แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํา นําเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………….
สาระที่ ๑ การอาน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
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
- รูจักคํานําเรื่อง
- การบอกความหมายของคํา

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบท อานคลอง รองเลน “อรอย อรอย” ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเนื้อ
เรื่องของเรื่อง ครัวปา ที่เรียนไปแลว
๒. ครูชี้แจงจุดประสงคและลําดับขั้นตอนการเรียนรูใ หนักเรียนรับทราบ
๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๔ “กลัวทําไม” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม เชน
- ในภาพมีใครบาง
- นักเรียนคิดวาคนในภาพกําลังทําอะไรกัน
- จากภาพนักเรียนคิดวานาจะเกิดอะไรขึ้น
๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาทีหนาที่ ๒๒ - ๒๓ แลวรวมกันสนทนาถึง
ความหมาย ดังนี้ ทาง ฟน ยุง พัด กลัว เต็นท ผามาน กอไฟ สุมไฟ กอนหิน ไฟฉาย ตะเกียง ทุเรียน
หินงอก หินยอย ที่พัก อมยิ้ม แมมด ลอมวง พนมมือ เพชร
๕. หาอาสาสมัคร ๒ – ๓ คน ออกมาหนาชั้นเรียนแสดงทาทางประกอบคําดังนี้ อมยิ้ม กลัว พนมมือ
กอไฟ
๖. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง
๗. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด
ใหแกไขใหถูกตอง
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

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ 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
- คําศัพท
- ความหมายของคํา

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แลว จากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมาย เพื่อเปนการ
ทบทวน
๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ ๔ “กลัวทําไม” หนาที่ ๔๔
โดยครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน จากนั้นสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียน
ที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ
๓. ครูชนู ําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน
เวลาวาง
๔. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒
บทที่ ๔ “กลัวทําไม” ขอที่ ๓ หนาที่ ๓๔ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ “กลัวทําไม”
ขอที่ ๓ หนาที่ ๓๔
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๒ 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
- การอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง “กลัวทําไม”
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน
๒. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียน จากหนังสือ เรียน ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๒
บทที่ ๔ เรื่อง “กลัวทําไม” พรอมกัน

๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังนี้
- ทําไมน้ําใสจึงตกใจกลัว
- ภายในถ้ํามีลักษณะอยางไร
- ทําไมน้ําใสจึงตกใจกลัว
- ลักษณะของหินงอกและหินยอยเหมือนอะไรบาง
- ถานักเรียนเปนน้ําใสจะกลัวหรือไม เพราะเหตุใด
๔. นักเรียนทําแบบฝก หัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑ หนาที่ ๓๒-๓๔
เสร็จแลวสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑ หนาที่ ๓๒-๓๔
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ 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. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได
๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานจับใจความเรื่อง “กลัวทําไม”

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ
ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม กลุมละ ๕-๖ คน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม
โดยเลือกประธานและเลขา
๓. ครูแบง เนื้อเรื่องออกเปนตอนๆ ให นัก เรียนอานออกเสียงเรื่อง “กลัวทําไม” จากหนัง สือ เรียน
ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๔ จากหนา ๕๕ ถึงหนา ๕๙ ทีละกลุมแลวรวมกันสนทนาถึง
เนื้อหาของเรื่อง
๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติ หนาชั้นเรียน ในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดง
ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา
๕. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง “กลัวทําไม” ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังนี้ ไมออก
เสียง ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา ไมทําปากขมุบขมิบ จบแลวครูตั้งคําถามดังนี้
- ถานักเรียนเคยไปเที่ยวถ้ําหรือไม และมีความรูสึกอยางไร
- ทําไมตองสวดมนตกอนนอน
- สมุนไพรอะไรที่ใชกันยุงไดบาง
๖. ครูแจกกระดาษใหนักเรียน ทําแผนที่ความคิด สิ่งที่พบเห็นในถ้ํา อยางอิสระ แลวสงครู ครูตรวจสอบ
ความถูกตอง
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

