แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํา นําเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
.............................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ 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
- การบอกความหมายของคํา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบท อานคลอง รองเลน “ชวยกัน” ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเนื้อเรื่องของ
เรื่อง มีน้ําใจ ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน

๒. ครูชี้แจงจุดประสงคและลําดับขั้นตอนการเรียนรูใ หนักเรียนรับทราบ
๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม เชน
- ในภาพมีใครบาง
- นักเรียนคิดวาคนในภาพกําลังทําอะไรกัน
๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๗ “มีน้ําใจ” หนาที่ ๑๐๔ –
๑๐๕ แลวรวมกันสนทนาถึงความหมายของคําศัพท ดังนี้ ตี ชี้ ซู เขี่ย มีด ฉีด บีบ ดื่ม โยน หวง ขวด
มะนาว นกกระจอก วิทยาศาสตร รุงกินน้ํา
๕. นักเรียนแสดงทาทางประกอบคําตามคําศัพทที่ครูกําหมด ดังนี้ ฉีด บีบ ดื่ม
๖. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง
๗. นักเรียนคัดคําศัพททอี่ านลงสมุดใหสวยงาม 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

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํา นําเรื่อง
เวลา ๑ 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
- ความสามารถในการสือ่ สาร
- 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
- การบอกความหมายของคํา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แลว จากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมาย เพื่อเปนการ
ทบทวน

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” หนาที่
๑๐๕ โดยครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน จากนั้นสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน
นักเรียนที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ
๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน
เวลาวาง
๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด
มาสงครู ดังนี้ ฉีด โยน หวง มะนาว ดื่ม เบื่อ เติม เกลือ นักคิด เปรี้ยว
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 ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ 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
- การอานออกเสียงเรื่อง “นักคิดสมองใส”
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน
๒. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียนจากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๗ เรื่อง
“นักคิดสมองใส” พรอมกัน

๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังนี้
- ในวันหยุดเด็กๆ จะทําอะไรกันบาง
- นักเรียนทําอะไรกันบางในวันหยุด
- เด็กๆลงไปเลนไมไดเพราะเหตุใด
- หลังฝนตกเกิดอะไรขึ้น
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเนื้อเรื่อง “นักคิดสมองใส” ครูถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไร
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” ขอ
ที่ ๑ -๒ หนาที่๖๘-๗๐ เสร็จแลวสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” ขอที่ ๑ -๒
หนาที่ ๖๘-๗๐
๓. บัตรคํา
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 ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การอานจับใจความ
เวลา ๒ ชั่วโมง
………………………………………………………
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานจับใจความและระบุความสําคัญของเรื่องตองมีสมาธิปฏิบัติ ตนในการอานถูกตอง
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. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๒. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานจับใจความเรื่อง “นักคิดสมองใส”
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ
ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม กลุมละ ๕-๖ คน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม
โดยเลือกประธานและเลขา ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ
๓. ครูแบงเนื้อเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “นักคิดสมองใส” จากหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๗ จากหนา ๑๐๖-๑๑๐ ทีละกลุมแลว
รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง
๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน ในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดง
ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา
๕. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง “นักคิดสมองใส” ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังนี้ ไม
ออกเสียง ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา ไมทําปาก ขมุบขมิบ และจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดมาก
ที่สุด จบแลวครูตั้งคําถามดังนี้
- ในเรื่องมีใครบาง
- นักเรียนคิดวาใครนาจะเปนนักคิดสมองใส
- รุงกินน้ําจะเกิดขึ้นเมื่อใด
- นักเรียนเคยกินน้ํามะนาวหรือไม
- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” ขอ
ที่ ๓ และขอที่ ๔ หนา ๗๑-๗๒ เสร็จแลวสงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรคํา
๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” ขอที่ ๓ และ
ขอที่ ๔ หนา ๗๑-๗๒
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง สระเปลี่ยนรูป ( เ – ะ ) เปน ( - ็)
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
สระเ-ะ เปนสระเสียงสั้น ถามีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเปนไมไตคู ( -็ )จะไมมีรูปสระแตมีเสียง
สระ เรียกวาสระเปลี่ยนรูป
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกรูปสระ เ-ะ ได
๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระ เ-ะ เมื่อมีตัวสะกดได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- คําที่ประสมดวย สระ เ-ะ และมีตัวสะกด
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวยสระ เ-ะ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่ ๑๑๑-๑๑๒
๒. นักเรียนฝกอานสะกดคํา จากนั้นใหนักเรียนอานและสังเกตคํา หนาที่ ๑๑๓-๑๑๔

