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คำาชี้แจง

คําชี้แจง

๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ใชวิธีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนเรียนรูทักษะภาษาจากครูผูสอนซึ่งอธิบายแนวคิดและ 
องค์ ความรูในชวงตนชั่วโมงจากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติแบบรวมมือรวมใจโดยการทํางาน
แบบจับคูหรือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครู ผู ส อนจํ าเป น ต องศึ กษาหน ว ยการเรี ย นรู ล ว งหน าก อนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและเตรียมใบงานใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู
และกิ จกรรมเดี่ยว โดยใชสั ญลักษณ  และสีแสดงระดั บชั้นเรียน เชน ชั้น ประถมศึกษาป ที่ ๒ เล ม
เอกสารเปน สีเขียวมี  จํานวน ๒ ดวง
๓.๒ เกม บั ต รคํ า และบั ต รภาพ ใช ป ระกอบการเรี ย นรู ช ว ยสร า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๒
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาจัดทํา
เป น หน ว ยการเรี ย นรู ที่มีแก น เรื่ อง (Theme) เดี ย วกั น นั กเรี ย นเรี ย นรู แบบบู ร ณาการหลั กภาษาไทยและ
วรรณกรรมผ านการฝ กทั กษะการฟ ง การพู ด การอ าน การเขี ย น การคิ ด และการส งเสริ มคุ ณลั กษณะที่
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พึงประสงคตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรูอื่นที่เกี่ยวของกับแกนเรื่อง (Theme) สําหรับภาคเรียนที่ ๑
ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๘ หนวยซึ่งมีแกนเรื่องดังนี้
แกนเรื่อง เรืเรื่ ่อองควรรู
งความรูเกี้เกี่ย่ยวกักับโรงเรียน /
หนาที่ของนักเรียน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ อานเขียนเรียนภาษา
แกนเรื่อง เพื่อนและการชวยเหลือกัน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ วาจานั้นสําคัญนัก
แกนเรื่อง บทสักวามารยาทในการพูด
หนวยการเรียนรูที่ ๔ กลอมลูกดวยรัก
แกนเรื่อง เพลงกลอมเด็ก ครอบครัว
ความรัก ความกตัญญูู
หนวยการเรียนรูที่ ๕ รูจักอาขยาน
แกนเรื่อง บทอาขยาน ความไพเราะ
ของภาษาไทย ความมีน้ําใจ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ สัญลักษณนารู
แกนเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ
และการสื่อความหมาย
ในชีวิตประจําวัน การใฝรู
ใฝเรียน นําสิ่งที่เรียนรูไปใช
ใหเกิดประโยชน
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
แกนเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
หนวยการเรียนรูที่ ๘ คําคลองจองรอยกรองไทย แกนเรื่อง ความรักความสามัคคีของ
คนในชาติ
นิทาน บทอาน วรรณกรรม บทอาขยาน บทรอยกรองตางๆ ที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของแตละหนวย จะสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับแกนเรื่อง ครูผูสอนสามารถเลือกเรื่องที่จะนํามาให
นักเรียนเรียนรูหรืออานเพิ่มเติมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิทาน บทกลอมเด็ก บทรอยกรองที่เปนภาษาถิ่น หรือ
เรื่องเลาทองถิ่น จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซึ้งและประทับใจ เนื่องจากเปนสิ่งที่นักเรียนรูจักและพบ
เห็นในชีวติ ประจําวัน





หนวยการเรียนรูที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน

๕ แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
การจัดทํ าแผนการจั ดการเรี ย นรู กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาป ท่ี ๒
กําหนดใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ใน ๑ หนวยการเรียนรูจะประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู
๕ แผน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมเปน ๑๐ ชั่วโมง องคประกอบของแผนในสวนของขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู เขียนขึ้นสําหรับใชในการสอน ๒ ชั่วโมง แบงเปนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูสื่อ /แหลงเรียนรู และการประเมิน แยกเปนครั้งละ ๑ ชั่วโมง เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการสอน
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สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสัญลักษณพิมพไวในกรอบ
ดานบนมีความหมาย ดังนี้



ท๑/ผ.๑

หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑

ท๑/ผ.๑๐๑

หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ใบงานที่ ๑





๖. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน ซึ่งกําหนดเกณฑการผานไว ๘๐ % กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไมผานการประเมิน
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เมื่อจัดการเรียนรู
ครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผลการประเมินรายหนวย
ซึ่งไดจัดทําแบบบันทึกไวใหสําหรับครูผูสอนบันทึกผลเพื่อใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
รายชั้นของนักเรียนแตละชั้น
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สารบัญ
สารบัญ

