
~ ๑ ~ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชา  ภาษาไทย ท  ๑๒๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ชดุภาษาเพือ่ชีวิต  ภาษาพาที    

หน่วยท่ี  ๙ รักพอ่ รักแม ่

 

 

 

 

 
โดย  นางอ าพร  ไชย์มลู 

คร ู วิทยฐานะครชู านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                                       



~ ๒ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๙.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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  รักพอ่  รักแม่ 
๒.  เน้ือเร่ือง  รักพอ่  รักแม่ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแจง้ตวัช้ีวดั  และทดสอบก่อนเรียน 
๒.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง  ใครหนอ และฝึกร้องเพลงแลว้ สนทนาเก่ียวกบั

บุญคุณของคุณพอ่  แม่  โดยดูภาพแลว้ถามนกัเรียนวา่เป็นเพราะอะไร     
๓. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงใครหนอทั้งชั้น 
๔. ครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพในบทเรียน  โดยดูรูปภาพ  แลว้โยงไปเร่ือง “รักพอ่  รัก

แม่”  
  ๕. นกัเรียนฟังครูอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ือง  “รักพอ่  รักแม่” จากบทเรียนโดยเนน้มารยาทใน
การฟัง   
  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. เพลงใครหนอ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  
ชั้น ป. ๒ 

นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 

๓. แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม และผลงานระหวา่ง
เรียน 

สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ระหวา่งเรียน 

ครูจดัท า 

๔.   บตัรกิจกรรม/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 ~ 

 

     บทเพลงใครหนอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวี  
ใคร หนอ ปราณี ไม่มีเส่ือมคลาย  
ใคร หนอ รักเราใช่เพยีงรูปกาย  

รักเขาไม่หน่าย มิคดิท าลาย ใคร หนา  
ใคร หนอ เห็นเรา เศร้าทรวงใน  

ใคร หนอ เอาใจปลอบเราเร่ือยมา  
ใคร หนอ รักเราดงัดวงแก้วตา  

รักเขากว้างกว่า พืน้พสุธา นภากาศ  

จะเอาโลก มาท าปากกา  
แล้วเอานภา มาแทน กระดาษ  

เอาน ้าหมด มหาสมุทรแทนหมึกวาด  

ประกาศ พระคุณไม่พอ  
ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวนั (เท่าชีวนั)  

ใคร หนอ ใครกนัให้เราขี่คอ (คุณพ่อ คุณแม่)  
ใคร หนอ ชักชวนดูหนังส่ีจอ  

รู้แล้วละก ็อย่ามัวร้ังรอ ทดแทนบุญคุณ  

ดนตรี  
ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวนั (เท่าชีวนั)  

ใคร หนอ ใครกนัให้เราขี่คอ(คุณพ่อ คุณแม่)  
ใคร หนอ ชักชวนดูหนังส่ีจอ  

รู้แล้วละก ็อย่ามัวร้ังรอ ทดแทนบุญคุณ 



~ ๖ ~ 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองใครท่ีท างานหนกักวา่พ่อแม่ของเรา 

ก.  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั    
ข.  สมเดจ็พระนางเจา้ฯพรพบรมราชินีนาถ 
ค.  ถูกทุกขอ้ 

๒.  ในหลวงใหช้าวเขาปลูกพืชชนิดใดแทนการปลูกฝ่ิน 
 ก.  พืชเมืองหนาว     

ข.  พืชทนแลง้ 
 ค.  พืชลม้ลุกปลูกไดต้ลอดปี  
๓.  ในหลวงทรงคิดท าส่ิงใดเม่ือเกิดภาวะฝนแลง้ 
 ก.  ท าฝนกรด      

ข.  ท าฝนเทียม 
 ค.  ท าฝนเหลือง  
๔.  สมเดจ็พระนางเจา้ฯพรพบรมราชินีนาถทรงตั้งศนูยส์อนในเร่ืองใด 
 ก.  เศรษฐกิจพอเพียง      

ข.  การพฒันาท่ีดิน   
ค. งานฝีมือต่างๆ 

๕.  ในหลวงและราชินี  ท างานหนกัเพื่อใคร 
ก.  ครอบครัวของพระองค ์    
ข.  ราษฎรทั้งประเทศ 
ค.  ขา้ราชการ 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลงัเรียน   
หน่วยที ่ ๙  เร่ือง รักพ่อ รักแม่ 

 

 



~ ๗ ~ 

 

