
 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํา นําเรื่อง เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ  หลักการอานแจกลูกสะกดคํา  

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  “เย็น  เย็น”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่อง

ของเรื่องนํ้าใส  ที่เรียนไปแลวดังน้ี 

โปกเปก  กรุงกริ๋ง  กรุงกริ๋ง 

นํ้าแข็งอรอยจริง   ขอกินอีกหนอย 

ลูกชางชอบกินนํ้าแข็งกด 

ราดนํ้าแดงสีสด  ช่ืนใจไมนอย 

ขออีก  ขออกี  ชางชอบ 

เย็นเย็น  กรอบกรอบ  อรอยอรอย 

๒. ครูช้ีแจงจุดประสงคและลําดับข้ันตอนการเรียนรูใหนักเรียนรับทราบ 

๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๒ ใจหาย และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน 

- ในภาพมีใครบาง 

- นักเรียนคิดวาคนในภาพกําลังทําอะไรกัน 

๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียนภาษาพาทีหนาที่ ๑๘ และ ๑๙ แลวรวมกันสนทนา

ถึงความหมาย ดังน้ี  เกา  แฉะ  บอ  หัว  ขาว  แอง  ทอง  โอบ  กอด  ตัด  ขัง  เสียม ไหล เต็ม  ประชุม  ถลม  

ปางชาง  ขบวน  

๕. หาอาสาสมัคร ๒ – ๓ คน  ออกมาหนาช้ันเรียนแสดงทาใบประกอบคํา  เกา  โอบ  กอด  ตัด  แลวให

นักเรียนในหองชวยกันทายวาเปนคําวาอะไร 

๖. ครูนําบัตรคํามาติดที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง 

๗. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครเูพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. หนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
  

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

 



 

 
๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๒ 

กลุมสาระ การเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํานําเรื่อง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ  หลักการอานแจกลูกสะกดคํา  

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. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลว     

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียนภาษาพาที หนาที่ ๑๙-๒๐ โดยครูอานให

นักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียนที่เหลือใหอาน

เวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูนําบัตรคําติดที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอานเวลาวาง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกในหนังสือแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา 

ป.๒ ขอที่ ๒  หนาที่ ๑๑ ขอที่ ๔ หนาที่ ๑๓  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง  
   

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๒  

หนาที่  ๑๑ ขอที่๔ หนาที่ ๑๓  

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๓ 

กลุมสาระ การเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง การอานออกเสียง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  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. นักเรียนอานออกเสียงเน้ือหาในบทเรียนได  

๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานออกเสียงบทเรียนเรื่อง “ใจหาย”  

- การตอบคําถาม 

 

 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๒. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียน จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บท

ที่ ๒  เรื่อง “ใจหาย” พรอมกัน 

๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- ใบโบก  ใบบัว ตองไปอยูที่ไหน 

- นักเรียนคิดวา ใบโบก ใบบัว อยากไปอยูที่อื่นหรือไม  เพราะเหตุใด 

- ทําไม ใบโบกและใบบัวจึงไปอยูที่น่ัน 

- นักเรียนคิดวาทําไมเรื่องน้ีจึงมีช่ือวา “ใจหาย” 

- นักเรียนเคยมีอาการใจหายหรือไม เพราะอะไร 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑  หนาที่  ๑๐-๑๑  

เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง  
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. ทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑  หนาที่  ๑๐-๑๑   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง การอานจับใจความ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัย

รักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานจับใจความและระบุความสําคัญของเรื่องตองมีสมาธิปฏิบัติตนในการอานถูกตอง

และรูจักความหมายของคํา  จะสามารถสรุปและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อานได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔   ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรือ่งที่อาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๕   แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานจับใจความเรื่อง “ใจหาย”  

- การแสดงความคิดเห็น 
 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ

ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๓. นักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “ใจหาย”  จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 

บทที่ ๒  จากหนา ๒๑ ถึงหนา ทีละกลุมแลวรวมกนัสนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง   

๔. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหแตละกลุมเลือก แลวแสดงบทบาทสมมุติ หนาหองเรียน   ให

นักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๕. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “ใจหาย” อีกครั้งพรอมๆ กัน  แลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ถานักเรียนเปนภูผาจะทําอยางไร 

- ถาไมนํา ใบบัว ใบโบก ไปไวที่ปางชางหลวง นักเรียนคิดวาจะเปนอยางไร 

- ทําไมลุงกํานันจึงตองเชิญชาวบานมาประชุม 

- เด็กๆ ไปทําอะไรที่ริมตลิ่ง 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๓  หนาที่  ๑๒-๑๓  

และขอที่ ๑๐ หนาที่ ๑๗-๑๘ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๓  หนาที่  ๑๒-๑๓  และขอที่ ๑๐ 

หนาที่ ๑๗-๑๘ 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง คําและกลุมคํา เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด

ของคํา  หนาที่ของคํา  และนําคําน้ันไปใชใหถูกตองตามบริบท 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานสะกดคําในบทเรียนได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําและนําไปใชไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานสะกดคํา 

- ความหมายของคําและการนําคําไปใช 
 

 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนชวยกันเลาเรื่องใจหายจนจบเพื่อเปนการทบทวนเน้ือหาที่เรียนที่แลว  

๒. นักเรียนอานคําศัพทในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที หนา ๑๙ – ๒๐    

๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความหมายของคําศัพท 

๔. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕-๖ คน แลวปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม คือเลือกประธานและเลขา

ของแตละกลุม  

๕. ครูแจกกระดาษใหนักเรียนนักเรียนในแตละกลุม เพื่อแตงประโยค และเมื่อเสร็จแลว ใหนํามาอานให

เพื่อนๆ ฟงหนาช้ันเรียน 

๖. ครูนําบัตรคํา มาเสียบในกระเปาผนัง  ๑๐ คํา ใหนักเรียนอานแลวนําคําไปแตงเปนประโยค ดังน้ี  ด้ิน  

คัน  เชิญ  ทํางาน  ใจหาย  นํ้าปา  ขางลาง  พยักหนา  ตกลง  ปลอดภัย 

๗. นักเรียนนําคําศัพทไปแตงประโยคใหถูกตองลงในสมุด เสร็จแลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  สระเอียะ สระ เอีย เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

สระเอียะ เปนสระประสมเสียงสั้นที่ใชนอยมากในภาษาไทย  สระเอีย เปนสระผสมเสียงยาว  

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

     มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑   บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต และเลขไทย 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกรูปสระเอียะและสระเอียได 

๒. นักเรียนประสมคําดวยสระเอียะและสระเอียได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- สระเอียะและสระเอีย 
 

 

 

 

 



 

 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิเพลงสระ เอีย บนกระดานดังน้ี 

     เพลงสระเอีย   

ไมทราบนามผูแตง 

เอ  อี  ยอ     เอ  อี  ยอ รวมเรียกสระเอีย   เอีย 

เอีย  เอีย  เอีย  เอีย  เอีย เอีย  เอีย  เอีย  นะเอีย 

เอน้ันเดินนําหนา อี  น้ันอยูขางบน 

ยอ  ขอตามดวยคน   สุขเหลือลนไปกันสามเกลอ 

เอ  อี  ยอ     เอ  อี  ยอ     รวมเรียกสระเอีย   

เอีย  เอีย  เอีย  เอีย  เอีย  เอีย เอีย  เอีย  เอีย นะเอีย  

๒. นักเรียนอานสะเกตคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที  หนา  ๒๖ – ๒๘ 

พรอมๆ กัน และสุมใหนักเรียนอานอีก ๒-๓ คน 

๓. ครูเขียนคําที่ประสมดวยสระเอียะ  และคําที่ประสมดวยสระเอีย 

๔. บนกระดานดํา  ใหนักเรียนฝกฝกอานแจกลูกและสะกดคํา  จากน้ันใหนักเรียนชวยกันแยก

สวนประกอบของคํา  ใหถูกตองโดยครูคอยใหคําแนะนํา 

๕. ครูกําหนดคํา โดยเขียนบนกระดานดํา  ๑๐  คํา ใหแตละกลุมอานแจกลูกสะกดคํา 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๕  และขอที่ ๖ หนาที่  

