
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน 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 

- คําศัพทจากเรื่อง 

- การบอกความหมายของคํา 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบท  อานคลอง  รองเลน  “สายรุง”  ที่เรียนไปแลว และสนทนาซักถามถึงเน้ือเรื่องของ 

เรื่อง “นักคิดสมองใส”  ที่เรียนไปแลวเพื่อเปนการทบทวน 

๒. ครูช้ีแจงจุดประสงคและลําดับข้ันตอนการเรียนรูใหนักเรียนรับทราบ 

๓. นักเรียนดูรูปภาพในบทที่ ๘  “โลกรอน” และรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม  เชน 

- ในภาพมีอะไรบาง 

- นักเรียนคิดวาถาอยูในสถานทีต่ามภาพจะรูสึกอยางไร 

- จากภาพนักเรียนคิดวานาจะเปนสถานที่ใด  

๔. นักเรียนดูคําศัพทประกอบรูปภาพ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๘  “โลกรอน”  หนาที่ ๑๒๐ – 

๑๒๑  แลวรวมกันสนทนาถึงความหมาย ดังน้ี  ถุง  จอ  หอง  โลก  พัง  ผัก  ตม  ทะเล  สีฟา ปลูก  ตะเกียบ  

โรงงาน  เปลวไฟ  หลอดไฟ  ลุกไหม  จมูก  เสื้อกันหนาว  หองสมุด 

๕. ครูนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังใหนักเรียนทุกคนฝกอานสะกดคําจนคลอง 

๖. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานลงสมุดใหสวยงาม  นําสงครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองถานักเรียนเขียนผิด

ใหแกไขใหถูกตอง และสวยงาม 
   

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 ๘  เรื่อง โลกรอน 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 

- คําศัพทจากเรื่อง 

- ความหมายของคํา 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนไปเมื่อช่ัวโมงที่แลว  จากบัตรคํา และสนทนาถึงความหมายเพื่อเปนการ

ทบทวน 



๒. นักเรียนอานคําศัพทตอจากครั้งที่แลวในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๘ “โลกรอน” หนาที่ ๑๒๑ - 

๑๒๒ โดยครูอานใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน  จากน้ันสุมใหนักเรียนอานนําเพื่อนๆ ๒-๓ คน 

นักเรียนที่เหลือใหอานเวลาวางหรือเมื่อทํางานเสร็จ 

๓. ครูชูนําบัตรคําใหนักเรียนอานทีละคํา  เสร็จแลวนําไปเสียบที่กระเปาผนังเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน

เวลาวาง 

๔. ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ๑๐ คํา ถามีนักเรียนเขียนผิดใหกลับไปอานคําศัพทที่ผิดและคัดคําที่ผิด

มาสงครู ดังน้ี  หอง   โลก   ตม   ปลูก    ตะเกียบ   โรงงาน    เปลวไฟ   ลุกไหม   จมูก 

๕. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ 

บทที่ ๘  “โลกรอน”  ขอที่ ๕  หนาที่ ๘๑ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง  
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  “โลกรอน”   

ขอที่ ๕  หนาที่ ๘๑  

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 ๘  เรื่อง โลกรอน เวลา   ๑๘   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 “โลกรอน”  

- การตอบคําถาม 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพทที่เรียนมาแลวเพื่อเปนการทบทวน  

๒. นักเรียนอานออกเสียง บทเรียน จากหนังสือเรียน ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 

บทที่ ๘  เรื่อง “โลกรอน” พรอมกัน 

๓. ครูสุมใหนักเรียนอานออกเสียงคนละตอน จนจบเรื่อง แลวต้ังคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังน้ี 

- สาเหตุที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนคืออะไร 

- เหตุใดนํ้าแข็งที่ข้ัวโลกจึงละลายมากข้ึน 

- นักเรียนมีวิธการลดโลกรอนอยางไร 

- นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากบทเรียน 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเน้ือเรื่อง “โลกรอน” ครูถามนักเรียนวานักเรียนไดขอคิดอะไร 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ “โลกรอน” ขอที่ ๑-

๒  หนาที่ ๗๘-๗๙ เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ “โลกรอน” ขอที่ ขอที่ ๑-๒  