 
๖.   ในหลวงทรงคิดคน้พลงังานไฟฟ้าจากส่ิงใด 

ก.  มูลสัตว ์   
ข.  พืช     
ค.  เศษอาหาร 

๗.  “...........ไม”้  เติมค าในขอ้ใดท่ีเหมาะสม 
 ก.  สอย    

ข.  กอ     
ค.  หน่อ 

๘.  ขอ้ใดท่ีประสมดว้ย  สระออ 
ก.  คอย    
ข.  ใส่ขวด    
ค.  หมวก 

๙.  ขอ้ใดเขียนไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  ฤดู    

ข.  ฤทธ์ิ     
ค.  พฤษจิกายน 

๑๐. ขอ้ใดไดถู้กตอ้ง 
 ก. ฦกษ ์    

ข.  พฤศภาคม    
ค.  ฤษ ี

 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

 

 
 

 
 

    ๑.  รู้จักค า  น าเร่ือง  

                  ชาวไร่  แผนท่ี   ผา้ไหม           ทหาร  

                  นัง่   หนู        ชาวนา       ชาวเขา  

                  ฝ่ิน            จุก   ทอ          กอด  



~ ๙ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ต ารวจ  เจบ็ป่วย   งานฝีมือ  รับประทาน  

 

กะ    น่ิม    ลึก    แพง   ยอม  
โถม   เร่ือง   ฟัง    ตั้ง    เลิก  
หลุม   หมด   ราคา   ละเอียด  
ล าบาก   แนะน า   ชายแดน  สุดเสียง  
เดือดร้อน   ประเทศ    หมดแรง  
หน่วยงาน   เสมอ   ความทุกข์  
 



~ ๑๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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. ครูทบทวนใหน้กัเรียนร้องเพลงใครหนอ   ท่ีร้องแลว้ในชัว่โมงท่ีผา่นมา  
๓. ครูร่วมกนัสนทนาถึงวนัท่ีส าคญัในรอบปี  เช่น  วนัข้ึนปีใหม่  วนัเขา้พรรษา  วนัพอ่  

แห่งชาติ  วนัแม่แห่งชาติ  วนัสงกรานต ์ เป็นตน้  โดยใหดู้รูปภาพประกอบ 
-วนัเหล่าน้ีตรงกบัวนัใด 
-มีความส าคญัอยา่งไร 
-เราควรปฏิบติัอยา่งไร 

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

๕. ครูใหน้กัเรียนปิดหนงัสือแลว้ฝึกอ่านค าจากบตัรค า เป็นการทบทวนความจ า  
๖.  ครูเล่าเร่ืองท่ีจะเรียนใหน้กัเรียนฟัง   

-เร่ืองน้ีมีตวัละครก่ีตวั  
- รักพอ่  รักแม่  เพราะอะไร 
- ภูผาท าอะไร   
- ผลเป็นอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนดูภาพจากเร่ืองตามไปดว้ยจนจบเร่ือง  
๗.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองท่ีฟัง ถา้เล่าไม่ไดค้รูถามน าใหน้กัเรียนตอบต่อเร่ืองจนจบ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าทบทวนบทเร่ืองท่ีเรียนโดยสุ่มใหน้กัเรียนลุกข้ึนเล่าเร่ืองไปจนจบ  

            ๙. นกัเรียนท าบตัรกิจกรรม   
 



~ ๑๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. ภาพวนัส าคญั 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. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๑๓ ~ 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รู้จักค า  น าเร่ือง  

พระเจา้อยูห่วั   พระราชินี   ในหลวง  

พระราชทาน      ถวายพระพร   ทรงพระเจริญ  

 (พระ-ราด-ชะ-ทาน)   (ซง-พระ-จะ-เริน) 

ทรงงาน     ตามเสดจ็ (ตาม-สะ-เดด็)  

ฝนเทียม     ฝนหลวง   โครงการหลวง  

ท่ีท ากิน     ประชาชน   ราชการ  

ราษฎร     พลงังาน    สัตวแพทย์  

(ราด-สะ-ดอน)   (พะ-ลงั-งาน)   (สัดตะ-วะ-แพด)  



~ ๑๔ ~ 

 

     บัตรกจิกรรม 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนหรือเล่าบรรยายภาพท่ีเห็น 

ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัการรักพอ่  รักแม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 
 

 



~ ๑๕ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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  



~ ๑๖ ~ 

 
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “รักพอ่  รักแม่”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
          ๑. ครูน านกัเรียนร้องเพลงใครหนอใหน้กัเรียนร้องหลายๆเท่ียว   

