แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูค ํา นําเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา ผูเ รียนตองเรียนรู ทั้ง 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. ครูชี้แจงจุดประสงค และขั้นตอนการเรียนรู ใหนักเรียนรับทราบ
๒. ครูรองเพลงรองเลน โยกเยก ใหนักเรียนฟง
โยกเยกเอย
น้ําทวมเมฆ
กระตายลอยคอ
หมาหางงอกอดคอโยกเยก
๓. นักเรียนดูรูปจากหนังสือเรื่อง “ครัวปา” แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน เชน
- นักเรียนเห็นอะไรในภาพบาง
- นักเรียนคิดวาคนในเขากําลังทําอะไร
๔. นักเรียนดูคําในบทเรียนที่มีภาพประกอบ เชน ไฟ แกะ งอ หอ ยาง สูง นึ่ง ทิ้ง ผัก นก บน
โยน เมฆ ลอย แลวถามวาใครรูบางวาหมายถึงอะไร เพื่อนําไปสูการเรียนรูความหมายของคําศัพท
๕. ครูนําบัตรคําเหลานี้มาเสียบในกระเปาผนัง นักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง
๖. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เรื่อง
ครัวปา ขอที่ ๑ และขอที่ ๓ หนาที่ ๒๐ และ ๒๒ แลวสงครู ครูเฉลยตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูค ํา 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. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แลวเพื่อเปนการทบทวน
๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียนภาษาพาที หนาที่ ๓๖ โดยครูอานใหนักเรียนฟง
และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน จากนั้นสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียนที่เหลือใหอานเวลาวาง
หรือเมื่อทํางานเสร็จ
๓. ครูยกบัตรคําใหนักเรียนดูทีละคํา นักเรียนฝกอานออกเสียงสะกดคํา
๔. ครูนําบัตรคําติดที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอานเวลาวาง
๕. ใหนักเรียนคัดคําศัพทลงในสมุดใหถูกตองและสวยงาม
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย 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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๒ ชั่วโมง
................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
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 “ครัวปา”
- การตอบคําถาม

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. สนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวเพื่อเปนการทบทวน
๒. ใหนักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๒ บทที่ ๓ “ครัวปา” โดยหาอาสาสมัครอานนํา ๒-๓ คน และใหทุกคนอานพรอมกันอีกครั้ง
๓. เมื่ออานจบ ครูใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องตอกันถานัก เรียนเลาไมได ครูอาจใชคําถามนําให เ ด็ก
ชวยกันตอบ
๔. ครูตั้งคําถามเพื่อสรุปเนื้อเรื่องที่อานอีกครั้ง เชน
- อาหารที่ทํากันในครัวปามีอะไรบาง
- ภูผาและน้ําใสเดินทางอยางไร
- ชางพลายและชางพังแตกตางกันอยางไร
- นักเรียนเคยเดินปาหรือไม
๕. นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่องและขอคิดที่ไดจากเรื่อง ครัวปา
๖. นักเรียนเขากลุมเดิม ทําแผนภาพความคิด บอกชื่ออาหารที่ปรุงในเรื่อง ครัวปา จากบทเรียน แลวติด
ไวที่ปายนิเทศ
๗. นักเรียนทําแบบฝกที่ ๓ ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอ
ที่ ๒ และ ขอที่ ๔ หนาที่ ๒๑ และหนาที่ ๒๔ สงครู ครูเฉลย ตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๒ และ ขอที่ ๔ หนาที่
๒๑ และหนาที่ ๒๔
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ 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
- การอานคิดวิเคราะหเรื่อง “ครัวปา”
- การแสดงความคิดเห็น

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ
ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนเลาตอจนไดถกู ตอง
๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม กลุมละ ๕-๖ คน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม
๓. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “ใจหาย” จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่
๓ บทที่ ๑ จากหนา ๒๑ ถึงหนา ที่ ๔๑ ทีละกลุม แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง
๔. ครูแบง เนื้อเรื่องออกเปนตอนๆ ใหแตละกลุม เลือก แลวแสดงบทบาทสมมุติ หนาหองเรียน ให
นักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา
๕. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง “ครัวปา” อีกครั้งพรอมๆ กัน แลวครูตั้งคําถามดังนี้
- เหตุใดเรื่องนี้จึงตั้งชื่อวา “ครัวปา”
- ถานักเรียนเปนภูผาและน้ําใสจะรูสึกอยางไร
- นักเรียนทําอาหารอะไรเปนบาง
- ทําไมตองเอาดินมาพอกตัวปลากอนยาง
ฯลฯ
๖. ให นั ก ชื่ อ อาหารจากครั ว ป า ที่ ป ระทั บ ใจ และบอกขั้ น ตอนการทํ า มา ๑ อย า ง พร อ มวาด
ภาพประกอบลงสมุด แลวสงครู
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง คําศัพทจากบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด
ของคํา หนาที่ของคํา และนําคํานั้นไปใชใหถูกตองตามบริบท
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต
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 ๓๖
๓. ครูเลือกบัตรคํา ๕ คํา ดังนี้ หิว เชาตรู ทวม กลิ่น หุง ใหนักเรียนอานและสนทนาถึงความหมาย
ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน
๔. ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๓๖ มา ๑๐ คําแลวนํามาแตงประโยค ๑๐ ประโยค
๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง สระเอือะ สระเอือ
เวลา ๑ ชั่วโมง
...................................................................................
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
สระเอือะ เปนสระประสมเสียงสั้นที่ไมมีใชในภาษาไทย สระเอือ เปนสระผสมเสียงยาว
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกรูปสระเอีอะและสระเอือได
๒. นักเรียนประสมคําดวยสระเอือะ สระเอือได
๓. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- สระ เอีอะและสระเอือ
- การประสมคําดวยสระเอือะและสระเอือ

