แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํา นําเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
.............................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา ผูเ รียนตอ งเรียนรูทั้ง ในดานองคป ระกอบ หลัก การอานแจกลูก สะกดคํา
ความหมายและหลักการใช จึงจะสามารถนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- คําศัพทจากเรื่อง
- ความหมายของคํา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบท อานคลอง รองเลน “รักแท” ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเนื้อเรื่องของ
เรื่องโลกรอน ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน

๒. ครูชี้แจงจุดประสงคและลําดับขั้นตอนการเรียนรู ใหนักเรียนรับทราบ นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๑๐
“เข็ดแลว” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม เชน
- ในภาพมีอะไรบาง
- เขากําลังทําอะไร
๓. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” หนา ๑๕๖ –
๑๕๗ แลวรวมกันสนทนาถึงความหมาย ดังนี้ ผุ ลาง ทิ้ง ลุก แบง ชอน เก็บ กม หก ผอม อ วน อวก
คราบ กลอง กวาด เหลือง ลูกอม กางเกง ขยี้ ขนม ไขสูง นอนซม
๔. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําพรอมๆ กันจนคลอง และสุม
เลือกนักเรียนออกมาอานนําเพื่อนอีก ๒-๓ คน
๕. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด
ใหแกไขใหถูกตอง และสวยงาม
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
๒. บัตรคํา
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํา นําเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………….
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา ผูเ รียนตองเรียนรูทั้ง ในดานองคป ระกอบ หลัก การอานแจกลูก สะกดคํา
ความหมายและหลักการใช จึงจะสามารถนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- คําศัพทจากบทเรียน
- การบอกความหมายของคํา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แลว จากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมาย เพื่อเปนการ
ทบทวน

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” หนาที่ ๑๕๗
โดยครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน จากนั้นสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียน
ที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ
๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน
เวลาวาง
๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด
มาสงครู ดังนี้ ลาง เก็บ อวน คราบ กวาด ขนม เชื้อโรค สงสัย ทองเสีย
๕. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานในวันนี้ลงสมุดใหถูกตองและสะอาดสวยงาม
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” ขอที่ ๕
หนาที่ ๑๐๒
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรคํา
๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” ขอที่ ๕ หนา ๑๐๒
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานเปนพฤติกรรมในการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเริ่มเรียน การอานออกเสียงผูอานตอง
รูที่มาและองคประกอบของคํา จึงจะทําใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานเรื่อง “รักพอ รักแม”
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน
๒. นัก เรียนอานออกเสียงบทเรียนจากหนัง สือ เรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๐ เรื่อง “เข็ดแลว” พรอมกัน

๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังนี้
- ในเรื่องกลาวถึงใครบาง
- มีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดขึ้นบาง
- ใครปวย และทําไมจึงปวย
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไรเพื่อไมใหปวย
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปถึงเนื้อเรื่อง “เข็ดแลว” ครูถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิด
อะไร
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” ขอที่
๑-๒ หนาที่ ๙๘-๙๙ เสร็จแลวสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูก
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. รูปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๔ – ๕
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง การอานจับใจความ
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานจับใจความและระบุความสําคัญของเรื่องตองมีสมาธิปฏิบัติตนในการอานถูกตอง
และรูจักความหมายของคํา จะสามารถสรุปและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อานได
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนเลาเรื่องและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนที่อานได
๒. นักเรียนบอกขอคิดจากเรื่องที่อานได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานจับใจความ

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูเขียนขอความ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” แลวรวมกันสนทนาและทบทวนเนื้อเรื่องที่เรียน
ไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียน
ตอบจนไดถูกตอง
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม กลุมละ ๕-๖ คน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม
โดยเลือกประธานและเลขา
๓. ครูแบงเนื้อเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “รักพอ รักแม” จากหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๐ จากหนา ๑๕๘ - ๑๖๓ ทีละกลุม
แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง
๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียนในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดง
ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา
๕. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง “เข็ดแลว” ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังนี้ ไมออก
เสียง ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา ไมทําปาก ขมุบขมิบ และจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดมากที่สุด
จบแลวครูตั้งคําถามดังนี้
- ในเรื่องมีใครบาง
- มีเหตุการณสําคัญอะไรบาง
- นักเรียนคิดวาทําไมจึงตองใชชอนกลาง
- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” ขอ
๒–๔ หนา ๙๙-๑๐๑ เสร็จแลวสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ “เข็ดแลว” ขอที่ ๒ – ๔ หนา
๙๙-๑๐๑
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง สระ เ – อ
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………..
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
สระเออ เปนสระประสม เสียงยาว ถามีตัวสะกดจะมีทั้งการลดรูป เปลี่ยนรูปและคงรูปเดิม
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนประสมคําดวยสระเออได
๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระเออเมื่อมีตัวสะกดได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- คําที่ประสมดวยสระเออเมื่อมีตัวสะกด