  ๒. ครูน านกัเรียนใหเ้ร่ืองในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๔๑-๑๔๒   จนคล่องและเรียนรู้ค 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  

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงใครหนอ 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 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๑๘ ~ 

 
 

 

ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวี  
ใคร หนอ ปราณี ไม่มีเส่ือมคลาย  
ใคร หนอ รักเราใช่เพียงรูปกาย  

รักเขาไม่หน่าย มิคิดท าลาย ใคร หนา  
ใคร หนอ เห็นเรา เศร้าทรวงใน  
ใคร หนอ เอาใจปลอบเราเร่ือยมา  
ใคร หนอ รักเราดงัดวงแกว้ตา  

รักเขากวา้งกวา่ พื้นพสุธา นภากาศ  
จะเอาโลก มาท าปากกา  

แลว้เอานภา มาแทน กระดาษ  
เอาน ้าหมด มหาสมุทรแทนหมึกวาด  

ประกาศ พระคุณไม่พอ  
ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวนั (เท่าชีวนั)  

ใคร หนอ ใครกนัใหเ้ราข่ีคอ (คุณพอ่ คุณแม่)  
ใคร หนอ ชกัชวนดูหนงัส่ีจอ  

รู้แลว้ละก ็อยา่มวัร้ังรอ ทดแทนบุญคุณ  
ดนตรี  

ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวนั (เท่าชีวนั)  
ใคร หนอ ใครกนัใหเ้ราข่ีคอ(คุณพอ่ คุณแม่)  

ใคร หนอ ชกัชวนดูหนงัส่ีจอ  
รู้แลว้ละก ็อยา่มวัร้ังรอ ทดแทนบุญคุณ 



~ ๑๙ ~ 

 

 

บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง    เขียนตวัเลขหนา้ขอ้เรียงล าดบัเหตุการณ์จากเร่ือง  
รักพอ่  รักแม่ 

 
“พอ่กลบัมาแลว้  คิดถึงพอ่  คิดถึงพอ่จงัเลย 

 
 
ภผูาและน ้าใสหนัไปกอดพอ่ดว้ยความรู้สึกสงสาร พอ่
ท างานหนกัและเหน่ือยจริง  ๆ 
 
“พอ่”  ภผูาตะโกนสุดเสียง  โถมเขา้กอดพอ่ 
 
มีขา้วหลามอยูก่ระบอกเดียว  จุกขา้วหลามน่ิม  ๆ  พอดึง
ออกมา  กลายเป็นหนู 
 
พลายขอนเกิดตกหลุมลึก  ตอ้งใชท้ั้งคน  ทั้งชา้งและรถ
มาช่วยกนัดึง  กวา่จะไดก้ค็  ่า 



~ ๒๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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  



~ ๒๑ ~ 

 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อ่านเร่ือง  “รักพอ่  รักแม่”  ไดถู้กตอ้ง  P 
๒. เล่าเร่ืองท่ีฟังและอ่านได ้ P 

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
              ๑.ครูใหน้กัเรียนทบทวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี     ท่ีเคยร้องมาแลว้แลว้ครูโยงความส าคญั
ของกษตัริยไ์ทย  ในหลวงท่ีมีต่อราษฏร    

๒. ครูใหน้กัเรียนดูภาพเสด็จไปเยีย่มราษฎร  มีผลต่อการรักพอ่หลวง  รักแม่หลวง  
๓. ครูตั้งค  าถามทบทวนความรู้ในเน้ือหาท่ีผา่นมา  
๔. ครูน านกัเรียนอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง  หนา้  ๑๔๔-๑๔๕ จนคล่อง  
๕. นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม   ร่วมกนัคิดตอบค าถามจากเร่ือง  

วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลเป็นอยา่งไร  
โดยครูอ่านใหฟั้งแลว้ส่งตวัแทนออกมาตอบค าถามเร่ืองจนครบทุกขอ้   
๖. ครูเขียนค าบนกระดานด าใหน้กัเรียนอ่าน เพื่อหาค าตอบจากการอ่านในใจ   

       ๗. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนในกลุ่มท าบตัรกิจกรรมส่งครู  ครูใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนเปล่ียนกนัตรวจ 
แลว้ถามผลวา่ใครท าไดม้ากก่ีขอ้  นอ้ยก่ีขอ้ 

๘.  ครูใหน้กัเรียนไปอ่านเร่ือง  รักพอ่  รักแม่ ทั้งหมด เป็นการบา้น 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลงสรรเสริญพระบารมี/ภาพ 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 