หนาที่ ๗๘-๗๙  

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 ๘  เรื่อง โลกรอน เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานจับใจความ เวลา     ๒   ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  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. นักเรียนบอกเน้ือหาสาระในบทเรียนได 

๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได 

๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรือ่งมาใชในชีวิตประจําวันได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานจับใจความเรื่อง “โลกรอน”  

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือเรื่องที่เรียนไปแลวโดยใหนักเรียนชวยกันเลาตอกันจนจบ ถานักเรียนเลาไดไมครบหรือ

ไมได ครูตองใชคําถามนําใหนักเรียนตอบจนไดถูกตอง 

๒. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕-๖  คน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุม  

โดยเลือกประธานและเลขา 

๓. ครูแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานออกเสียงเ รื่อง “โลกรอน”  จากหนังสือเรียน 

ภาษาไทย ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๘  จากหนา ๑๒๓ ถึงหนา ๑๒๗  ทีละกลุมแลวรวมกัน

สนทนาถึงเน้ือหาของเรื่อง   

๔. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติ หนาช้ันเรียน  ในตอนที่อาน โดยใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดง

ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 

๕. นักเรียนอานเน้ือเรื่อง “โลกรอน”  ในใจ โดยครูบอกวิธีการอานในใจใหนักเรียนทราบดังน้ี  ไมออก

เสียง  ไมสายหนาตามแตใชการกวาดสายตา  ไมทําปากขมุบขมิบ และจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดมากที่สุด 

จบแลวครูต้ังคําถามดังน้ี 

- ในเรื่องมีใครบาง 

- ครูพาเด็กๆ ไปทําอะไร  ที่ไหน   

- นักเรียนคิดวาจะชวยลดโลกรอนไดหรือไม ทําอยางไร 

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๖. ครูแจกกระดาษใหนักเรียน ทําแผนที่ความคิด เรื่อง วิธีลดภาวะโลกรอน  แลวสงครู  ครูตรวจสอบ

ความถูกตอง 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ “โลกรอน” ขอที่ ๓-

๔ หนา  ๗๙-๘๑  เสร็จแลวสงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ “โลกรอน” ขอที่ ๔ หนา ๘๐-๘๑ 

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 ๘  เรื่อง โลกรอน 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. นักเรียนอานและบอกความหมายของคําได 

๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การอานคํา 

- ความหมายของคําและการนําคําไปใช 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน   

๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕–๖  คน  แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๑๒๑-๑๒๒    

๓. ครูเลือกบัตรคํา  ๕  คํา   ดังน้ี   เหม็น  ทําลาย  กาซพิษ  อันตราย  พลาสติกใหนักเรียนอาน และ

สนทนาถึงความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอม

นําเสนอหนาช้ันเรียน 

๔. ครูแจกกระดาษ ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่  ๑๒๑-๑๒๒   มา ๑ คําแลวนํามาแตง

ประโยค พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม 

๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง  แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง 

๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน 

๗. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  โลกรอน  ขอที่ ๕-๖ 

หนาที่  ๘๑-๘๒  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  โลกรอน  ขอที่ ๕-๘ หนาที่  

๘๑-๘๔  สงครู   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  สระ  - อัว  ลดรูป เวลา     ๒   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………….. 

สาระท่ี  ๔  หลักภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมปิญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                        
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

สระอัว  เปนสระประสมเสียงยาว ถามีตัวสะกดจะลดรูป ( ว ) จะไมมีรูปแตมีเสียงสระ 

เรียกวาสระลดรูป 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

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

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนประสมคําดวยสระอัวได 

๒. นักเรียนแจกลูกสะกดที่ประสมดวยสระอัวเมื่อมีตัวสะกดได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- คําที่ประสมดวยสระอัวเมื่อมีตัวสะกด 
 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูคําที่ประสมดวย สระอัว  ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนาที่  ๑๒๘-๑๓๑ 

๒. นักเรียนฝกอานสะกดคํา  จากน้ันใหนักเรียนอานและสังเกตคํา หนาที่ ๑๒๘-๑๓๑ 



๓. ใหนักเรียนเขากลุมเดิม  ครูกําหนดคําที่ประสมสระอัว  โดยเขียนบนกระดานดํา  ๕ คํา ใหแตละกลุม

