แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําเรื่อง
เวลา ๒ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา ผูเรียนตองเรียนรูทั้งหลักการอานแจกลูกสะกดคํา ความหมายและการใชจึง
จะสามารถนําคําไปใชไดถูกตอง
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. นักเรียนรองบทรองเลน กุกไก
เพลง กุกไก
กุก ๆ ไก เลี้ยงลูกมาจนใหญ
ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบๆ
แมพาเลียบคุยดิน ทํามาหากินตามประสาไกเอย
๒. นักเรียนดูรูปจากหนังสือเรื่อง น้ําใส
๓. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน เชน
- นักเรียนเห็นอะไรในภาพบาง
- นักเรียนคิดวาคนในภาพเขากําลังทําอะไร
๔. นักเรียนดูคําในบทเรียนที่มีภาพประกอบ เชน โบ ไข เลา ราด บิน ปก ยิ้ ม มอง ไหว รูป
แลวถามวาใครรูบางวาหมายถึงอะไร เพื่อนําไปสูการเรียนรูความหมายของคําศัพท
๕. นักเรียนแสดงประกอบคํา ยิ้ม มอง ไหว ไข เลา ราด บิน ปก จากนั้นให ฝกอานแจกลูกสะกด
คําจนคลอง
๖. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๓
หนาที่ ๓ เสร็จแลวสงครู ครูเฉลยและตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงเปนรายบุคคล
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง เรียนรูคํานําเรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. การเรียนรูคํา
ผูเรียนตองเรียนรูทั้งในดานองคประกอบ หลักการอานแจกลูกสะกดคํา ความหมายและ
หลักการใช 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
- คําและความหมายของคํา
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนคําที่เรียนในชั่วโมงที่แลว เชน ยิ้ม มอง ไหว ไข เลา ราด บิน ปก
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๕–๖ คน ออกมาแสดงทาทางประกอบคํา ที่ครูกําหนด เชน
เชน ยิ้ม มอง ไหว ไข เลา ราด บิน ปก

๓. ครูนําคําศัพทมาถามนักเรียนเพื่อ ใหนักเรียนไดเรียนรูคํา และความหมายของคําวา เชน ตะกรา
พึ่บพั่บ สีแดง สีเขียว ผูหญิง หลังคา น้ําหวาน น้ําแข็ง
๔. น้ําแข็งกด น้ําแข็ง ใส ไมเ สียบ ย่ําเทา กระติก นั่งยองๆ เตนระบํา ผมทรงน้ําพุ ใหนัก เรียน
ชวยกันตอบ
๕. หาอาสาสมัคร ๒ – ๓ คน ออกมาแสดงทาทางประกอบคํา ดังนี้ ตะกรา พึ่บพั่บ สีแดง สีเขียว
ผูหญิง หลังคา น้ําหวาน น้ําแข็ง น้ําแข็งกด น้ําแข็งใส ไมเสียบ ย่ําเทา กระติก นั่งยองๆ เตนระบํา ผมทรง
น้ําพุ
๖. นักเรียนอานสะกดคํา ตะกรา พึ่บพั่บ สีแดง สีเขียว ผูหญิง หลังคา น้ําหวาน น้ําแข็ง น้ําแข็งกด
น้ําแข็งใส ไมเสียบ ย่ําเทา กระติก นั่งยองๆ เตนระบํา ผมทรงน้ําพุ
๗. นักเรียนอานสะกดคํา คําศัพท ในหนังสือเรียน “รูจักคํา นําเรื่อง” โดยใหคนที่อานเกงอานนํากอน
จากนั้นสุมอีก ๒–๓ คน ที่เหลือใหฝกอานเวลาวาง
๘. นักเรียนคัดคําศัพทที่อานสะกดคํา ลงในสมุดใหถูกตองและสวยงาม
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานออกเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การอานเปนพฤติกรรมในการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเริ่มเรียน การอานออกเสียงผูอานตอง
รูที่มาและองคประกอบของคํา จึงจะทําใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ /๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได
๒. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานออกเสียง
- การตอบคําถาม