๓. การเล่าเร่ือง แบบประเมิน 
 

สังเกต ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 

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



~ ๒๓ ~ 

 

                  เพลงสรรเสริญพระบารมี 

ค าร้อง : สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

ท านอง : พระเจนดุริยางวงค ์(ปิติ วาทยะกร) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 
 

ขา้วรพทุธเจา้ เอามโนและศิระกราน 

นบพระภมิูบาลบุญดิเรก เอกบรมจกัริน 

พระสยามินทร์พระยศยิง่ยง เยน็ศิระเพราะพระบริบาล 

ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 

ขอบนัดาล ธ ประสงคใ์ด จงสฤษด์ิดงั 

หวงัวรหฤทยั ดุจถวายชยั ชโย 

 



~ ๒๔ ~ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 

 

 บัตรกจิกรรม 
ค าช้ีแจง    เขียนค าท่ีถกูตอ้งจากค าอ่านในวงเลบ็  

 
๑) ในหลวงทรงมีของไปพระราชทาน  .............   (ต า-หรวด)  

และทหารท่ีอยูช่ายแดนเสมอ 
 

๒) ในหลวงทรงคิดคน้พลงังาน................   (ก๊าด-จาก-พิด)  เพ่ือ
ใชท้ดแทนน ้ ามนั 
 

๓) คนไทยโชคดีท่ีมี  ......................  (พระ-มะ-หา-กะ-สดั)  ท่ี
เก่ง 

 
   ๔)  พระราชินีทรงตั้งโรงเรียนสอนการท างานฝีมือต่าง ๆ  เพ่ือให ้   ...................  
        (ราด-สะ-ดอน)  มีอาชีพเล้ียงตวัได ้

 
      ๕)  พระราชินีจะส่ง    .....................  (สดั-ตะ-วะ-แพด)  ไปรักษาชา้งท่ีเจบ็ป่วย 

  
 
 
 

 
 



~ ๒๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อรักแม่     เวลา  ๑๔  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    



~ ๒๗ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

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

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนทบทวนร้องเพลง  ใครหนอ  
๒.  นกัเรียนฝึกอ่านค าในบทเรียนช่วง  เน้ือเร่ือง หนา้ท่ี  ๑๔๓-๑๔๔  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 
 
 
 

 



~ ๒๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

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 ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง  รักพอ่รักแม่  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



~ ๓๐ ~ 

 

                          บตัรกิจกรรม 

ค าช้ีแจง   น าช่ือโครงการหรืองานท่ีก าหนดให ้ เขียนลงในช่องวา่งในกรอบให้
ถูกตอ้ง 
 

โครงการหลวง  โรงเรียนสอนงานฝีมือ  การทอผา้ไหม  
 ดูแลน ้ า  ฝนเทียม   ดูแลป่า  ศึกษาแผนท่ี  ดูแลชา้งเจบ็ป่วย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ  พระบรมราชินีนาถ 
 



~ ๓๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อรักแม่     เวลา  ๑๔  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    



~ ๓๒ ~ 

 
 
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. นกัเรียนร้องสรรเสริญบารมี   เป็นการทบทวน  ครูถามถึงความหมายของเน้ือหาวา่เป็นอยา่งไรบา้ง 
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.  นกัเรียนตวัแทนออกมาเล่าเร่ืองพอ่แม่ใหเ้พื่อน ๆ  ฟัง ประกอบรูปภาพ  เนน้มารยาทการฟัง  
๗.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัท าบตัรกิจกรรม  เสร็จแลว้ครูใหแ้ลกเปล่ียนกนัตรวจเนน้คุณลกัษณะความ

ซ่ือสัตย ์ ครูบอกคะแนนและชมเชยนกัเรียน 
๘.  มอบหมายใหน้กัเรียนท าการบา้นในแบบฝึกทกัษะทางภาษา  ส่งครูในชัว่โมงหนา้ 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง/ภาพ 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 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 



~ ๓๔ ~ 

 

ภาพประกอบการเล่าเร่ือง  ความรักของพอ่แม่  
 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 



~ ๓๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหเ้ลือกค าจากดอกไมเ้ติมในประโยคใหถ้กูตอ้ง 
              

       ดอม         กอด       สอน       ร้อน      จ้อง          พร 

 
     ๑)  ภูผาโถมเขา้   .................  พอ่ 
 
     ๒)  นกัเรียน  .................   ดูภาพในจอโทรทศัน์ 
 
     ๓)  ฝงูผึ้งบินมา ..............    ดอกไม ้
 
     ๔)  ก๊าซพิษจากกองขยะ  ท าใหโ้ลก………………. 
 