๑๔ - ๑๕ สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง                  
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แผนภูมิเพลง สระเอีย  

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๕  หนาที่  ๑๔   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  มาตราตัวสะกด เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

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. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา 

- มาตราตัวสะกดทีไ่มตรงตามมาตรา 

 

 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรวมกันรองเพลง  สระเอีย  ที่เรียนไปในครั้งที่แลว 

๒. นักเรียน อานสะเกตคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  

หนา  ๒๙ พรอมกัน และสุมนักเรียนอานนําอีก ๑-๒ คน 

๓. ใหนักเรียนสังเกตที่มีตัวสะกดดังน้ี 

- คําที่มีตัวสะกดในแม กง ใช ง  เปนตัวสะกด   

- คําที่มี ม เปนตัวสะกดเปนคําในแม กม  

- คําที่มี  น  สะกด เปนตัวสะกดในแม กน ตรงตามมาตรา และคําที่มี  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  

สะกด  เปนตัวสะกดในแม กน ไมตรงตามมาตรา 

๔. ครูเขียนคําศัพทบนกระดานดํา  ๑๐  คํา  ใหนักเรียนฝกสังเกตและฝกอานสะกดคํา  และแยก

สวนประกอบของคํา  โดยแยกในสวน  พยัญชนะตน  สระ ตัวสะกดและวรรณยุกต  ครูอธิบายเพิ่มเติม  คําบางคํา

ไมมีรูปวรรณยุกตแตมีเสียงวรรณยุกต บางคํารูปวรรณยุกตและเสียงวรรณยุกตไมตรงกัน  ใหนักเรียนสังเกตเสียง

วรรณยุกตในแตละคํา 

๕. ใหนักเรียนเขากลุม  กลุมละ ๕-๖ คน  แตละกลุมแขงขันกันหาคําที่มีตัวสะกดในแม กง แม กม  และ

แม กน ในหนังสือเรียน ภาษาพาที  ครูกําหนดเวลาใหกลุมที่หาคําไดมากที่สุดและถูกตองเปนผูชนะ 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๙  หนาที่  ๑๖-๑๗  สง

ครู  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 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู ท่ี  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  คําศัพทจากบทเรียน เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด

ของคํา  หนาที่ของคํา  และนําคําน้ันไปใชใหถูกตองตามบริบท 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานสะกดคําในบทเรียนได 

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําและนําคําไปใชไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- ความหมายของคํา   

- การนําคําไปใช 
 

 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน   

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕–๖  คน  แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๑๘–๒๐ 

๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังน้ี   แฉะ  เสียม  ตะโกน  ใจหาย  ปลอดภัย  ใหนักเรียนอาน และ

สนทนาถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอม

นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่  ๑๘–๒๐  มา ๑ คํา  แลวนํามาแตง

ประโยค พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลอง   รองเลน เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การฝกอานคลอง  ตองหมั่นฝกฝนอยูเปนประจํา  เริ่มจากการฝกอานคําที่คลองจองกัน  

อานแลวจะทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  มีนิสัยรักการอาน 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑   อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทรองเลนงายๆ ได 

๒. นักเรียนรองและแสดงทาทางประกอบบทรองเลนได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู    

- อานคลอง   รองเลน 
 

 

 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูนําปริศนาคําทายมาใหนักเรียนเลนทาย และใหนักเรียนสังเกตคําตอบวาเปนตัวสะกดมาตราใด 

ดังน้ี 

- อะไรเอยย่ิงตัดย่ิงยาว  (ถนน) 

- อะไรเอยตัดหลังตัดหนาเหลือกลางวาเดียว (กวาง  ควาย  ขวาน) 

- ฉันคืออะไร  ปรุงในอาหาร 

เพื่อใหรสหวาน มดมันชอบกิน  (นํ้าตาล) 

- ฉันคืออะไร  มีไวหนุนนอน 

ลมตัวพักผอน นอนหลับฝนดี   (หมอน) 

- ฉันคืออะไร  ข่ีไดใชปน 

มีสองลอน้ัน  ข่ีกันไปมา   (จักรยาน) 