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูติดแผนภูมิเพลงสระ เอือ บนกระดานดังนี้
เพลงสระเอือ
ไมทราบนามผูแตง

เอ อือ ออ เอ อือ ออ รวมเรียกสระเอือ
เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ
เอือ เอือ เอือ เอือ นะเอีย
เอนั้นเดินนําหนา
อือ นั้นอยูขางบน
ออ ขอตามดวยคน
สุขเหลือลนไปกันสามเกลอ
เอ อือ ออ เอ อือ ออ
รวมเรียกสระเอือ
เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ
เอือ เอือ เอือ เอือ นะเอีย
๒. นักเรียนดูคําที่ประสมดวยสระเอือ ในหนังสือภาษาพาที หนาที่ ๔๒
๓. ใหนักเรียนฝกอานแจกลูกและสะกดคํา จากนั้นใหนักเรียนอานและสังเกตคํา หนาที่ ๔๓ - ๔๔
๔. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม ครูกําหนดคําที่ประสมสระเอือ โดยเขียนบนกระดานดํา ๕ คํา ใหแตละ
กลุมสงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
- เชื้อ เอื่อย เปลือง เครื่อง เนื่อง
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ป.๒ บทที่ ๓ ครัวปา ขอที่ ๕
หนาที่ ๒๔ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรรูปสระ
๓. ใบงาน ชุดที่ ๑๐ – ๑๑
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง การอานและสังเกตคํา (คําควบกล้ํา)
เวลา ๒ ชั่วโมง
..........................................................................................................................................
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา
ทางภาษา 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. นักเรียนอานสะกดคําในบทเรียนได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําและนําคําไปใชไดถูกตอง
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานแจกลูกสะกดคํา
- ความหมายของคํา และการนําคําไปใช

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูติดแผนภูมิเพลง คําควบกล้ํา บนกระดาน แลวอานใหนักเรียนฟง นักเรียนอานตาม ครูรองให
นักเรียนรองตามทีละวรรค แลวรองพรอมกัน และรวมกันสนทนาถึงเนื้อเพลง วาเปนคําควบกล้ํา
เพลงคําควบกล้ํา
ควายไลขวิดขางขวา
ขวางขวานมาไลขวางควายไป
ควายขวางวิ่งวนขวักไขว ( ซ้ํา )
กวัดแกวงขวานไลลมคว่ําขวางควาย
๒. นักเรียนอานคําและสังเกตคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
หนา ๔๕ -๔๖
๓. นักเรียนสังเกตคําที่อาน วาที่มีพยัญชนะตน ๒ ตัว เรียกวาคําควบกล้ํา และคําที่ออกเสียงพยัญชนะ
๒ ตัวพรอมกันเรียกวาคําควบแท เชน กราบ ปรับปรุง ขวาน กรอบ ครู กวาง ความ กลาง ขวา ขวักไขว
ควา ปรับปรุง เปนตน
๔. คําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว แตออกเสียงพยัญชนะเพียงตัวเดียวเรียกวาคําควบไมแท เชน สราง จริง
สรอย เศรา เปนตน
๕. พยัญชนะตัวหนาเปนตัว ท ควบกับตัว ร จะออกเสียงเปน ซ เชน ทราบ จริง ไทร พุทรา
ไซร อินทรี ทรวดทรง ทรุดโทรม
๖. ครูกับนักเรียนรวมสนทนาถึงคําคําควบกล้ํา เชน คําวา ขวาน กวา โคลน ควาย
๗. กลัว กลาก เกลื่อน จะมีพยัญชนะ ๒ ตัว ตัวแรก คือ พยัญชนะตน ตัวที่ ๒ คือ ตัวควบกล้ําการอาน
ตองอานออกเสียงพรอมกัน ซึ่ง ไมเ หมือนกับ คําอักษรนํา เพราะอัก ษรนําจะอานตัวแรกเปนเสียง อะ กึ่งเสียง
พยัญชนะที่ใชเปนควบกล้ํามี ๓ ตัว คือ ร ล และ ว
๘. นักเรียนฝกออกเสียงคําควบกล้ําใหชัดเจนพรอมกัน และอานทีละคน
๙. ครูเขียนบนกระดานดํา ๑๐ คํา ใหนักเรียนอานสะกดคําและสังเกต
- พริก จริง กราบ สราง เกลียด โกรธ ทราบ คลอง กวาง สรอย
๑๐. ใหนักเรียนเขากลุม เดิม แตละกลุมนําคําที่ครูกําหนดให แยกสวนประกอบของคํา ลงในกระดาษ
เสร็จแลวสงครู ครูตรวจความถูกตอง นําผลงานติดปายนิเทศ
๑๑. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๓ ครัวปา ขอที่ ๖ ขอ
ที่ ๗ และขอ๑๐ หนาที่ ๒๕-๒๖ และหนาที่ ๒๘-๒๙ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๓ ครัวปา ขอที่ ๖ และขอที่ ๗
หนาที่ ๒๕-๒๖
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง มาตราตัวสะกด
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. นักเรียนอานสะกดคําในบทเรียนได
๒. นักเรียนบอกความหมายของคําและนําคําไปใชไดถูกตอง
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียน อานสะกดคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที บทที่
๓ ครัวปา หนาที่ ๔๕-๔๖ พรอมกัน และสุมนักเรียนอานนําอีก ๑-๒ คน