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวย สระเ-อ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่ ๑๖๔-๑๖๖ แลวอานสะกดคํา
๒. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม ครูกําหนดคําที่ประสม สระเ-อ โดยเขียนบนกระดานดํา ๕ คํา ใหแตละ
กลุมสงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคําใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
ดังนี้
- เกิด เพลิน เริ่ม เสริม เลย
๓. นักเรียนเขากลุมเดิมชวยหาคําที่ประสมดวย สระเ-อ จากหนังสือเรียน ภาษาพาทีใหไดมากที่สุด ครู
ตรวจสอบความถูกตอง นําผลงานแสดงที่ปายนิเทศ
๔. ครูนําคําศัพทที่ประสมดวย สระเ-อ ๑๐ คํา ใหนักเรียนแตงประโยค ลงในสมุด ใหถูกตอง ดังนี้
๕. เติม เคย เพลิน เชิญ เชย
๖. เมื่อเสร็จแลวนําสงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง ถานักเรียนทําไมถูกใหอธิบายจนนักเรียนเขาใจ
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ เข็ดแลว ขอ ที่
๑๐-๑๒ หนาที่ ๑๐๖-๑๐๘ สงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ เข็ดแลว ขอที่ ๑๐-๑๒ หนาที่
๑๐๖-๑๐๘
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง คําศัพทจากบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด
ของคํา หนาที่ของคํา และนําคํานั้นไปใชใหถูกตองตามบริบท
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานและบอกความหมายของคําได
๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตาม
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- ความหมายของคํา และการนําคําไปใช
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๕ – ๖ คน แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๑๔๐

๓. ครูเลือกบัตรคํา ๕ คํา ดังนี้ เชื้อโรค ตรวจ ปดเทอม โรคติดตอ อารมณ ใหนักเรียนอาน
และสนทนาถึงความหมาย ใหตวั แทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๑๔๐ มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค
พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม
๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ เข็ดแลว ขอที่ ๖
หนาที่ ๑๐๒ สงครู ตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรคํา
๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ เข็ดแลว ขอที่ ๖ หนาที่ ๑๐๒
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
………………………………………………………
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒ .๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
แผนภาพโครงเรื่อง เปนแผนภาพที่ประกอบดวยสวนของคําถามเกี่ยวกับเรื่องบอกใหทราบ
วาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เพราะเหตุใด และขอคิดจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยให
สามารถบอกเหตุการณของเรื่องเปนตอนๆ โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพ และชวย
ลําดับเรื่องไดอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถสรุปเรื่องทั้งหมดได
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๒ / ๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได
๒. สามารถเลาเรื่องที่อานได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ ๕ – ๖ คน ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม และเลขา ครูบอก
บทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม
๒. นักเรียนอานในใจเรื่อง เข็ดแลว แลวชวยกันตอบคําถามจากประเด็นตอไปนี้
- ใคร
- ทําอะไร
- ที่ไหน
- เมื่อไร
- มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง
๓. นักเรียนแตละกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “เข็ดแลว” พรอมกับวาดภาพประกอบและระบายสีให
สวยงามแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน ดังนี้
- ตัวละครมีใครบาง
- สถานที่เกิดเหตุ
- เกิดขึ้นเมื่อไร
- มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น
- ผลของเหตุการณนั้นคืออะไร
- ขอคิดจากเรื่อง
๔. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเสร็จแลวนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนในวันนี้
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. ใบงาน ชุดที่ ๑๒ – ๑๓
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง อานคลอง รองเลน
เวลา ๑ ชั่วโมง
…………………………………………………….
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การฝก อานคลอง ตองหมั่นฝก ฝนอยูเ ปนประจํา เริ่มจากการฝกอานคําที่คลองจองกัน
อานแลวจะทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีนิสัยรักการอาน
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานรองเลนงายๆ ได
๒. นักเรียนอานบทรองเลนและแสดงทาประกอบได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- บทอานคลอง รองเลน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนทองบทรองเลน “รักแท” ที่เรียนมาแลว พรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทําทาทาง
ประกอบอยางอิสระ

๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๑๐ เข็ดแลว หนาที่ ๑๖๗ อานคลอง
รองเลน “กินดีมีสุข” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง
๓. ใหนักเรียนจับ คูคิดทาประกอบบท อานคลอง รองเลน “กินดีมีสุ ข” จากนั้นออกมาแสดงทา
ประกอบบทอาน ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง รองเลน “กินดีมีสุข”
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ กินดีมีสุข ขอที่ ๑๓
หนาที่ ๑๐๙ สงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. รูปภาพ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๔ – ๑๕
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง ชวนคิด ชวนทํา คําคลองจอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………….
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆ ใหเกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน ตองมีกระบวนการหลาย
อยางเพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน
การพูดและการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจั กคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงานจึงจะบรรลุผลอยาง
แทจริง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖ อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนแตงคําคลองจองสามพยางคได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การแตงคําคลองจอง
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทรองเลน “กินดี มีสุข” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม

๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง “เข็ดแลว” และชวยกันสรุปเนื้อหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการ
เรียนบทเรียนนี้มีอะไรบาง
๓. นัก เรียนเขากลุม เดิม และปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม เพื่อแขง ขันกันแตง คําคลองจอง ๓
พยางค โดยย้ํากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองนั้น คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา
สุดทายในวรรคแรก เชน ของหลน คนหา
๔. ครูกําหนดคํา ๓ พยางค โดยเขียนบนกระดาน เชน “ของนีด้ ”ี ใหแตละกลุมชวยกันตอคําคลองจอง
กลุมใดถูกตองและไดมากที่สุดเปนฝาย ชนะ
๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆ
ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ
๖. นักเรียนบทรองเลน “กินดี มีสุข” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด วรรณคดีลํานํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว (ภาพวาดของสีเทียน)
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง การอานจับใจความ
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล รูจักคิดวิเคราะหเรื่องที่
อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการอาน
- ความสามารถในการเก็บสาระสําคัญ
- ความสามารถในการตอบคําถาม
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๕.๑ ป.๒ / ๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามได
๒. นักเรียนอานออกเสียงไดถูกตอง
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- บทอาน เรื่อง ภาพวาดของสีเทียน

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียน ดูรูปภาพ เรื่อง ภาพวาดของสีเทียน และอาน บทรอยกรอง ดังนี้
ภาพวาดของสีเทียนสื่อคุณคา
รักษาปาคนสัตวไมไดอาศัย
โลกพึ่งปาถาปาสิ้นยอมสิ้นใจ
เรงเร็วไวรวมปลูกปาอยาทําลาย
๒. รวมกันสนทนาถึงภาพและความหมายของบทรอยกรอง
๓. นักเรียนฟงครูอานเชิงเลาเรื่อง “เรื่องภาพวาดของสีเทียน” โดยครูแนะนํานักเรียนวาควรฟงอยาง
ตั้งใจและจับประเด็นสําคัญของเรื่องใหได
๔. นักเรียนอานเรื่องภาพวาดของสีเทียน ในใจ ครูทบทวนวิธีการอานในใจใหนักเรียนฟง ดังนี้
- มีสมาธิและความตั้งใจในการอาน
- เก็บใจความสําคัญของเรื่องใหมากที่สุด
- สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
๕. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเนื้อเรื่องตามประเด็นดังนี้
- ตัวละครในเรื่องมีใครบาง
- เขาทําอะไรกัน
- มีเหตุการณสําคัญอะไรบาง
- ผลที่เกิดจากเหตุการณสําคัญนั้นเปนอยางไร
- ขอคิดของเรื่องที่ไดคืออยางไร
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ กินดีมีสุข ขอที่ ๘๙ หนาที่ ๑๐๔-๑๐๕ สงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๒
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ กินดีมีสุข ขอที่ ๘-๙ หนาที่
๑๐๔-๑๐๕
๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแลว (ภาพวาดของสีเทียน)
เวลา ๑๗ ชั่วโมง
เรื่อง การอานบทรอยกรอง
เวลา ๒ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………….
สาระการเรียนรู
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานหรือทองบทอาขยาน เปนการปูพื้นฐานในการจดจําความรู ทําใหเราเปนคนที่ใช
ภาษาไทยไดดี และถูกตอง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๕.๑ ป.๒ / ๓ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานบทอาขยาน รักษาปาได
๒. บอกความหมายของบทอาขยาน รักษาปา ได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- อานบทอาขยาน รักษาปา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูติดแผนภูมิ เพลง นกนอยนอย แลวรวมกันสนทนาและรองเพลงดังนี้
นกเอยนกนอยนอย
บินลองลอยตามสายลม
ปกหางกางสวยสม
บินเลนลมราเริงใจ

นกเอยนกนอยนอย
บินลอยตามลมไป
บอกแมวาดวงใจ
แมอยูไกลคะนึงถึง
๒. ครูติดแผนภูมิ บทรอยกรอง รักษาปา บนกระดานดํา
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงบทรอยกรอง รักษาปา ดังนี้
- กลาวถึงอะไร
- ทําไมนกถึงมีความสุข
- ประโยคใดที่บอกวานกมีความสุข
- ถาขาดอะไรทั้งคนและสัตวจะอยูไมไดเพราะเหตุใด
๔. ครูอานบทรอยกรอง รักษาปา ให นักเรียนฟงและสังเกตจังหวะน้ําเสียงในการอาน
๕. นักเรียนอานบทรอยกรอง รักษาปา ตามครู โดยเนนการอานออกเสียงใหถูกตองชัดเจน
๖. ครูอาน บทรอยกรอง รักษาปา เปนทํานองเสนาะ ใหนักเรียนฟง
๗. นักเรียนอาน บทรอยกรอง รักษาปา พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ ตามครูทีละวรรค และฝกทองจน
ทองไดถูกตอง
๘. นักเรียนชวยกันสรุปเนื้อเรื่องของ บทรอยกรอง รักษาปา และขอคิดจากเรื่องโดยครูคอยเสริมถา
นักเรียนสรุปไมถูกตอง
๙. นักเรียนคัดบทรอยกรอง รักษาปา ในสมุด ลายมือสวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ
๑๐. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ ขอที่ ๗ หนาที่
๑๐๓ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. แผนภูมบิ ทรอยกรอง รักษาปา
๒. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ชั้น ป.๒
๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑๐ ขอที่ ๗ หนาที่ ๑๐๓
๔. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