๒. ทบทวนเกี่ยวกับคําในแม กง แม กม และแม กน ในหนาที่ ๒๙   

๓. ใหนักเรียนฝกอานบทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที  หนา  ๓๐ อานคลอง รองเลน “คิดถึง 

เพื่อนรัก” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๔. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน  “คิดถึง  เพื่อนรัก”  จากน้ันออกมาแสดงทา

ประกอบบทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน  “คิดถึง  เพื่อนรัก”    

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑๑  หนาที่  ๑๘-๑๙  

สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง                  
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. ปริศนาคําทาย 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๑๑  หนาที่  ๑๘-๑๙   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  ชวนคิด  ชวนทํา หาคําเสริมมาเติมคํา  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆ ใหเกิดข้ึนไปพรอมๆ กัน  ตองมีกระบวนการหลาย

อยางเพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย  นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน

การพูด และการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงานจึงจะบรรลุผลอยาง

แทจริง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖   อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําที่กําหนดใหได 

๒. นักเรียนใชคําไดถูกตองตามบริบท 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การเลือกใชคํา 

 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทอานคลอง  รองเลน  “คิดถึง เพื่อนรัก” พรอมปรบมือใหจังหวะ 

๒. ใหนักเรียนเขากลุมเดิมที่เคยเรียนเมื่อครั้งที่แลว แตละกลุมชวยกันหาคําที่ข้ึนตนหรือลงทายดวย 

“ใจ”  เชน “เสียใจ”  “ใจเสีย”  ใหไดมากที่สุด  

๓. นําผลงานแตละกลุมมาอานใหนักเรียนฟงและชวยกันตรวจวาถูกตองหรือไม 

๔. ครูเลือกคําจากที่นักเรียนคิดมา ๑๐ คํา และใหนักเรียนแตงประโยคลงสมุด 

๕. นักเรียนทองบทอานคลอง  รองเลน “คิดถึง เพื่อนรัก”  พรอมปรบมือใหจังหวะอีกครั้ง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย (ดอกสรอยแสนงาม) เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทดอกสรอย เวลา     ๒   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานเสริมบทดอกสรอย  เปนการอานเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาใหมากข้ึน และเปนการ

สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนไดดวย  การอานน้ันสามารถอานไดทั้งตามลําพังและกับเพื่อน

หรืออานออกเสียงกับครู  ผูอานจะมีความมั่นใจและมีนิสัยรักการอานภาษาไทยมากข้ึน 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑   ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื่อนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานบทดอกสรอย กาดํา ออกเสียงไดถูกตอง 

๒. บอกคําสัมผัสหรือคําคลองจองได 

๓. คัดลายมือสวยงาม สะอาดเปนระเบียบ 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 



 

 
๕.  สาระการเรียนรู 

- บทดอกสรอย  เรื่อง “กาดํา” 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิเพลง  กา  บนกระดานดํา  ดังน้ี 

     เพลง กา 

กา  กา  กา  บินรอง  กา  กา ออกไปหากิน 

เชาตรูทิ้งรังไปสิ้น  เชาตรูทิ้งรังไปสิ้น ออกมาหากินบินรองกา  กา 

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึง “กา”  วามีใครรูจักบาง  กามีขนสีอะไร   

๓. นักเรียนดูภาพประกอบบทดอกสรอย “กาดํา”  แลวสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ โดยครู

ใชคําถามนําใหตอบและคอยเสริม 

๔. ครูนําแผนภูมิบทรอยกรองติด  “กาดํา”  ไวบนกระดานดํา  ครูอานบทดอกสรอยให นักเรียนฟงแลว

สังเกตจังหวะนํ้าเสียงในการอาน  

๕. นักเรียนอานตามครู  โดยเนนการอานออกเสียงใหถูกตองชัดเจน 

๖. ครูทองบทดอกสรอย “กาดํา”  เปนทํานองเสนาะ ใหนักเรียนฟง 

๗. นักเรียน ทองบทดอกสรอย “กาดํา” พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ ตามครูทีละวรรค และฝกทองจน

