
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํา  นําเรื่อง เวลา     ๒   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

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 

- คําศัพทจากบทเรียน 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบท  อานคลอง  รองเลน  “จําลาจาก”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่อง

ของเรื่องชีวิตใหม  ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน 

๒. ครูช้ีแจงจุดประสงคและลําดับข้ันตอนการเรียนรูใหนักเรียนรับทราบ 



๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๖  “มีนํ้าใจ” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน 

- ในภาพมีใครบาง 

- นักเรียนคิดวาคนในภาพกําลังทําอะไรกัน 

- จากภาพนักเรียนคิดวานาจะเปนสถานที่ใด เพราะเหตุใด 

๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๖  “มีนํ้าใจ” หนาที่ ๘๖ – ๘๗ 

แลวรวมกันสนทนาถึงความหมาย ดังน้ี  เสือ  จาน  ลิง  แอบ  สอน  โหน  พับ  คลาน  หมี  ชะนี   ที่นอน  งาน

บาน   แบงปน  ยอดไม  ฮิปโป  ยีราฟ   นกขุนทอง   สาธารณะ   จระเข 

๕. หาอาสาสมัคร ๒ – ๓ คน  ออกมาหนาช้ันเรียนแสดงทาทางใบประกอบคําแลวใหเพื่อนๆ ทาย ดังน้ี   

แอบ    สอน    โหน       คลาน   

๖. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง 

๗. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 

๒. บัตรคํา 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  เรียนรูคํา  นําเรื่อง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูคํา  ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ  หลักการอานแจกลูกสะกดคํา  

ความหมายและหลักการใช จึงจะสามารถนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒   อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานแจกลูกสะกดคําได  

๒. นักเรียนบอกความหมายของคําได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําศัพทจากบทเรียน 

- ความหมายของคํา 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู  

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลวจากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมายเพื่อเปนการ

ทบทวน 

๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที  บทที่ ๖ “มีนํ้าใจ” หนาที่ ๗๑ โดย

ครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน นักเรียนที่

เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา  เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน

เวลาวาง 

๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด

มาสงครู ดังน้ี  เสือ  คลาน   หมี   โหน   แอบ   แบงปน  ฮิปโป   ยีราฟ   สาธารณะ   จระเข 

๕. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ 

บทที่ ๖  “มีนํ้าใจ”  ขอที่ ๕  หนาที่ ๕๗ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  “มี

นํ้าใจ”  ขอที่ ๕  หนาที่ ๕๗  

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานออกเสียง เวลา     ๒   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 

- การอานออกเสียงเรื่อง “มีนํ้าใจ”  
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๒. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียนจากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖  เรื่อง “มีนํ้าใจ” พรอมกัน 



๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอนจนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- มีอะไรเกิดข้ึนที่ทางไปจัดนัดพบ 

- พี่หมอกคือใคร  

- เด็กๆ ไปเที่ยวที่ไหน   

- ฮิปโป ชอบอยูที่ใด 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเน้ือเรื่อง “มีนํ้าใจ” ครูถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไร 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ “มีนํ้าใจ” ขอที่ ๑  

หนาที่ ๕๓ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง    
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ “มีนํ้าใจ” ขอที่ ๑  ขอ ๒  และ

ขอ ๓  หนาที่  ๕๓-๕๕   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานจับใจความและระบุความสําคัญของเรื่องตองมีสมาธิปฏิบัติตนในการอานถูกตอง

และรูจักความหมายของคําจะสามารถสรุปและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อานได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๔   ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๕   แสดงความคิดเหน็และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนบอกขอคิดจากเรื่องได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานจับใจความเรื่อง “มีนํ้าใจ”  

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ

ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๓. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเรื่อง “มีนํ้าใจ”  จากหนังสือเรียน ภาษาไทย

ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖  จากหนา ๘๘ ถึงหนา ๙๒  ทีละกลุมแลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง   

๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติหนาช้ันเรียนในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความ

คิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๕. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “มีนํ้าใจ”  ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังน้ี  ไมออก

เสียง  ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา  ไมทําปาก ขมุบขมิบ และจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดมากที่สุด 

จบแลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ในเรื่องมีใครบาง 

- เมื่อไปพักบานคนอื่นควรปฏิบัติตัวอยางไร   

- เด็กๆ ไปเที่ยวที่ไหน 

- ในเรื่องกลาวถึงสัตวกี่ชนิด  อะไรบาง 

- นักเรียนเคยไปเที่ยวสวนสัตวหรือไม 

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๖. ครูแจกกระดาษใหนักเรียน ทําแผนที่ความคิด เรื่อง สัตวที่กลาวถึงในเรื่อง แลวสงครู  ครูตรวจสอบ