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. สนทนาถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวเพื่อเปนการทบทวน
๒. ใหนักเรียนอานออกเสียงเนื้อหาบทเรียน จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อ
ชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑ “น้ําใส” โดยหาอาสาสมัครอานสัก ๒–๓ คน และใหทุกคน
อานพรอมกันอีกครั้ง
๓. เมื่ออานจบ ครูใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องตอกันถานัก เรียนเลาไมได ครูอาจใชคําถามนําใหเ ด็ก
ชวยกันตอบ
๔. ครูตั้งคําถามเพื่อสรุปเนื้อเรื่องที่อานอีกครั้ง เชน
- ตอนเรียนชั้น ป. ๑ น้ําใสอยูที่ไหน
- น้ําใสคือใคร
- น้ําใสหิ้วอะไรมาและหิ้วมาทําไม
ฯลฯ
๕. นักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่อง น้ําใส
๖. นักเรียนทําแบบฝกที่ ๑ ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอ
ที่ ๑ และ ๒ หนาที่ ๑-๒ แลวสงครู ครูเฉลยและตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๑ และ ๒ หนาที่ ๑-๒
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง การอานจับใจความ
เวลา ๒ 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. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานจับใจความเรื่อง “น้ําใส”
- การแสดงความคิดเห็น

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่อง “น้ําใส” เพื่อเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ – ๕ คน ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุม รองประธานกลุม
และเลขานุการกลุม ครูอธิบายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมใหนักเรียนทราบ
๓. นักเรียนแตละกลุม อานเรื่อง “น้ําใส” จากหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
บทที่ ๑ แลวรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเรื่อง
๔. นักเรียนแตละกลุม รวมกันแสดงความคิดในประเด็นตอไปนี้
- ภูผา มีนิสัยอยางไร
- น้ําใส มีนิสัยอยางไร
- ถานักเรียน โดนชางแยงของกิน นักเรียนทําอยางไร เพราะเหตุใด
๕. นักเรียนทําแบบฝกที่ ๑ ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา
ขอที่ ๕ และ ๖ หนาที่ ๔-๕ แลวสงครู ครูเฉลยและตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนชุด ภาษาพาที
๒. รูปภาพ
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๕ และ ๖ หนาที่ ๔-๕
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง คําและกลุมคํา
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด
ของคํา หนาที่ของคํา และนําคํานั้นไปใชใหถูกตองตามบริบท
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานสะกดคําและบอกความหมายของคําในบทเรียนได
๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตอง
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การอานสะกดคํา
- การนําคําไปใช

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลวดวยการใหนักเรียน ตอบคําถาม
- ภูผา มีนิสัยอยางไร
- น้ําใส มีนิสัยอยางไร
- ถานักเรียน โดนชางแยงของกิน นักเรียนทําอยางไร เพราะเหตุใด
๒. นักเรียนอานคําและกลุมคําในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
หนา ๔ พรอมกัน และครูสุมใหนักเรียนอานอีก ๒-๓ คน
๓. นัก เรียนเขากลุ มเดิม ครูนําบัตรคํามาคว่ําไวแลวใหตัวแทนกลุม ออกมาเลือกคําศัพท แตละกลุม
รวมกันแสดงทาทางตามคําหรือกลุมคําที่ ได และสงตัวแทนออกมาแสดงใหเพื่อนๆ ดู แลวใหทายวาเปนคําอะไร
๔. นักเรียนทําแบบฝกที่ ๑ ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอ
ที่ ๔ หนาที่ ๔ แลวสงครู ครูเฉลยและตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๔ หนาที่ ๔
๓. บัตรคํา
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง เติมความรู คําและกลุมคํา
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
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
- การอานแจกลูกสะกดคํา
- การนําคําไปใช

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ครูนําบัตรคําและกลุมคําที่เรียนในครั้งที่แลวมาใหนักเรียนอานเพื่อเปนการทบทวน
๒. นักเรียนอานสะกดคําและสังเกตคํา ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต
ภาษาพาที หนา ๑๐ – ๑๑ ตามหัวขอดังนี้
- อานคําและสังเกตพยัญชนะตน
- อานคําและสังเกตสระ
- อานคําและสังเกตตัวสะกด
๓. ครูยกตัวอยางคําศัพท เชน รองถาม แนนเหนียว หางแกวง ใหนักเรียนชวยกันตอบวา มีพยัญชนะ
ตน สระ ตัวสะกดและวรรณยุกต อะไรบาง
๔. ครูกําหนดคํา โดยเขียนบนกระดานดํา ๑๐ คํา ใหนักเรียนชวยกันแยกสวนประกอบของคํา
๕. นักเรียนทําแบบฝกที่ ๑ ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา
ขอที่ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ หนาที่ ๕-๖ แลวสงครู ครูเฉลยและตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
๒. แบบฝก หัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ขอที่ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘
หนาที่ ๕-๖
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง คําศัพทจากบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดํา เนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคํา นอกจากเรียนรูเพื่อสื่อความหมายแลวยังตองเรียนรูในดานประเภทและชนิด
ของคํา หนาที่ของคํา และนําคํานั้นไปใชใหถูกตองตามบริบท
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๒ อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรูความหมายของคํา
๒. นักเรียนนําคําไปใชไดถูกตองตามสถานการณ
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- ความหมายของคํา
- การนําคําไปใช