สงตัวแทนมารับกระดาษ แลวเขียนแยกสวนประกอบของคํา ใหถูกตอง พรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน ดังน้ี 

- อวน   กลวย  พรวด   หวย  มวน 

๔. นักเรียนฝกอานคําและสังเกตเสียงสระ ในหนังสือเรียน ภาษาพาที หนา ๑๓๑ดังน้ี  ตัง  หัว  มัว  

ปวด  พวก  รวย  รากลัว  ตัวบาง  ชางหลวง  หวงแหน  แสนสวย  ชวยกัน  ฟนรวง  หวงนัก  ชักชวน  สวนสัตว  

ตักลวด  ขวดนํ้า 

๕. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  โลกรอน  ขอที่ ๗ 

หนาที่  ๘๑  สงครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง 
   

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บัตรคํา  

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  โลกรอน ขอที่ ๗ หนาที่  ๘๑   

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล  

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๗ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การพูดแสดงความคิดเห็น เวลา     ๑   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………. 

สาระท่ี  ๓  ฟง  ดู  พูด 

มาตรฐาน ท ๓ .๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  ความคิด ความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การพูดแสดงความคิดเห็น  เปนการพูดจากความรูสึกสวนตัวใหผูอื่นรับทราบ เพื่อวิจารณ 

ช้ีแนะ แนวทางหรือแสดงความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  เพื่อนําสูการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่ง

น้ันใหดีข้ึน   

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๒ / ๕   พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันในหัวขอที่ครูกําหนด 

๒. เขียนขอสรุปสั้นๆ และอานรายงานหนาช้ันเรียน 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การเลาเรื่อง โลกรอน 
 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาแลวดวยการใหนักเรียนเลาเรื่อง โลกรอน  

๒. นักเรียนเขากลุมเดิม ครูแจกกระดาษ ใหแตละกลุมชวยกันบอกสาเหตุของสภาวะโลกรอนและวิธีการ

ปองกัน  แลวเขียนลงกระดาษที่ครูแจกใหสงตัวแทนพูดที่หนาช้ันเรียน 

๓. นําผลงานจัดแสดงที่ปายนิเทศ 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงสาเหตุของสภาวะโลกรอนและวิธีการปองกัน  โดยครูเขียนบนกระดาน

ดํา เสร็จแลวใหนักเรียนคัดดวยตัวบรรจงลงในสมุดใหสวยงาม 
 

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  ๘ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เวลา     ๑   ชั่วโมง 

……………………………………………………. 

สาระท่ี  ๒  การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒ .๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

แผนภาพโครงเรื่อง  เปนแผนภาพที่ประกอบดวยสวนของคําถามเกี่ยวกับเรื่องบอกใหทราบ

วาใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เพราะเหตุใด  และขอคิดจากเรื่องแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยให

สามารถบอกเหตุการณของเรื่องเปนตอนๆ โดยอาศัยการคิดคําตอบจากคําถามในแผนภาพ  และชวย

ลําดับเรื่องไดอยางตอเน่ือง  ทําใหสามารถสรุปเรื่องทั้งหมดได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

     มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๒ / ๒   เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได 

๒. เลาเรื่องที่อานได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๕ – ๖  คน  ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุมและเลขา  ครูบอก

บทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม    

๒. นักเรียนอานเรื่อง  “โลกรอน”  แลวชวยกันตอบคําถามจากประเด็นตอไปน้ี 

- ใคร   

- ทําอะไร 

- ที่ไหน 

- เมื่อไร 

- มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง 

-  ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

๓. ครูเขียนคําตอบบนกระดานดําที่ไดจากการต้ังคําถาม  แลวนําคําตอบมาเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง 

๔. นักเรียนแตละกลุมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง “โลกรอน” แลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๕. ครูนําผลงานนักเรียนติดปายนิเทศ 
 

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  ๙ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  โลกรอน 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. นักเรียนอานบทรองเลนงายๆได 

๒. นักเรียนอานรองเลนและแสดงทาทางประกอบได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทอานคลอง   รองเลน 
   

๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนทองบทรองเลน “สายรุง” ที่เรียนมาแลว  พรอมกัน และปรบมือเปนจังหวะและทําทาทาง

ประกอบอยางอิสระ 



๒. ใหนักเรียนฝกอาน บทอานในหนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ ๘  โลกรอน หนาที่  ๑๓๓  อานคลอง

รองเลน  “รวมแกไข” เปนจังหวะตามครู และฝกอานจนคลอง 

๓. ใหนักเรียนจับคูคิดทาประกอบบท อานคลอง  รองเลน  “รวมแกไข”   จากน้ันออกมาแสดงทา

ประกอบบทอาน  ใหเพื่อนๆ ดู โดยใหเพื่อนที่ชวยกันอานบทอานคลอง  รองเลน  “รวมแกไข”    

๔. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ โลกรอน  ขอที่ ๑๘  

หนาที่  ๘๘  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง              
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘ โลกรอน  ขอที่ ๑๘  หนาที่  ๘๘   

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑๐ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน 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 

การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆ ใหเกิดข้ึนไปพรอมๆ กัน  ตองมีกระบวนการหลาย

อยางเพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน  การเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน

การพูดและการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงานจึงจะบรรลุผลอยาง

แทจริง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖   อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. รูและเขาใจหลักการแตงคําคลองจอง 

๒. นักเรียนแตงคําคลองจองสามพยางคได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- การแตงคําคลองจองสามพยางค 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนทองบทรองเลน “ชวยกัน” ที่เรียนมาแลว เปนจังหวะพรอมกับปรบมือตาม  

๒. นักเรียนรวมเลาเรื่อง  “โลกรอน” และชวยกันสรุปเน้ือหาสาระในบทเรียน เชน ประโยชนจากการ

เรียนบทเรียนน้ีมีอะไรบาง 

๓. นักเรียนเขากลุมเดิมและปฏิบัติตนตามกระบวนการกลุม   เพื่อแขงขันกันแตงคําคลองจอง  ๓  

พยางค  โดยยํ้ากับนักเรียนวา การตอคําคลองจองน้ัน  คําที่จํานํามาตอ คําแรกตองมีสระและตัวสะกดเดียวกับคํา

สุดทายในวรรคแรก เชน  ของทุกอยาง  สรางกันมา 

๔. ครูกําหนดคําใหโดยเขียนบนกระดาน เชน  “ลดโลกรอน”  ใหแตละกลุมชวยกันตอ กลุมใดถูกตอง

และไดมากที่สุดเปนฝาย ชนะ  

๕. เมื่อนักเรียนตออานคําคลองจองแลว  แตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาช้ันเรียน  ครูและเพื่อนๆ 

ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  เสร็จแลวนําผลงานติดปานนิเทศ  

๖. นักเรียนบทรองเลน  “รวมแกไข” เปนจังหวะ พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ 
   

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที   

๒. บทอานคลอง  รองเลน 

๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑.  วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒.  เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓.  เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน (ไกแจแซเสียง) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทอาขยาน เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………… 

สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานหรือทองบทอาขยาน  เปนการปูพื้นฐานในการจดจําความรู ทําใหเราเปนคนที่ใช

ภาษาไทยไดดี และถูกตอง 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๕.๑ ป.๒ / ๓  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานบทอาขยาน ไกแจได  

๒. บอกความหมายของบทอาขยาน ไกแจได 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- อานบทอาขยาน ไกแจ 
 

 

 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูติดแผนภูมิ  บทดอกสรอยไกแจ  บนกระดานดํา 

 ไกแจ 

 ไกเอยไกแจ  

  ถึงยามขันขันแซกระช้ันเสียง 

  โกงคอเรื่อยรองซองสําเนียง 

  ฟงเพียงบรรเลงวังเวงดัง 

  ถาตัวเราเหลาน้ีหมั่นนึก 

  ถึงคุณครูผูฝกสอนสั่ง 

  ไมมากนักสักวันละสองครั้ง 

  คงต้ังแตสุขทุกวันเอยฯ 

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึง “ไกแจ”  วามีใครรูจักบาง  มีขนสีอะไร  ไกแจมีลักษณะอยางไร 