     ๕)  คุณครู ....................  นกัเรียนใหเ้ป็นคนดี 
 
     ๖)  เดก็  ๆ  หมอบกราบขอ   ..............  จากผูใ้หญ่ 

 
 



~ ๓๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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  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    
 



~ ๓๗ ~ 

 
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. ครูทบทวนใหน้กัเรียนทบทวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   
๒.  ครูทบทวนสระในภาษาไทยท่ีนกัเรียนเคยมาแลว้ จากบตัรค า/ป้ายนิเทศ 
๓. ครูน านกัเรียนฝึกอ่านค า จากหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๔๘  อ่านค าท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนค าใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายค าท่ีมี สระออ มีตวั  ร  สะกด  ไม่มีรูปสระปรากฏสะกด  ในค าเขียน  แลว้ใหน้กัเรียน

อ่านค าท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค า 
๗. ใหน้กัเรียนฝึกคดัลายมือสะกดค า  ตามบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีคดัไดล้ายมือสวยงาม  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

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

 



~ ๓๘ ~ 

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



~ ๓๙ ~ 

 

 อ  อ      

 อ  อ     

 อ  อ    

 อ  อ      

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายรอบใหค้ล่อง   
  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 

 
อ่านสระ  -อ   อ่านวา่  ออ 
  

 

      

           
 
 
 

 
 

 

ค   คอ 
พ   พอ 
ร   รอ 
จ   จอ 
ย   ยอ 
ม   มอ 

ก   กอ 
ต   ตอ 
ป   ปอ 
ข   ขอ 
ถ   ถอ 
ส   สอ 

กอไผ่   ขอโทษ ป่านปอ   ลูกยอ    พอใจ   

รอรัก  จอแบน     ต้นตอ      คอยาว      ววัมอ  



~ ๔๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเต็ม
บรรทดั   

 

 

   กอไผ ่             

  ขอโทษ     

         ลูกยอ      

        ตอไม ้    

  สอพลอ     

     ววัมอ    

 เขียนสะกดค า 



~ ๔๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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    
 



~ ๔๒ ~ 

 
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  ๑๔๙  อ่านค าท่ีฝึกและสังเกตสระตามครู  

หรือบตัรกิจกรรม   
๔. นกัเรียนจบัคู่กนัฝึกอ่านค า ( คู่ตามความพอใจ)   จากหนงัสือภาษาพาที  จนคล่อง 
โดยใหเ้พื่อนฟังและบอกถา้อ่านไม่ถูกแลว้ฝึกเขียนค าใหถู้กตอ้ง 
๕.  ครูอธิบายค าท่ีมี สระออ มีตวั  ร  สะกด  ไม่มีรูปสระปรากฏสะกด  ในค าเขียน  แลว้ใหน้กัเรียน

อ่านค าท่ีฝึกเป็นอ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง 
๖. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค า 
๗. ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นรายบุคคล 

๘.  ครูตรวจและชมเชยท่ีท าไดถู้กตอ้ง  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/ป้ายนิเทศ 

 
เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจดัเตรียม 



~ ๔๓ ~ 

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



~ ๔๔ ~ 

 

   อ      ม 

   อ       ย

i 

   อ      ง 

   อ       น

i 

   อ       ก

i 

   อ      ด

i 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายรอบใหค้ล่อง   
  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 

 
  

 

      

           
 
 
 

 
 

 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ต   ตอม 
ผ   ผอม 
ย   ยอม 
ด   ดอย 
ถ   ถอย 
ค   คอย 

จ   จอง 
ส   สอง 
ม   มอง 
ต   ตอน 
ส   สอน 
น   นอน 

บ   บอก 
ห   หอก 
ค   คอก 
ก   กอด 
ถ   ถอด 
ย   ยอด 

จองมอง ดอกบวั บอกกล่าว   ตัวผอม  ยอมตาย

 ถอดใจ สอนง่าย     นอนหลบั      คอยพี ่     ยอดดอย  



~ ๔๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ระบายสีดอกไมท่ี้มีค  าใชส้ระต่างจากพวก 
 
 
     ๑)          ตอบ                  เธอ                       ศร 
 
    ๒)         ถอด                   พร                   เช่ือ 
 
     ๓)       บอก                     ตอ                   เขย 
 
     ๔)       เบื่อ                     ขอ                     พร 
 
     ๕)       ต่อย                     หรือ                 น้อง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