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ รู้จักอาขยาน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖๒ สัอ่ญ
านเขี
ญลัยกนษณ์เรีนย่านภาษา
รู้และการสื่อความ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗๓ เครื
วาจานั
้นสาคัญนัก
่องหมายวรรคตอน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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๓
๔
๕
๒๕
๒๗
๒๘
๒๙
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๔๓
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๕๑
๙๓
๙๙
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๙
๑๑๓
๑๑๗
๑๒๑
๑๒๕
๑๖๑
๑๗๑
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๑๗๔
๑๗๕
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๑๗๗
๑๘๑
๑๘๕
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สารบัญ (ต่อ)
สารบัญ (ต่อ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔๘ กล่
อมลูองจองร้
กด้วยรัอกยกรองไทย
คำาคล้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนา/ขั้นสรุป
แบบฝ
กทักษะพั
แบบประเมิ
น ฒนาการอ่านเขียน
เฉลยแบบฝกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน
แบบประเมิน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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ชั้น ป. ๒

3
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แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ ๑
ที่

ภาคเรียนที่ ๒
เวลา

หน่วยการเรียนรู้

(ชั่วโมง)

ที่

หน่วยการเรียนรู้

(ชั่วโมง)

๑. ฉันรักโรงเรียน

๑๐

๙.

๒. อ่านเขียนเรียนภาษา

๑๐

๑๐. คาขวัญคาคม

๑๐

๓. วาจานั้น สาคัญนัก

๑๐

๑๑. รื่นรมย์จินตนาการ

๑๐

๔. กล่อมลูกด้วยรัก

๑๐

๑๒. อ่านคล่องท้องถิ่น

๑๐

๕. รู้จักอาขยาน

๑๐

๑๓. ปริศนาภาษาไทย

๑๐

๖. สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

๑๐

๑๔. ดอกสร้อยแสนรัก

๑๐

๗. เครื่องหมายวรรคตอน

๑๐

๑๕. วรรณกรรมสร้างสรรค์

๑๐

๘. คาคล้องจองร้อยกรองไทย

๑๐

๑๖. นิทานพาเพลิน

๑๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน เขียน
รวม

๒๐

สร้างสรรค์งานเขียน

เวลา

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

๑๐๐

รวม

๑๐

๒๐
๑๐๐

รวมตลอดปี ๒๐๐ ชั่วโมง

4
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โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้
๑. ฉันรักโรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.2/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.2/6
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.2/7
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ท 4.1 ป.2/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย

สาระการเรียนรู้
พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์
และตัวสะกด
1. ทบทวนการอ่าน เขียน พยัญชนะไทยย
๔๔ ตัวอักษร ๓ หมู่
- อักษรกลาง (๙ ตัว) ก จ ด ต
ฎ ฏ บ ป อ
- อักษรสูง (๑๑ ตัว) ข ฃ ฉ ฐ
ถ ผ ฝ ศษ ส ห
- อักษรต่า (๒๔ ตัว) ค ฅ ฆ ง
ช ซ ฌญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ
ฟ ภ ม ย ร ลว ฬ ฮ
2. ทบทวนสระในภาษาไทย
สระเสียงสั้น อะ อิ อึ อุ ฯลฯ
สระเสียงยาว อา อี อื อู ฯลฯ
3. การผันวรรณยุกต์
่ ้ ๊ ๋ ที่เป็น อักษรกลาง
อักษรสูง และอักษรต่า
ไก ไก่ ไก้ ไก๊ ไก๋
ผา ผ่า ผ้า
นา น่า น้า
4. ทบทวนมาตราตัวสะกดมาตรา
ก กา แม่กก แม่กด แม่กน แม่กม
แม่กบ แม่เกอว แม่เกย แม่กง

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๐

5
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หน่วยการเรียนรู้
2. อ่านเขียน
เรียนภาษา