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคําศัพท ในบทเรียนพรอมๆ กัน เพื่อเปนการทบทวน
๒. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๕ – ๖ คน แตละกลุมอานคําศัพทในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หนา ๒-๔
๓. ครูเลือกบัตรคํา ๕ คํา ดังนี้ เลา ถวย หวาน ขอโทษ รสชาติ ใหนักเรียนอาน และสนทนาถึง
ความหมาย ใหตัวแทนกลุมมารับกระดาษ และนําคําศัพท ที่อานแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองพรอมนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
๔. ครูแจกกระดาษ ให นัก เรียนเลือกคําศัพทที่อาน ในหนาที่ ๒-๔ มา ๑ คําแลวนํามาแตง ประโยค
พรอมกับวาดภาพใหสอดคลองกับประโยคที่แตง ใหสวยงาม
๕. เมื่อแตงประโยคเสร็จแลวใหอานใหเพื่อนฟง แลวนําสงครูตรวจสอบความถูกตอง
๖. นําผลงานของนักเรียนมารวมเปนเลม ทําเปนหนังสือในหองเรียน
๗. นัก เรียนทําแบบฝก หัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑ น้ําใส ขอที่ ๖
หนาที่ ๙
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. บัตรคํา
๓. แบบฝกหัด ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑ น้ําใส ขอที่ ๖ หนาที่ ๙
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง การผันวรรณยุกต
เวลา ๒ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
พยัญชนะแบงตามระดับเสียงเปน ๓ กลุม คือกลุมที่มีเสียงสูง กลุมที่มีเสียงต่ํา และกลุมที่
มีเสียงต่ํา เรียกวาอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา ที่เราเรียกวาอักษรสามหมู
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๒ / ๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของอักษรสามหมูได
๒. นักเรียนบอกพยัญชนะที่เปนอักษรกลาง อักษรสูงได
๓. นักเรียนผันวรรณยุกตในคําตางๆ ได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- อักษรกลาง อักษรสูง
- การผันวรรณยุกต

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นําคําและชุดคําจากชั่วโมงทีแ่ ลวมาใหนักเรียนอาน และบอกวาในคํานั้นมีพยัญชนะใด ตัวสะกดอะไร
และประสมดวยสระอะไร เพื่อเปนการทบทวน
๒. ครูนําพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว มาใหนัก เรียนดู และลองใหนัก เรียนออกเสียงทีละตัว แลวครู
อธิบายวาพยัญชนะมีระดับเสียงไมเทากัน และมี ๓ ระดับ เรียกวาอักษรสามหมู ไดแกอักษรสูง อักษรกลาง
และอักษรต่ํา
๓. ครูตดิ แผนภูมิ อักษรสามหมูบนกระดานดํา ใหนักเรียนอานพยัญชนะที่เปนอักษรกลาง อักษรสูงและ
อักษรต่ํา
๔. นักเรียนคัดอักษรสามหมูลงในสมุดใหถูกตองและสวยงาม
๕. นักเรียนอานอักษรสามหมูพรอมๆ กัน
๖. ครูอธิบ ายเรื่อง การผันวรรณยุก ต อัก ษรกลาง อัก ษรสูง อัก ษรต่ํา แลวใหนัก เรีย น ฝก ผั นผัน
วรรณยุก ต ห นัง สือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อ ชีวิต ภาษาพาที หนาที่ ๑๑ และหนา ๑๒ การผั น
วรรณยุกตอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ํา โดยครูผันนําแลวใหนักเรียนออกเสียงตามเพื่อความถูกตองชัดเจน
๗. นักเรียนฝกผันคําในหนา ๑๑-๑๒ พรอมๆ กัน และใหเขากลุมฝกผันจนคลองแลออกมาผันหนาหอง
ที่ละกลุม ถานักเรียนออกเสียงไมถูกตองครูตองรีบแกไขทันที
๘. นักเรียนอาน ฝกอานคํา หนาที่ ๑๒ พรอมๆ กัน
๙. นักเรียนทําแบบฝก ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๙
และขอที่ ๑๐ หนาที่ ๗-๘ แลวสงครู ครูเฉลยและตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แผนภูมิ อักษรสามหมู
๓. แผนภูมิพยัญชนะไทย
๔. แบบฝก หัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทัก ษะภาษา ขอที่ ๙ และขอ ที่ ๑๐
หนาที่ ๗-๘
๕. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง อานคลอง รองเลน
เวลา ๒ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การฝก อานคลอง ตองหมั่นฝก ฝนอยูเ ปนประจํา เริ่มจากการฝกอานคําที่คลองจองกัน
อานแลวจะทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีนิสัยรักการอาน
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานคํางายๆ ได
๒. นักเรียนรองเลนและแสดงทาทางประกอบได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- อานคลอง รองเลน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนผันวรรณยุกต อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา ในหนังสือเรียนภาษาพาทีหนาที่ ๑๑-๑๒
เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แลว จากนั้นใหนักเรียนฝกอานและสังเกตพยัญชนะตนจากคําในหนังสือเรียน
ชุดภาษาพาที หนา ๑๓ แลวชวยกันบอกวา ในคําที่อานประกอบดวย พยัญชนะ สระ ตัวสะกดและวรรณยุกตใด