~ ๔๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๙.๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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    
 
 



~ ๔๗ ~ 

 
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.  ครูตรวจใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจและชมเชยคนท่ีเขียนถูกมากท่ีสุด   

      ๘.  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนค า ในบตัรกิจกรรมท่ี  ๒  เป็นการบา้น  
 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

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

๒. หนงัสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  นกัเรียนดูภาพและฝึกอ่าน ครูจดัหา 



~ ๔๘ ~ 

 
ชั้น ป. ๒ 
 

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



~ ๔๙ ~ 

 

   อ       ร

i 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตสระ  หลายๆรอบใหค้ล่อง   
ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
 
สระ  อ อ มี  ร  สะกด  จะลดรูป  ไม่มีรูปสระปรากฏ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ   จร 
ศ   ศร 
พ   พร 

เดินจร  ขอพร       ลูกศร   

บินจร  อมัพร  จราจร  

 อวยพร  สาคร  อมร 

อากร 

 



~ ๕๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเตม็
บรรทดั   

    

     บินจร              
         ลูกศร     
           อมัพร      
       อวยพร    
        ขอพร      
       อนุสรณ์   
        อากร     

 

 



~ ๕๑ ~ 

 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๑๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ 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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 

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



~ ๕๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ฝึกอ่านค าและสังเกตค าท่ีมี  ฤ  ฤา  หลายๆรอบให้
คล่อง  ครูบอกค าใหเ้ขียนตามค าบอก  ๑๐  ค  า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฤทธ์ิ   อ่านวา่  ริด  
ฤดู   อ่านวา่  รึ-ดู  
พฤษภาคม อ่านวา่ พรึด-สะ-พา-คม  
พฤหสับดี อ่านวา่ พรึ-หดั-สะ-บอ-ดี  
   หรือ พะ-รึ-หดั-สะ-บอ-ดี  
ฤาษี   อ่านวา่  รือ-สี  
 

ฤทยั   ฤกษ ์   พ ฤกษา    ฤษี   พฤศจิกายน   

พฤษภาคม   ฤทยั    ฤทธ์ิ   พฤหสับดี  ประพฤติ 



~ ๕๕ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๒ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนระบายสีค าท่ีเขียนถูกตอ้ง 

 

         ตวัอยา่ง   ฦกษ ์            ฤกษ์ิ              ฤกษ ์
 
           ๑)          ฤดู              ฦดู               ฦาดู 
 
            ๒)     พฤศภาคม   พฤษภาคม     พฤษพาคม 
 
           ๓)          ฤสี             ฤาษี              ฦาษี               
 
            ๔)       พฤหศับดี   พฤหสับอดี   พฤหสับดี 
             
             ๕)       ฤทธ์ิ           ฤทท์ิ            ฤธท์ิ  
             
 

 
 
 



~ ๕๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๙.๑๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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.  ๒/๓ เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
ท ๒.๑ ป.  ๒/๒ เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
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    
 



~ ๕๗ ~ 

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

๗.  ครูตรวจและชมเชยคนแต่งไดดี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. บตัรกิจกรรม/แถบประโยค 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 

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

 



~ ๕๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยค  หลายๆรอบให้คล่อง  
  

พ่อลูกกอดกนัอย่างมคีวามสุข 
 
พ่อท างานหนักและเหน่ือยมาก 
 
เราเรียนพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวง 
 
พ่อบอกพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนัก 
 
พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงเสดจ็เยีย่มราษฎรเสมอ 

  

 

 



~ ๖๐ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 

ค าช้ีแจง  เลือกค าท่ีมีความหมายตรงกบัภาพ  แลว้แต่ง
ประโยค 
          เข่ือน  แพทย ์ ขา้วหลาม  แผนท่ี  ผา้ไหม  ชาวไร่     
  
 ตวัอยา่ง                                       แผนท่ี  
      นกัเรียนดูแผนท่ีประเทศไทย  
 
     ๑) 
 
 
     ๒) 
 
 
     ๓) 
 
 
     ๔) 
 
 
     ๕) 
 



~ ๖๑ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๙.๑๒ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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   “รักแท”้ เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษา  ทั้งท าใหเ้กิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  