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ 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. นักเรียนอานสะกดคําในบทเรียนได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได
๓. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานสะกดคํา
- ความหมายของคํา และการนําคําไปใช

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๕ – ๖ คน แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๕๔
๓. ครูเลือกบัตรคํา ๑๐ คํา ดังนี้ จุด กาง ลืม ครึ้ม เหนื่อย ราย เล็ก หนาว กลางวัน แมลง ให
นักเรียนอาน และสนทนาถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่
ถูกตองพรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๕๔ มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค พรอมกับวาดภาพให
สอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม
๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรคํา
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง สระ – ึ และสระ – ื อ
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
สระ อึ เปนสระเดี่ยวเสียงสั้นที่ไมมีใชในภาษาไทย สระ อือ เปนสระผสมเสียงยาว
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกรูปสระอึและสระอือได
๒. นักเรียนประสมคําดวยสระอึ สระอือได
๓. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- สระ อึและสระอือ
- การประสมคําดวยสระอึและสระอือ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวยสระอือ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่ ๖๐
๒. นักเรียนฝกอานแจกลูกและสะกดคํา จากนั้นใหนักเรียนอานและสังเกตคํา หนาที่ ๖๐ - ๖๒

๓. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม ครูกําหนดคําที่ประสมสระอือ โดยเขียนบนกระดานดํา ๕ คํา ใหแตละกลุม
สงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน ดังนี้
- กลืน ลืม ฝน คืน ปลื้ม
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๖
หนาที่ ๓๗ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๖ หนาที่ ๓๗
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
- วิธีการวัดและประเมินผล
- เครื่องมือการประเมิน
- เกณฑการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง คําควบกล้ํา
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………….
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
คําประกอบดวย พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกตและเสียงวรรณยุกต การเรียนรู
คําตองศึกษาองคประกอบ แจกลูกสะกดคํา และบอกความหมายของคําได
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคําควบกล้ําในบทเรียนได
๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานคําควบกล้ํา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูติดแผนภูมิเพลง คําควบกล้ํา บนกระดาน แลวอานใหนักเรียนฟง นักเรียนอ านตาม ครูรองให
นักเรียนรองตามทีละวรรค แลวรองพรอมกัน และรวมกันสนทนาถึงเนื้อเพลง วาเปนคําควบกล้ํา ที่มี “ว” ควบ

เพลงคําควบกล้ํา
ควายไลขวิดขางขวา
ขวางขวานมาไลขวางควายไป
ควายขวางวิ่งวนขวักไขว ( ซ้ํา )
กวัดแกวงขวานไลลมคว่ําขวางควาย
๒. นักเรียนอานออกเสียงคําตามครูและสังเกตคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที บทที่ ๔ “กลัวทําไม”หนาที่ ๖๓
๓. นัก เรียนสัง เกตคําที่อาน วาเปนคําควบกล้ํา ที่มี “ว” ควบ เปนคําควบแทเ พราะตองออกเสียง
พยัญชนะ ๒ ตัว
๔. ใหนักเรียนสังเกตวา บทเรียนนี้จะเปน คว กว และขว
๕. นักเรียนเขากลุมเดิมแตละกลุมแขงขันกันหาคําควบแทที่เปน คว กว และขว ใหไดมากที่สุด
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๘
หนาที่ ๓๙ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๘ หนาที่ ๓๙
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 ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง การแตงประโยค
เวลา ๑ ชั่วโมง
............................................................................................................................................
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การนําคํามาแตงประโยค เปนการนําคําในบทเรียนมาแตงประโยคใหไดใจความ จะตอง
เขาใจความหมายของคําจึงจะสามารถแตงประโยคไดถูกตอง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๔ เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นําคํามาแตงประโยคใหไดใจความและใชภาษาถูกตอง
๒. การคัดลายมือ
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การแตงประโยค