ความถูกตอง 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ “มีนํ้าใจ” ขอที่ ๒ 

และขอที่ ๓  หนา  ๕๔-๕๕  เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง   
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. ทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ “มีนํ้าใจ” ขอที่ ๒ และ ๓  

หนา  ๕๔-๕๕   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

 

 



๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   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. นักเรียนบอกความหมายของคําได 

๓. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานคํา 

- การนําคําไปใช 
 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน   

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕–๖  คน  แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๗๑    

๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังนี้  แบงปน   นํ้าใจ  โหน  งานบาน  ขยะ  ใหนักเรียนอานและ

สนทนาถึงความหมาย  ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษและนําคําศัพทที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอม

นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๘๗  มา ๑ คําแลวนํามาแตงประโยค พรอม

กับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตงใหสวยงาม 

๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง  แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลมทําเปนหนังสือในหองเรียน  
 

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  ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  สระ โ - ะ ลดรูป เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

สระโอะ  เปนสระประสม เสียงสั้น ถามีตัวสะกดจะไมมีรูปสระแตมีเสียงสระ เรียกวาสระลดรูป  

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

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

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนบอกรูปสระโ-ะได 

๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระโ-ะเมื่อมีตัวสะกดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่ประสมดวยสระโ-ะเมื่อมีตัวสะกด 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวย สระโอะ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่  ๙๓-๙๔ 

๒. นักเรียนฝกอานแจกลูกและสะกดคํา  จากน้ันใหนักเรียนอานและสงัเกตคํา หนาที่ ๙๓-๙๔ 



๓. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม  ครูกําหนดคําที่ประสมสระโอะ   โดยเขียนบนกระดานดํา  ๕ คํา ใหแตละ

กลุมสงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน 

ดังน้ี 

- ตก   ลม   ครก   รถ   หมด 

๔. ครูเขียนคําศัพททีป่ระสมสระโอะลดรูปบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนฝกอานสะกดคําจนคลอง ดังน้ี  

ฝน  นก  กด  ลง  หมด  หมก  หยด  หยก   หลง   หลบ   หลน   หลม 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  จําลาจาก  ขอที่ ๙ 

หนาที่ ๖๓  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง               
  

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  จําลาจาก  ขอที่ ๙ หนาที่ ๖๓   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง คําท่ีมี ห นํา  เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………. 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอาน เขียน ผันวรรณยุกตคําที่มี  ห  นํา  เปนการอานออกเสียงและเขียนคําที่มี  ห  เปน

อักษรนําและแจกลูกสะกดคําผันวรรณยุกต  ตองอานออกเสียงใหชัดเจนผนัใหถูกตอง จึงจะสามารถ

นําไปใชสื่อความหมายไดดี 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคําที่มี ห เปนอักษรนําไดถูกตองชัดเจน 

๒. อาน ผันวรรณยุกตคําที่มี ห เปนอักษรนํา  โดยออกเสียงไดถูกตองและชัดเจน 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่มี ห นํา 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนรองเพลง  อยา  อยู  อยาง  อยาก  และทบทวนวา คําที่มี อ นํา ย ไมตองอานออกเสียง อ 

เพลง อยา  อยู  อยาง  อยาก 

อยา  อยู  อยาง  อยาก 

อยา  อยู  อยาง  อยาก 

มีดวยกัน  ๔  คํา 

อ  นํา  อ นํา อยา  อยู  อยาง  อยาก 

๒. นักเรียนอานออกเสียงคําตามครูและสังเกตคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

เพื่อชีวิต ภาษาพาที  บทที่ ๕  “มีนํ้าใจ” หนาที่  ๙๖-๙๗  

๓. ครูเขียนคําที่มี ห นําบนกระดานดํา  ๕  คํา  ใหนักเรียนสังเกตและฝกสะกดคํา   

๔. นักเรียนเขากลุมเดิมแตละกลุมแขงขันกันหาคําที่มี ห นํา  ใหไดมากที่สุด 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  มีนํ้าใจ  ขอที่ ๑๐ 

และขอที่ ๑๑  หนาที่ ๖๕-๖๖  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง          
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  มีนํ้าใจ  ขอที่ ๑๐ และขอที่ ๑๑