๓. นักเรียนดูภาพประกอบบทดอกสรอย “ไกแจ”  แลวสนทนา แสดง 

๔. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ โดยครูใชคําถามนําใหตอบและคอยเสริม 

๕. ครูอานบทดอกสรอย “ไกแจ”  ให นักเรียนฟงแลวใหนักเรียนสังเกตจังหวะนํ้าเสียงในการอาน  

๖. นักเรียนอานตามครู  โดยเนนการอานออกเสียงใหถูกตองชัดเจน 

๗. ครูทองบทดอกสรอย “ไกแจ”   เปนทํานองเสนาะ ใหนักเรียนฟง 

๘. นักเรียน ทองบทดอกสรอย “ไกแจ”  พรอมๆ กัน เปนทํานองเสนาะ ตามครูทีละวรรค และฝกทอง

จนทองไดถูกตอง 

๙. ครูสนทนากับนักเรียนถึงบทอาขยาน “ไกแจ” วามีขอคิดที่เปนประโยชน  มีคติสอนใจ  

๑๐. นักเรียนอานบทอาขยานใหถูกตองพรอมกันทั้งช้ัน 

๑๑. นักเรียนคัดบทดอกสรอย “ไกแจ”  ลงในสมุด ใหลายมือสวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ และวาด

ภาพประกอบ 

๑๒. นักเรียนนําผลงานสงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง โดยเนนการเขียนตัวอักษรใหถูกวิธี ถานักเรียน

เขียนไมถูกตองครูตองช้ีแจงใหมใหถูกตอง 

๑๓. ครใูหนักเรียนฝกทองใหคลองเพราะเปนบทอาขยาน 

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

๘๖  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. บทอาขยาน 

๒. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  ขอที่ ๑๐  หนาที่  ๘๖   

๔. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 

 



๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  เรื่อง โลกรอน (ไกแจแซเสียง) เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

เรื่อง  การอานบทเรียน ไกแจแซเสียง เวลา     ๒   ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………… 

สาระท่ี  ๑  การอาน 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

๑.  สาระสําคัญ 

๑. ความคิดรวบยอด 

การอานเปนการเพิ่มประสบการณดานการอาน  ปลูกฝงใหผูเรียนรักการอานและศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม  ขยายขอบเขตการเรียนรูใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล  รูจักคิดวิเคราะหเรือ่งที่

อานและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการอาน 

- ความสามารถในการเก็บสาระสําคัญ 

- ความสามารถในการตอบคําถาม 
 

๒.  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท  ๕.๑ ป.๒ / ๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
 

๓.  จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามได  

๒. นักเรียนอานออกเสียงไดถูกตอง 
 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู 

- บทอานเรื่อง ไกแจแซเสียง   

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา  บทที่  ๔  ไกแจแซเสียง รวมกันสนทนาเกี่ยวกับชนิด

ของไกและไกที่นักเรียนรูจัก 

๒. นําบัตรคําศัพทจากเรื่อง ไกแจแซเสียง มาใหนักเรียนอาน 

๓. นักเรียนอาน เรื่อง ไกแจแซเสียง  ในหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา พรอมกัน 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับเน้ือหาของเรื่อง เชน 

- ไกแจในเรื่อง มีช่ือวาอะไร 

- เจาสวยมีขนสอีะไร 

- เจาสรอยมีขนสีอะไร 

๕. ใหนักเรียนทองบทดอกสรอย ไกเอยไกแจ พรอมกัน 

๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 

๗. นักเรียนเขากลุมเดิม ชวยกันหาคําที่ข้ึนตนดวยไก  และลงทายดวยไก เชน  ไกยาง  แกงไก  แลวเลอืก

คําที่ไดมาแตงเปนประโยค กลุมละ ๑๐ ประโยค 

๘. นักเรียนทําแบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  ขอที่ ๙   หนาที่  

๘๕  สงครู  ครูตรวจสอบความถูกตอง 
 

๗.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา ช้ัน ป.๒ 

๒. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๘  ขอที่ ๙   หนาที่  ๘๕   

๓. แบบประเมินพฤติกรรมและผลงานรายบุคคล 
 

๘.  วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ตรวจผลงาน  

๒. เครื่องมือการประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฝก 

๓. เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน  ผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

 