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวพรอมๆ กันเพื่อเปนการทบทวน
๒. ครูชูบัตรคําใหนักเรียนแตงประโยคปากเปลาคนละ ๑ ประโยค โดยครูอธิบายวาในประโยคตอง
ประกอบดวย ประธาน + กริยา หรือ ประธาน + กริยา + กรรม พรอมทั้งยกตัวอยาง
- ประธาน + กริยา เชน นกบิน นองรองไห สุนัขกําลังวิ่ง
- ประธาน + กริยา + กรรม เชน แมงกินปลา ฉันเขียนหนังสือ
๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง ประโยค ดังนี้
- ประโยค คือ การนําคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไป มาเรียงตอกัน แลวได
ใจความสมบูรณ ประกอบดวยภาคประธาน และภาคแสดง
- ประธาน ไดแก สวนที่เปนผูกระทํา อาจมีสวนขยาย หรือไมมีก็ไดเปนการขยายประธาน หรือกริยา
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น
- กริยา ไดแก สวนที่บอกอาการ อาจมีสวนขยายหรือไมมีก็ได
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๑๐
และหนาที่ ๔๐-๔๑ สงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๑๐ หนาที่
๔๐-๔๑
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ 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 เริ่มจากการฝกอานคําที่คล องจองกัน
อานแลวจะทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีนิสัยรักการอาน
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําคลองจองงายๆได
๒. นักเรียนแสดงทาทางประกอบคําคลองจองได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- บทอานคลอง รองเลน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนคิดเปรียบเทียบสิ่งตอไปนี้ เชน
ขาว เหมือน..........................
มืด เหมือน..........................

ดํา
เหมือน..........................
สวาง เหมือน..........................
เรียบ เหมือน..........................
เย็น เหมือน..........................
๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๔ กลัวทําไม หนาที่ ๖๕ อานคลองรอง
เลน “กลัวทําไม” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง
๓. ใหนัก เรียนจับ คูคิดทาประกอบบท อานคลอง รองเลน “กลัวทําไม” จากนั้นออกมาแสดงทา
ประกอบบทอาน ใหเพื่อนๆดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง รองเลน “กลัวทําไม”
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๑๑
หนาที่ ๔๒ สงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๑๑ หนาที่ ๔๒
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง ชวนคิด ชวนทํา มาตราตัวสะกด
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………….
สาระที่ ๑ การอาน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆ ใหเกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน ตองมีกระบวนการหลาย
อยางเพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน
การพูด และการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงาน จึงจะบรรลุผลอยาง
แทจริง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖ อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนหาคําที่มีตัวสะกดในแม กด และ เกอว จากเรื่องได
๒. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- คําที่มีตัวสะกดในแม กด และ เกอว จากเรื่อง

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียน อานสะกดคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
บทที่ ๔ กลัวทําไม หนาที่ ๖๓-๖๔ พรอมกัน และสุมนักเรียนอานนําอีก ๑-๒ คน
๒. ใหนักเรียนสังเกตที่มีตัวสะกดดังนี้
- คําที่มี จ ช ฎ ฏ ด ต ถ ท ธ ศ ส ษ เปนตัวสะกดเปนคําในแม กด
- คําที่มี ว เปนตัวสะกดเปนคําในแม เกอว
๓. นักเรียนอานคําและสังเกตตัวสะกดในหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ป.๒ บท
ที่ ๔ กลัวทําไม หนาที่ ๖๓-๖๔
๔. ใหนัก เรียนเขากลุม กลุม ละ ๕-๖ คน แตละกลุมแขงขันกันหาคําที่มีตัวสะกดในแม เกย แม กด
และแม เกอว ในหนังสือเรียน ภาษาพาที ครูกําหนดเวลาใหกลุมที่หาคําไดมากที่สุดและถูกตองเปนผูชนะ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๗
และ ๙ หนาที่ ๓๘ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝก หัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ กลัวทําไม ขอที่ ๗ และ ๙
หนาที่ ๓๘
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุดวรรณคดีลํานํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานจับใจความ นิทานอานใหม
เวลา ๒ ชั่วโมง
..........................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานเปนการบันทึกความจําเรื่องราวที่ผานทางประสาทตา
บันทึกไวในหวงมโนทัศน เพื่อเตรียมพรอมที่จะถายโอนสาระที่อานไปสูผื่นไดดวยสํานวนภาษาของ
ตนเอง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการอาน
- ความสามารถในการเก็บสาระสําคัญ
- ความสามารถในการตอบคําถาม
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนตั้งคําถาม - ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. มีความซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัยในตนเอง
๔. มีความสนใจใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๕.