หนาที่ ๖๕-๖๖   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การแตงประโยค เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๒  การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

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. นักเรียนสนทนารวมกันเกี่ยวกับความหมายของคําแตละคําและการนําคํามา 



๓. แตงประโยควาควรทําอยางไร ประกอบดวยอะไรบาง 

๔. ครูยกตัวอยางตําศัพทใหนักเรียนฝกแตงประโยค ๒-๓ ประโยค 

๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง ประโยค ที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แลว ดังน้ี 

- ประโยค  คือ  การนําคําต้ังแต  ๒  คําข้ึนไป  มาเรียงตอกัน แลวไดใจความสมบูรณ 

ประกอบดวยภาคประธาน และภาคแสดง 

- ประธาน ไดแก สวนที่เปนผูกระทํา อาจมีสวนขยาย  หรือไมมีก็ไดเปนการขยายประธาน 

หรือกริยา  ใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

- กริยา  ไดแก  สวนที่บอกอาการ อาจมีสวนขยายหรือไมมีก็ได 

๖. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  จําจากลา  ขอที่ ๖ 

หนาที่ ๕๘   สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง          
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  จําจากลา  ขอที่ ๖ หนาที่ ๕๘    

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมนิ 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  อานคลอง   รองเลน เวลา     ๑   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. นักเรียนอานคํางายๆ ได 

๒. นักเรียนรองเลนและแสดงทาทางประกอบได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอาน คําคลองจอง และบทรอยกรองงายๆ  
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูนําแผนภูมิ เพลง เด็กดีมีนํ้าใจ ติดบนกระดานดําใหนักเรียนอาน ครูรองเพลง เด็กดีมีนํ้าใจ ให

นักเรียนฟง และรองใหนักเรียนรองตามที่ละวรรค จากน้ันใหนักเรียนรองพรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทํา

ทาทางประกอบอยางอิสระ 



เพลง เด็กดีมีนํ้าใจ        ทํานอง  เพลงแคนลําโขง 

 เด็กดีมีนํ้าใจ ไปหนใดใครก็ชม 

ชวยงานใจรื่นรมย ตางระดมรวมมือพลัน 

ยากเพียงไหน รวมใจชวยกัน 

เธอและฉันมุงทําสิ่งดี (ซ้ํา) 

๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๖  มีนํ้าใจ หนาที่  ๙๙ อานคลองรอง

เลน  “ชวยกัน” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน  “จําลาจาก”  จากน้ันออกมาแสดงทา

ประกอบบทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน  “จําลาจาก”    

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  มีนํ้าใจ  ขอที่ ๑๒  

หนาที่  ๖๗  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
  

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖  มีนํ้าใจ  ขอที่ ๑๒  หนาที่  ๖๗   

๓. เพลง เด็กดีมีนํ้าใจ 

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  ชวนคิด  ชวนทํา  คําคลองจอง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………………. 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆใหเกิดข้ึนไปพรอมๆกัน  ตองมกีระบวนการหลายอยาง

เพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย  นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอานการ

พูด และการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงาน  จึงจะบรรลุผลอยาง

แทจริง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

     มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖   อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

- แตงคําคลองจองสองพยางคได    
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การแตงคําคลองจอง 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทรองเลน “ชวยกัน” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม  

๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง  “มีนํ้าใจ” และชวยกันสรุปเน้ือหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการ

เรียนบทเรียนน้ีมีอะไรบาง 

๓. นักเรียนเขากลุมเดิมและปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม   เพื่อแขงขันกันแตงคําคลองจอง  ๓  

พยางค  โดยยํ้ากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองน้ัน  คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา

สุดทายในวรรคแรก  เชน  ชวยกันทํา  ขําจังเลย 

๔. ครูกําหนดคําใหโดยเขียนบนกระดาน เชน  “ทําความดี”  ใหแตละกลุมชวยกันตอ กลุมใดถูกตองและ

ไดมากที่สุดเปนฝาย ชนะ  

๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว  แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูและเพื่อนๆ 

ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ  

๖. นักเรียนบทรองเลน  “ชวยกัน” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ 
  

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ (รื่นรสสักวา) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทสักวา เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน      
 

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. นักเรียนอานบทสักวาได  

๒. บอกความหมายของบทสักวาได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- อานทํานองเสนาะบทสักวา 
 

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิ  บทรอยกรองสักวา  บนกระดานดํา 

 สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน 

  ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม 

  กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม 

  อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม 

  แมลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม 

  ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดที่เข็ดขม 

  ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ 

  ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย 

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึง บทรอยกรองสักวา ดังน้ี  

- บทสักวาข้ึนตนดวยสักวาลงทายดวยคําวา เอย 

- การเลนสักวาเปนการละเลนพื้นบานของคนไทยภาคกลาง  นิยมเลนกันในฤดูนํ้าหลาก 

เทศกาลทอดกฐิน  ทอดผาปา 

- หญิง ชาย ที่ตองการเลนสักวา จะลงเรือลองไปในยามเย็นคํ่า รองบทสักวาโตตอบกัน 

- การเลนสักวา มีแตการแตงบทสักวาและขับรองเปนเพลง โดยไมมีการรํา และไมมีดนตรี

ประกอบ 

- เพลงพื้นบานมีการเลนทุกภาคของไทย 

๓. ครูอานบทสักวาให นักเรียนฟงและสังเกตจังหวะนํ้าเสียงในการอาน 

๔. นักเรียนอานตามครู  โดยเนนการอานออกเสียงใหถูกตองชัดเจน 

๕. ครูอานบท  “บทสักวา”  เปนทํานองเสนาะ ใหนักเรียนฟง 

๖. นักเรียนอานบท  “บทสักวา”   พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ ตามครูทีละวรรค และฝกทองจนทอง

ไดถูกตอง 

๗. ครแูละนักเรียน รวมกันสนทนาถึงความหมาย  ของคําศัพทในบทสักวา  ดังน้ี  ประทิ่น  ประเทียบ  

พจมาน  พะยอม 

๘. นักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่องของบทสักวา และขอคิดจากเรื่องโดยครูคอยเสริมถานักเรียนสรุปไม

ถูกตอง 

๙. นักเรียนคัดบทสักวาในสมุด ลายมือสวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ 

๑๐. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ ขอที่ ๘  หนาที่ 

๖๑-๖๒  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. แผนภูมบิทสักวา 

๒. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล  



๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ (รื่นรสสักวา) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  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 / ๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามได  

๒. นักเรียนอานออกเสียงไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทอาน เรื่องรื่นรสสักวา   

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียน ทองบทสักวา เปนทํานองเสนาะ พรอมๆ กัน และสนทนาถึงความหมายเปนการทบทวน 

๒. ใหนักเรียนอานเน้ือหาในบทที่ ๓  รื่นรสสักวา  ในหนังสือเรียน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  วรรณคดีลํานํา  

ช้ัน ป. ๒ หนา  ๓๐-๓๖  โดยอานออกเสียงพรอมๆ กัน แลวตอบคําถาม 

- เหตุใดจึงเรียกลุงตลับวา “คนเจาบทเจากลอน” 

- บทสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน นักเรียนชอบวรรคใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 

- บทสักวาเปรียบเทียบคําพูดของคนเรากับอะไรบาง ทําไมจึงเปรียบเทียบเชนน้ัน 

๓. นักเรียนชวยกันสรุปเน้ือเรื่องที่อาน และขอคิดจากเรื่องโดยครูคอยเสริมถานักเรียนสรุปไมถูกตอง 

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ ขอที่ 

๗  หนาที่  ๕๙-๖๐  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง               
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  วรรณคดีลํานํา  ช้ัน ป. ๒ หนา  ๓๐-๓๖   

๒. บทสักวา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๖ ขอที่ ๗  หนาที่  ๕๙-๖๐   

๔. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 
  

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ท่ี ๑๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  เรื่อง มีนํ้าใจ (รื่นรสสักวา) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  บอระเพ็ด เวลา     ๑   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๕ .๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม  ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล  รูจักคิดวิเคราะหเรือ่งที่

อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทเรียนเรื่อง  “บอระเพ็ด” ได  

๒. ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานเรื่อง “บอระเพ็ด” 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทสักวาและรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายบทสักวาเปนการทบทวน 

๒. ใหนักเรียนอานเรื่อง บอระเพ็ด ในหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา  หนา ๔๑   



๓. ครูรวมสนทนาถึงเรื่อง บอระเพ็ด วา 

- ใครรูจักบอระเพ็ดบาง 

- ลักษณะของตนบอระเพ็ด เปนอยางไร 

- ประโยชนของบอระเพ็ด 

๔. นักเรียนคัดเรื่อง  บอระเพ็ด  ลงสมุดใหถูกตองและสวยงาม 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา 

๒. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 

๓. บทสักวา 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 