๓. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม ครูกําหนดคําที่ประสมสระ เ-ะ โดยเขียนบนกระดานดํา ๕ คํา ใหแตละ
กลุมสงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
ดังนี้
- แข็ง เหล็ก เกล็ด เหม็น เห็บ
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส”
ขอที่ ๖ ขอที่ ๗ และ ขอที่ ๘ หนาที่ ๗๔-๗๖ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” ขอที่ ๖ ขอที่
๗ และ ขอที่ ๘ หนาที่ ๗๔-๗๖
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 ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ 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
- ความสามารถในการสือ่ สาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของคําที่อานได
๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตอง
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานสะกดคํา
- การนําคําไปใช

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนบทที่ ๗ พรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๕ – ๖ คน แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนาที่ ๑๐๔-๑๐๕
๓. ครูเลือกบัตรคํา ๕ คํา ดังนี้ เปรี้ยว แสงแดด โทรทัศน เกลือ กลางแจง ใหนักเรียนอาน และ
สนทนาถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับ กระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. ครูแจกกระดาษ ให นัก เรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๑๐๔-๑๐๕ มา ๑ คํา แลวนํามาแตง
ประโยค พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม
๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน
๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส”
ขอที่ ๕ หนาที่ ๗๓ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรคํา
๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ “นักคิดสมองใส” ขอที่ ๕
หนาที่ ๗๓
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 ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ ชั่วโมง
เรื่อง การแตงประโยค
เวลา ๑ ชั่วโมง
………………………………………………………
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การนําคํามาแตงประโยค เปนการนําคําในบทเรียนมาแตงประโยคใหไดใจความจะตอง
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
- การนําคํามาแตงประโยค

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวพรอมๆ กันเพื่อเปนการทบทวน
๒. ครูเลือกบัตรคําใหนักเรียนแตงประโยคปากเปลาคนละ ๑ ประโยค โดยครูอธิบายวาในประโยคตอง
ประกอบดวย ประธาน กริยา และกรรม พรอมทั้งยกตัวอยาง
๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง ประโยค ที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แลว ดังนี้
- ประโยค คื อ การนํ า คํ า ตั้ ง แต ๒ คํ า ขึ้ น ไปมาเรี ย งต อ กั น แล ว ได ใ จความสมบู ร ณ
ประกอบดวยภาคประธาน และภาคแสดง
- ประธาน ไดแก สวนที่เปนผูกระทํา อาจมีสวนขยาย หรือไมมีก็ไดเปนการขยายประธาน หรือ
กริยาใหมีความชัดเจนมากขึ้น
- กริยา ไดแก สวนที่บอกอาการ อาจมีสวนขยายหรือไมมีก็ได
๔. นักเรียนเลือกคําศัพทคนละ ๑๐ คํา แตงเปนประโยคลงในสมุดใหถูกตองและเขียนอยางสวยงาม
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 ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ 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. นักเรียนอานบทรองเลนได
๒. นักเรียนอานบทรองเลนและแสดงทาทางประกอบได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- บทอานคลอง รองเลน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนทองบทรองเลนที่เรียนมาแลว พรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทําทาทางประกอบ
อยางอิสระ

๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๗ นักคิดสมองใส หนาที่ ๑๑๕ อาน
คลอง รองเลน “สายรุง” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง
๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง รองเลน “สายรุง” จากนั้นออกมาแสดงทาประกอบ
บทอาน ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง รองเลน “สายรุง”
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ นักคิดสมองใส ขอที่
๙ หนาที่ ๗๖-๗๗ สงครู ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๗ นักคิดสมองใส ขอที่ ๙ หนาที่
๗๖-๗๗
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 ี่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส
เวลา ๑๓ 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 ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงานจึงจะบรรลุผลอยาง
แทจริง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖ อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
- นักเรียนสามารถแตงคําคลองจองสามพยางคได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การแตงคําคลองจองสามพยางค

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทรองเลน “ชวยกัน” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม
๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง “นักคิดสมองใส” และชวยกันสรุปเนื้อหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจาก
การเรียนบทเรียนนี้มีอะไรบาง
๓. นัก เรียนเขากลุม เดิม และปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม เพื่อ แขง ขันกันแตง คําคลองจอง ๓
พยางค โดยย้ํากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองนั้น คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา
สุดทายในวรรคแรก เชน สวยรุงสวย ดวยเจ็ดสี
๔. ครูกําหนดคําใหโดยเขียนบนกระดาน เชน “น้ําฝนหยด” ใหแตละกลุมชวยกันตอ กลุมใดถูกตอง
และไดมากที่สุดเปนฝาย ชนะ
๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆ
ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ
๖. นักเรียนบทรองเลน “สายรุง” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบกรอกคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