~ ๖๒ ~ 

 
 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  อ่ิมอุ่น  ท่ีร้องเรียนมาแลว้  พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
๒. นกัเรียนทุกคนท าท่าทางประกอบเพลง  บอกความหมายของเพลง 
๓.  ครูติดแผนภูมิบนกระดานด า  “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” และน านกัเรียนอ่าน  สัก  ๓ รอบ 
๔. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง  ใน “ บทอ่านคล่อง  ร้องเล่น” ในหนงัสือภาษาพาที  หนา้  ๑๓๓  
๕.  ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัอ่านออกเสียง  บทเพลง “ รักแท”้  
๖. ครูร้องเพลง หรือเปิด  ซีดี  เพลง  “รักแท”้ ใหน้กัเรียนฟังและร้องตามจนคล่อง และฝึกท าท่าทาง
ประกอบเพลงใหเ้หมาะสม  สวยงาม 
๗. นกัเรียนฝึกเขียนขอ้ความในแผนภูมิ โดยหาค ามาเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งลงในบตัรกิจกรรม 

ใครเขียนเสร็จก่อนและถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
๘. นกัเรียนแต่ละคนอ่านขอ้ความในแผนภูมิและคดับทเพลงลงสมุด 

 

 

 

 

 



~ ๖๓ ~ 

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



~ ๖๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรมที ่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทเพลง และฝึกร้อง   หลายๆ
รอบใหค้ล่อง   
 

รักแท ้
รักพอ่และรักแม่    รักแน่แมป้านดวงใจ 
 
พอ่แม่มีแต่ให ้ ลกูสดใสทุกเวลา 
 
พอ่แม่งานหนกัหน่วง  แต่ในหลวงหนกัยิง่กวา่ 
 
ถวายพระพรพระราชา  พระราชินี “ทรงพระเจริญ” 

 

 

 

  
 

 

 



~ ๖๕ ~ 

 

 บตัรกิจกรรมท่ี  ๒ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนสะกดค า และคดัตวับรรจงเตม็
บรรทดั   

  
รักพอ่และรักแม่    รักแน่แมป้านดวงใจ 
   

 
พอ่แม่มีแต่ให ้ ลกูสดใสทุกเวลา 
 

    
   
 พอ่แม่งานหนกัหน่วง  แต่ในหลวงหนกัยิง่กวา่ 

  
 
 ถวายพระพรพระราชา  พระราชินี “ทรงพระเจริญ” 

    
            



~ ๖๖ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙.๑๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ชวนคิดชวนเล่า                    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระที ่๒    การเขียน 
           มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน 

  เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
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 ๓.๑ ป.  ๒/๕ พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 ท ๓.๑ ป.  ๒/๖ พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  

 
สาระส าคัญ 

การฝึกคิดและพดู  เป็นการวางพื้นฐานการใชภ้าษาไทยและสร้างคุณลกัษณะท่ีดีแก่ผูเ้รียนจะช่วยให้

เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๒ . ความสามารถในการคิด  

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
 



~ ๖๗ ~ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ และปฏิบติัตามได ้ P 
 ๒.  ตอบค าถามและเล่าเร่ืองได ้K 
 ๓. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองได ้A 
 ๔. เขียนค าขวญัได ้ K 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.  ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีท่ีฝึกมาแลว้  
๒.  ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพ  พระราชกรณียกิจของในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ   แล้วอ่าน

เหตุการณ์หรือเล่าเร่ืองจากภาพ 
๓.  ครูใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มสัก  ๕  กลุ่ม  ระดมความคิดและอภิปรายถึงความดีท่ีพระองคท์่านท า
ใหก้บัคนไทย  และการแกปั้ญหาความทุกร้อน  จาก  ๕  โครงการดงัน้ี 
 โครงการฝนหลวง  
 โครงการแกม้ลิง  
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการศิลปาชีพพิเศษ  
 โครงการป่ารักษน์ ้า  
๔. ใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอการอภิปรายของกลุ่มตน 
๕.  ใหน้กัเรียนท าบตัรกิจกรรม 
๖.  ครูตรวจและชมเชยคนท่ีท าไดดี้และใหทุ้กคนปรบมือให้  

 
 
 



~ ๖๘ ~ 

 
ส่ือ /  แหล่งเรียนรู้  
 

ล าดบัท่ี รายการส่ือ กิจกรรมท่ีใช ้ แหล่งท่ีไดม้า 
๑. เพลง/รูปภาพ 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. การน าเสนอ บตัรกิจกรรม ตรวจค าตอบ ร้อยละ  ๗๐  ข้ึนไป 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 



~ ๖๙ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหเ้ขียนเล่าเร่ืองจากภาพตามจินตนาการของ
นกัเรียน  
 