๒. ใหนักเรียนสังเกตที่มีตัวสะกดดังนี้
- คําที่มีตัวสะกดในแม เกย ใช ย เปนตัวสะกด
- คําที่มี ก ข ค ฆ เปนตัวสะกดเปนคําในแม กก
- คําที่มี บ ป พ ฟ ภ สะกด เปนตัวสะกดในแม กบ
๓. ครูเ ขียนคําศัพทบ นกระดานดํา ๑๐ คํา ใหนัก เรียนฝกสัง เกตและฝก อานสะกดคํา และแยก
สวนประกอบของคํา โดยแยกในสวน พยัญ ชนะตน สระ ตัวสะกดและวรรณยุก ต ดังนี้ กลวย เมฆ โรค
หยาบ ชวย ปลี ภาพ เสียบ รอน หลาย
๔. ใหนัก เรียนเขากลุม กลุม ละ ๕-๖ คน แตละกลุมแขงขันกันหาคําที่มีตัวสะกดในแม เกย แม กก
และแม กบ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที ครูกําหนดเวลาใหกลุมที่หาคําไดมากที่สุดและถูกตองเปนผูชนะ
๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๓ ครัวปา ขอที่ ๘ และ
๙ หนาที่ ๒๗-๒๘ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๙ หนาที่ ๑๖
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 ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง อานคลอง รองเลน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.....................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอาน
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. นักเรียนอานคํางายๆ ได
๒. นักเรียนรองเลนและแสดงทาทางประกอบได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- อานคลอง รองเลน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําบทรองเลนติดบนกระดานดําแลวใหนักเรียนอานคําคลองจอง พรอมปรบมือเปนจังหวะ แลว
ชวยกันหาคําตอบเพื่อนําเขาสูบทเรียน

เดินทางเขาปา
อยาชาเร็วไว
เอะ!นั่นอะไร
ตนใหญตนโต (ตนไทร ตนโพ)
ออกเดินไปอีก
หลบหลีกไมใหญ
เอะ!นั่นเสียงใคร
รองจิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ ( นก )
เดินไปอีกหนอย
คอยคอย ยองยอง
เอะ! อะไรนามอง
เหมือนดอกไมบิน (ผีเสื้อ)
เดินเขาปาลึก
คึก คึก เดินมา
เอะ! มีงวงมีงา
วางทาใหญโต (ชาง)
๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๓ ครัวปา หนา ๓๐ อานคลอง รองเลน
“อรอย อรอย” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง
๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง รองเลน “อรอย อรอย” จากนั้นออกมาแสดงทา
ประกอบบทอาน ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง รองเลน “อรอย อรอย”
๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑๒ หนาที่ ๓๑ สงครู
ครูตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑๒ หนาที่ ๓๑
๓. แผนภูมิบทรองเลน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ครัวปา
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
เรื่อง ชวนคิด ชวนทํา คําคลองจอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
..............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆใหเกิดขึ้นไปพรอมๆกัน ตองมีกระบวนการหลายอยาง
เพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอานการ
พูด และการเขียนแลว ตองใหผูเ รียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงาน จึง จะบรรลุผ ลอยาง
แทจริง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖ อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนตอคําคลองจองได
๒. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- คําคลองจอง

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทรองเลน “อรอย อรอย” เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม
๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง “ครัวปา” และชวยกันสรุป เนื้อหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการ
เรียนบทเรียนนี้มีอะไรบาง
๓. นัก เรียนเขากลุม เดิม และปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม เพื่อ แขง ขันกันแตง คําคลองจอง ๒
พยางค โดยย้ํากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองนั้น คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา
สุดทายในวรรคแรก เชน ไปเที่ยว เลี้ยวมา
๔. ครูกําหนดคําใหโดยเขียนบนกระดาน เชน “น้ําพริก” ใหแตละกลุมชวยกันตอ กลุมใดถูกตองและได
มากที่สุดเปนฝาย ชนะ
๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจอง แตล ะกลุม สง ตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆ
ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ
๖. นักเรียนบทรองเลน “อรอย อรอย” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนชุด ภาษาพาที
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