๒. ครูและนัก เรียนรวมกันสนทนาถึงบทรองเลนในชีวิตประจําวันที่นัก เรียนเคยรองมา เชน กุก ไก
ผมเปยเลียใบตอง เปนตน
๓. นักเรียนฝกอาน บทอานคลองรองเลน “ เย็น เย็น” ในหนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้น ป.๒
หนา ๑๓ โดยครูอานเปนจังหวะใหนักเรียนฟงกอนแลวใหนักเรียนอานพรอมกัน และอานซ้ําหลายๆ ครั้งพรอม
ปรบมือตามจังหวะจนจําได
๔. ใหนักเรียนเขากลุมเพื่อคิดทาทางประกอบบทรองเลน และออกมาแสดงหนาชั้นเรียน ทีละกลุม
๕. นักเรียนทําแบบฝก ในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่
๑๐ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด หนาที่ ๙ แลวสงครู ครูตรวจความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ขอที่ ๑๐ คัดตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด หนาที่ ๙
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง น้ําใส
เวลา ๑๕ ชั่วโมง
เรื่อง ชวนคิดชวนทํา คําคลองจอง
เวลา ๒ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
๑. สาระสําคัญ
๑. ความคิดรวบยอด
การเรียนรูเปนการฝกทักษะดานตางๆ ใหเกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน ตองมีกระบวนการหลาย
อยางเพื่อจัดประสบการณใหกับผูเรียน การเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน
การพูด และการเขียนแลว ตองใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติงาน จึงจะบรรลุผลอยาง
แทจริง
๒. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๒ / ๖ อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกคําคลองจองได
๒. นักเรียนตีความจากการอานได
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
๕. สาระการเรียนรู
- การตอคําคลองจอง

๖. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทองบทรองเลน “เย็น เย็น” พรอมทําทาทางประกอบ เพื่อเปนการทบทวน
๒. ใหนักเรียนฝกอานบทรองเลน “แมไกของฉัน” ในหนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้น ป.๒ หนา
๑๔ ชวยกันเติมชื่อลงไปใหคลองกัน จากนั้นใหนักเรียนรองและทําทาทาง
๓. ครูอธิบายเรื่องคําคลองจองวาคือคําที่ใชเสียงสระและตัวสะกดเดียวกัน การอานคําคลองจองจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจําไดดียิ่งขึ้น จากนั้นครูยกตัวอยางคําคลองจอง โดยเขียนบนกระดานดํา ๕–๑๐ คํา
๔. ใหนักเรียนเขากลุม กลุมละ ๕-๖ คน และเลือกประธาน เลขา โดยครูบอกหนาที่ของสมาชิกในกลุม
ใหนักเรียนทราบ และแตละกลุมแขงขันกันแตงคําคลองจอง ๒ พยางค โดยครูกําหนดคําให เชน “ใบบัว”
๕. แตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน กลุมไหนแตงไดมากและถูกตองเปนผูชนะ
๖. นักเรียนทําแบบฝกในแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บท
ที่ ๑ “น้ําใส” ขอที่ ๗-๘ หนาที่ ๕-๖ สงครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอง
๗. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน ภาษาพาที
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.๒ บทที่ ๑ “น้ําใส” ขอที่
๗-๘ หนาที่ ๕-๖
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล
๘. วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบฝก
๓. เกณฑการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

