้อกถา้อ่านไม่ถูก 
๔.  นกัเรียนฝึกอ่านประโยคตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๑  อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของประโยค 
๖. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนแต่งไดดี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๑ ~ 

 
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 ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
 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. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

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

 



~ ๗๒ ~ 

 
 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบให้คล่อง  
  

ฝนตกหนกัจนน ้าท่วม 

ครูกิตติพาเดก็ไปหอ้งสมุด 

ก๊าซพิษท าใหโ้ลกร้อนมากข้ึน 

บนภเูขาน ้าแขง็มีหมีขั้วโลกหลายตวั 

พวกเราช่วยกนัปลกูตน้ไมแ้ละจะไม่ท าลายป่า 

  

 

 

 

 
 



~ ๗๓ ~ 

 

เขียนประโยค 

 

บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพท่ีก าหนดให ้ ๔  
ประโยค  ลงในบตัรกิจกรรม 
 

     

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

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

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

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

 



~ ๗๔ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘.๑๔ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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 ๔.๑  ป.  ๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
            ท ๕.๑ป.  ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
 
สาระส าคัญ 

การอ่านค าและร้องเพลง   “เยน็เยน็” เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งท าใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๗๕ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
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  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และน านกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๓๓  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ ร่วมแกไ้ข”  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง  “ร่วมแกไ้ข” ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกท า
ท่าทางประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาค ามาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 
 
 
 



~ ๗๖ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/บตัรค า/เพลง 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
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. การเขียนเร่ือง บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
๔. การคดัลายมือ แบบประเมินพฤติกรรม  สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๗๗ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 

ร่วมแก้ไข 

    โลกร้อนข้ึนทุกวนั   หากพากนัปล่อยก๊าซพิษ  

 

แมเ้ราตวันอ้ยนิด     กมี็จิตคิดแกไ้ข  

 

  ร่วมกนัประหยดัน ้า   ปลกูพืชงามประหยดัไฟ  

 

ถุงผา้น ามาใช ้    ฝึกนิสัยใหเ้คยชิน  

  
 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๘ ~ 

 

  บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเตม็
บรรทดั   

  
โลกร้อนข้ึนทุกวนั   หากพากนัปล่อยก๊าซพิษ  
   

 

 แมเ้ราตวันอ้ยนิด     กมี็จิตคิดแกไ้ข  

    

     ร่วมกนัประหยดัน ้า   ปลกูพืชงามประหยดัไฟ  

  
 ถุงผา้น ามาใช ้   ฝึกนิสัยใหเ้คยชิน  

    
      

       
 



~ ๗๙ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘.๑๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๘  โลกร้อน      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  ๕.๑เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น  
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 จะช่วยใหน้กัเรียน มีความรู้และ

สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  และเกิดนิสัยรักการอ่านตามมาได ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๘๐ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.  มีวนิยั 
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  ร่วมแกไ้ข 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 าใดใหน้กัเรียนท่ีมีบตัรค าออกมายนืหนา้ชั้น

แลว้อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง พร้อมบอกความหมายของค าดว้ย 
๕.  ถา้อ่านไม่ออกใหค้รูอ่านใหฟั้งนกัเรียนอ่านตาม 
๖. ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง  โลกร้อน  และระบายสีใหส้วยงาม  ท าลงในบตัรกิจกรรม 
๗.  นกัเรียนรวบรวมผลงานส่งครู   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท่องจ าบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบ

อ่านนอกเวลา 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
 
 



~ ๘๑ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

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

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น 
ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓.  หนงัสือแบบฝึกหดั  ทกัษะภาษา  
ชุด ภาษาเพื่อชีวติ  ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนฝึกทกัษะทางภาษา ครูและนกัเรียน
จดัหา 

๔.  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ครูจดัท า 
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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง โลกร้อน   แลว้
เขียนบรรยายภาพประกอบเพียงสั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 



~ ๘๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์จาก
ภาพท่ีเก่ียวกบัโลกร้อน  ตามความคิดของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

 



~ ๘๔ ~ 

 

 

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองภูเขาน าแขง็จะละลายเพราะสาเหตุใด 

ก.  อุณหภูมิในโลกลดลง     
ข.  กระแสน ้าเปล่ียนแปลงไป 
ค.  อุณหภูมิในโลกเพิ่มข้ึน 

๒.  ส่ิงใดเป็นสาเหตุส าคญัท าใหโ้ลกร้อนข้ึน 
 ก.  สัตว ์      

ข.  คน 
 ค.  พืช  
๓.  อากาศแปรปรวนส่งผลต่อคนในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 ก.  ท าใหเ้จบ็ป่วยง่ายข้ึน     

ข.  ท าใหชี้วคิวามเป็นอยูล่  าบาก 
 ค.  ท าใหไ้ดรั้บอนัตรายจากภยัธรรมชาติ  
๔.  ในครอบครัวจะสามารถช่วยกนัประหยดัโลกร้อนอยา่งไร 
 ก.   ช่วยกนัประหยดัน ้า     

ข.  ช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า   
ค.  ถูกทุกขอ้ 

๕.  ขอ้ใดเป็นการช่วยลดถุงพลาสติกไดดี้ท่ีสุด 
 ก.  แม่ใชต้ระกร้าไปจ่ายกบัขา้ว    

ข.  พี่ใชก้ล่องโฟมใส่ขนม 
ค.  นอ้งใชก้ระดาษห่อของขวญั 
 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลังเรียน   

หน่วยที่  ๘   เร่ือง  โลกร้อน 
 



~ ๘๕ ~ 

 

๖.   ขอ้ใดเป็นการช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีดี 
 ก.  สมชายข่ีจกัรยานยนตไ์ปตลาด    

ข.  สมศรีข่ีจกัรยานไปตลาด    
ค.  สมศกัด์ิขบัรถยนตไ์ปตลาด 

๗.  “ ดอกสวยกลางน ้า  ใบกวา้งเท่าถาด” ขอ้ใดตอบค าปริศนาไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ดอกผกัตบชวา    

ข.  ดอกจอก    
ค.  ดอกบวั 

๘.  ใหเ้ติมค าท่ีมีสระอวัลดรูป  ลงในประโยคต่อไปน้ี  “ เลขขอ้น้ีตอ้งใชว้ธีิ.......... จึงจะถูกตอ้ง” 
ก.  ลบ      
ข.  บวก     
ค.  หาร 

๙.  พ-อวั-ก   ประสมกนัไดข้อ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  พวก      

ข.  พกั     
ค.  พวกั 

๑๐. ขอ้ใดมีค าท่ีประสมกบั  สระอวั 
 ก.  ทอ้งป่อง      

ข.  กระสอบ    
ค.  ตวัสวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๖ ~ 

 

บทท่องจ า 
ไก่แจ ้   ในหนงัสือดอกสร้อยสุภาษิต 

 

        ไก่เอ๋ยไก่แจ้               ถึงยามขันขันกระแซ่กระช้ันเสียง 

โก่งคอเร่ือยร้องซ้องส าเนียง ฟังเพยีงบรรเลงวงัเวงดงั 

ถ้าตัวเราเหล่านีห้มั่นนึก     ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนส่ัง 

ไม่มากนักสักวนัละสองคร้ัง  คงตั้งแต่สุขทุกวนัเอย 

รักษาป่า 
รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พ้ืนฐานภาษา  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  
        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าล ี อากาศดไีม่มีภัย 

        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอันสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 

        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 

อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 

ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               
 