ทองไดถูกตอง 

๘. นักเรียนคัดบทดอกสรอยในสมุด ลายมือสวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ 

๙. นักเรียนนําผลงานสงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง โดยเนนการเขียนตัวอักษรใหถูกวิธี ถานักเรียน

เขียนไมถูกตองครูตองช้ีแจงใหมใหถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. บทดอกสรอย 

๒. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล  
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย (ดอกสรอยแสนงาม) เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่องการอานบทดอกสรอย  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานเสริมบทดอกสรอย  เปนการอานเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาใหมากข้ึน และเปนการ

สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนไดดวย  การอานน้ันสามารถอานไดทั้งตามลําพังและกับเพื่อน

หรืออานออกเสียงกับครู  ผูอานจะมีความมั่นใจและมีนิสัยรักการอานภาษาไทยมากข้ึน 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑   ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื่อนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานบทดอกสรอย กาดํา ออกเสียงไดถูกตอง 

๒. บอกขอคิดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทดอกสรอย  เรื่อง “กาดํา” 

 



 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียน ทองบทดอกสรอย “กาดํา” พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ พรอมๆ กัน 

๒. ครูนําแผนภูมิบทรอยกรองติด  “กาดํา”  บนกระดานดํา  รวมกันสนทนาถึงความหมาย  ของคําศัพท

ดังน้ี   เหย่ือ  เผื่อแผ  เพื่อน   พวกพอง  นํ้าใจ 

๓. นักเรียน ทองบทดอกสรอย “กาดํา” พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ พรอมๆ กันอีกครั้ง   

๔. นักเรียนชวยกันสรุปขอคิดจากเรื่องโดยครูคอยเสริมถานักเรียนสรุปไมถูกตอง 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๗ และขอที่ ๘  หนาที่  

๑๕-๑๖  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. บทดอกสรอย 

๒. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ ขอที่ ๗ และขอที่ ๘  หนาที่  ๑๕-๑๖   

๔. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล  
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง ใจหาย (ดอกสรอยแสนงาม) เวลา   ๒๐   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียงในบทเรียน เวลา   ๒    ชั่วโมง 

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

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานออกเสียงเปนการอานที่คนอื่นสามารถรับรูเรื่องดวยได ดังน้ัน ผูอานตองอานให

ถูกตองและชัดเจนจึงจะรับสารไดทั้งคนอานและคนฟง  การฝกปฏิบัติเพื่อการอานออกเสียง จึงเปน

สิ่งจําเปนเพื่อจะไดนําไปใชไดถูกตองตอไป 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑   อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงนิทานเรื่อง กากับเหยือกนํ้า  ไดถูกตอง 

๒. บอกขอคิดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 

 



 

 
๕.  สาระการเรียนรู 

- นิทานเรื่อง กากับเหยือกนํ้า 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลง “กาเอยกา”  แลวสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือเพลงที่รอง 

๒. ครูนําบัตรคําศัพทในนิทานเรื่อง กากับเหยือกนํ้า มาใหนักเรียนอาน เชน  เหยือก  ระดับ  สามารถ 

พยายาม 

๓. นักเรียนอานตามครูคําละ ๒  ครั้ง  เนนการอานออกเสียงถูกตอง และชัดเจน  โดยครูอธิบาย

ความหมายของคําศัพทใหนักเรียนเขาใจ 

๔. หาอาสาสมัครอาน นิทาน เรื่อง กากับเหยือกนํ้า ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลํานํา ช้ันประถมปที่  ๒           

๕. นักเรียนชวยกันสรปุขอคิดจากเรื่องเมื่ออานจบ 

๖. นักเรียนอานออกเสียงบทเรียน โดยใหอานพรอมกันทั้งช้ัน อานรายกลุมแลวจึงใหอานเปนรายบุคคล  

เพื่อดูการพัฒนาการอานของนักเรียน 

๗. นักเรียนทองบทดอกสรอย กาดํา อีกครั้ง และครูควรใหนักเรียนฝกทองใหคลองเพราะเปนบท

อาขยานดวย 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา  ช้ัน ป.๒ 

๒. บัตรคํา 

๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ   

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 