สาระการเรียนรู
- บทเรียน เรื่อง “เกงใหญ กับ เกงเล็ก”

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนดูรูปภาพเรื่อง “เกงใหญ กับ เกงเล็ก” วาในภาพมี ใคร ทําอะไร ที่ไหน
๒. ใหนักเรียนอานเรื่อง “เกงใหญ กับ เกงเล็ก” พรอมกัน
๓. นักเรียนเขากลุมเดิม อานในใจเรื่อง “เกงใหญ กับ เกงเล็ก ” แลวชวยกันอภิปรายเนื้อหาของเรื่อง
เขียนสรุปเรื่องและขอคิดพรอมที่หนาชั้นเรียนทีละกลุม
๔. นักเรียนเขากลุมเดิม อานใจนิทาน “ ราชสีหกับหนู” แลวชวยกันสรุปเรื่องและขอคิด
๕. ใหนักเรียน แสดงบทบาทสมมุติกลุมละตอนตามที่ชอบ
๖. นัก เรียนทําแบบฝก หัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ ขอที่ ๔ และ๕
หนาที่ ๓๕-๓๖ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๔ และ๕ หนาที่ ๓๕-๓๗
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรู ที่ ๑๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วรรณคดีลํานํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานนิทาน
เวลา ๒ ชั่วโมง
................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานนิท านเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน ปลูก ฝงใหผูเรียนรักการอานและ
ศึก ษาหาความรูเ พิ่ม เติม ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเ ปดโลกทัศนที่ กวางไกล รูจัก คิด
วิเคราะหเรื่องที่อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนตั้งคําถาม - ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. มีความซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัยในตนเอง
๔. มีความสนใจใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๕. สาระการเรียนรู
- การอานนิทาน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําภาพหนูกับราชสีหมาใหนักเรียนเปรียบเทียบขนาดของสัตวทั้ง ๒ ตัว
๒. นักเรียนเขากลุมอานนิทานเรื่อง ราชสีหกับหนู แลวแสดงบทบาทสมมุติ
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงการอานนิทานวาตองมีการตั้งคําถาม เพื่อสรุป และทําใหเกิดความ
เขาใจเรื่องที่อานมากขึ้น
๔. ใหนักเรียนชวยกันฝกตั้งคําถาม โดยครูเขียนคําถามที่นักเรียนตั้งบนกระดานดํา
๕. ครูส นทนาเรื่อง การตั้ง คําถามจากการอานวา การอานหนังสือควรมีการตั้ง ถามเพื่อเปนการสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
๒. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วรรณคดีลํานํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง กลัวทําไม
เวลา ๑๙ ชั่วโมง
เรื่อง การอานเสริมบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………..
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานนิท านเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน ปลูก ฝงใหผูเรียนรักการอานและ
ศึก ษาหาความรูเ พิ่ม เติม ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเ ปดโลกทัศนที่กวางไกล รูจัก คิด
วิเคราะหเรื่องที่อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนตั้งคําถาม - ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. มีความซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัยในตนเอง
๔. มีความสนใจใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๕. สาระการเรียนรู
- บทเสริมการอานเรื่อง “หนู”
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนํานักเรียนสนทนาถึงหนู วามีใครรูจัก และหนูมีกี่ประเภท อะไรบาง
๒. นักเรียนอานเสริมเพิ่มความรู “หนู” ในหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา แลวสนทนาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๓. นักเรียนคัดบทอานเสริมเรื่อง หนู ลงในสมุดใหสวยงาม
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. นิทานเรื่อง “หนู”
๒. รูปภาพ
๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