  
 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
 



~ ๗๐ ~ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๙.๑๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (รายวชิา  ท๑๒๑๐๑)    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที ่ ๙  รักพ่อ  รักแม่     เวลา  ๑๔  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  
 ๔ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    



~ ๗๑ ~ 

 
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  อ่ิมอุ่น  พร้อมกนั 
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  รักพอ่  รักแม่  และระบายสีใหส้วยงาม   ท าลงในบตัร

กิจกรรม 
๗.  นกัเรียนรวบรวมผลงานส่งครู   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท่องจ าบทอาขยานแลว้นดัหมายสอบ

อ่านนอกเวลา 
 ๘. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน 
 
 
 



~ ๗๒ ~ 

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



~ ๗๓ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ  เร่ือง รักพอ่  รักแม่   
แลว้เขียนบรรยายภาพประกอบเพียงสั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 



~ ๗๔ ~ 

 

บัตรกจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพ 
 ตามความคิดของนกัเรียน 

 

 
 
 
 

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

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

 

 



~ ๗๕ ~ 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.  จากเร่ืองใครท่ีท างานหนกักวา่พ่อแม่ของเรา 

ก.  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั    
ข.  สมเดจ็พระนางเจา้ฯพรพบรมราชินีนาถ 
ค.  ถูกทุกขอ้ 

๒.  ในหลวงใหช้าวเขาปลูกพืชชนิดใดแทนการปลูกฝ่ิน 
 ก.  พืชเมืองหนาว     

ข.  พืชทนแลง้ 
 ค.  พืชลม้ลุกปลูกไดต้ลอดปี  
๓.  ในหลวงทรงคิดท าส่ิงใดเม่ือเกิดภาวะฝนแลง้ 
 ก.  ท าฝนกรด      

ข.  ท าฝนเทียม 
 ค.  ท าฝนเหลือง  
๔.  สมเดจ็พระนางเจา้ฯพรพบรมราชินีนาถทรงตั้งศนูยส์อนในเร่ืองใด 
 ก.  เศรษฐกิจพอเพียง      

ข.  การพฒันาท่ีดิน   
ค. งานฝีมือต่างๆ 

๕.  ในหลวงและราชินี  ท างานหนกัเพื่อใคร 
ก.  ครอบครัวของพระองค ์    
ข.  ราษฎรทั้งประเทศ 
ค.  ขา้ราชการ 
 

แบบทดสอบก่อนการเรียน-หลงัเรียน   
หน่วยที ่ ๙  เร่ือง รักพ่อ รักแม่ 

 

 



~ ๗๖ ~ 

 

 
๖.   ในหลวงทรงคิดคน้พลงังานไฟฟ้าจากส่ิงใด 

ก.  มูลสัตว ์   
ข.  พืช     
ค.  เศษอาหาร 

๗.  “...........ไม”้  เติมค าในขอ้ใดท่ีเหมาะสม 
 ก.  สอย    

ข.  กอ     
ค.  หน่อ 

๘.  ขอ้ใดท่ีประสมดว้ย  สระออ 
ก.  คอย    
ข.  ใส่ขวด    
ค.  หมวก 

๙.  ขอ้ใดเขียนไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  ฤดู    

ข.  ฤทธ์ิ     
ค.  พฤษจิกายน 

๑๐. ขอ้ใดไดถู้กตอ้ง 
 ก. ฦกษ ์    

ข.  พฤศภาคม    
ค.  ฤษ ี

 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 

 

บทท่องจ า 
ไก่แจ ้   ในหนงัสือดอกสร้อยสุภาษิต 

 

        ไก่เอ๋ยไก่แจ้               ถึงยามขนัขนักระแซ่กระช้ันเสียง 

โก่งคอเร่ือยร้องซ้องส าเนียง ฟังเพยีงบรรเลงวงัเวงดงั 

ถ้าตัวเราเหล่านีห้มัน่นึก     ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนส่ัง 

ไม่มากนักสักวนัละสองคร้ัง  คงตั้งแต่สุขทุกวนัเอย 

 

รักษาป่า 
รักษาป่า    ในหนงัสือเรียนภาษาไทย  ชุด พ้ืนฐานภาษา  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  
 

        นกเอยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 

ขนขาวราวส าลี อากาศดไีม่มีภัย 

        ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอนัสดใส 

มีป่าพาสุขใจ                             มีต้นไม้มีล าธาร 

        ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 

อากาศไร้พษิสาร  สัตว์ช่ืนบานดนิช่ืนใจ 

        คนสัตว์ได้พึง่ป่า มารักษาป่าไม้ไทย 

ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน               
 