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.2/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.2/2
เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ท 3.1 ป.2/3
บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท 5.1 ป.2/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สระเอียะ สระเอีย มาตราแม่กง
แม่กม แม่กน
1. การอ่าน เขียน แจกลูกคา ่
สระเอียะ สระเอีย
ทีประสม
่
สระเอียะ : เผียะ เพียะ เกี๊ยะ
เปรี๊ยะ
สระเอีย : เกีย เมีย เสีย เลีย เปีย
2. มาตราแม่ ก กา
- คาแม่ ก กา ที่ประสมสระเสียง
สั้น เช่น กาไล ทะลุ กะปิ มะระ
- คาแม่ ก กา ที่ประสมสระเสียง
ยาว เช่น มือขวา แม่ค้า ถือของ
มองดู สีแดง ปลาทู
3. การอ่านสะกดคาที่ตัวสะกด
แม่กง แม่กม แม่กน (ตรงมาตรา/
ไม่ตรงมาตรา)
- แม่กง : เสียงดัง ทั้งสอง มองทาง
ปางช้าง
- แม่กม : เสียม ยิ้มแย้ม แก้มนิ่ม
จิ้มลิ้ม
- แม่กน : จาน คูณ หาร ปลาวาฬ
ควาญ

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๐

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/๑
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
และปฏิบัติตาม
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หน่วยการเรียนรู้

๓. วาจานั้น
สาคัญนัก

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 3.1 ป.2/๑
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.2/7
มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ท 4.1 ป.2/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/4
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท 2.1 ป.2/1
คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด
ท 3.1 ป.2/5
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากการฟังและดู
ท 3.1 ป.2/6
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร

สาระการเรียนรู้

การอ่าน เขียน แจกลูกสะกดคา
ที่ประสม สระเอือะ สระเอือ
1. สระเอือะ : ไม่มีคาที่ใช้
สระเอือ : เสือ เรือ เมื่อ เนื้อ
เพื่อน เครื่อง เลื่อย เปลือก
2. มาตราตัวสะกด แม่เกย แม่กก
แม่กบ
3. การอ่าน เขียน สะกดคาที่มี
ตัวสะกดแม่กด แม่เกอว ตรงและ
ไม่ตรงมาตรา และการอ่านเป็นคา
แม่เกย : วินัย มาลัย ร่างกาย
จดหมาย อวยพร บัวลอย เฉย
แม่กก : ความสุข ยกเมฆ โชคดี
วิหค รัก ปลูก คึกคัก
แม่กบ : อาบน้า ยีราฟ วาดรูป
กุหลาบ ภาพถ่าย โทรศัพท์
4. คาควบกล้า ร ล
ควบแท้ : กราบ ครอบครัว เช้าตรู่
ลาคลอง ไกวเปล น้าประปา ขรุขระ
กล่อง
ควบไม่แท้ : จริง สายสร้อย
สระน้า พุทรา เสแสร้ง โศกเศร้า
บทสักวา

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๓. วาจานั้น
สาคัญนัก(ต่อ)

๔. กล่อมลูกด้วยรัก

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จาก การอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 2.1 ป.2/4
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/7
มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ท 4.1 ป.2/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/4
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท 2.1 ป.2/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.2/3
บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟัง ดู
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร

สระอือ สระออ มาตรา แม่เกอว
และคาควบกล้า ว
๑. การอ่าน เขียน แจกลูกสะกดคา
ที่ประสมสระอือ สระออ
สระอือ : ฟืน ปืน ดื่ม มืด ยืด ลืม
พืช หืด ยืน คืน กลืน
สระออ : กอด ยอด บอก หอก
จอง มอง ผอม ยอม สอน นอน
๒. การอ่าน เขียน สะกดคาที่มี
ตัวสะกดตรงแม่กด แม่เกอว
(ตรง/ไม่ตรงมาตรา) และอ่านเป็นคา
แม่กด : กอดคอ ขอโทษ โกรธจัด
อากาศ ปรากฏ รสเผ็ด จิตใจ
กฎหมาย
แม่เกอว : แจวเรือ เสือหิว
ปลิวลม ผ้าขาว ก้าวไป ใส่แก้ว
ชมดาว สาวสวย

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๔. กล่อมลูกด้วยรัก
(ต่อ)

๕. รู้จักอาขยาน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มีมารยาทในการเขียน
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/4
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท 2.1 ป.2/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.2/3
บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

3. คาควบกล้า ว
- กว้างขวาง ขวักไขว่ ขว้างขวาน
ควายขวิด ความคิด ค้นคว้า กวาง
เกวียน
4. เพลงกล่อมเด็ก

สระอา อัม ไอ ใอ เอา และการผัน
วรรณยุกต์ อักษรสูง และอักษรนา
ห นา อ นา ย
1. การอ่าน เขียน แจกลูกสะกดคา
ที่ประสมสระ อา อัม ไอ ใอ เอา
สระอา : น้าตาล จาใจ ดานา
สารวย
สระอัม : อัมพร อัมพฤก อัมพาต
อัมพวา
สระไอ : อะไร ไปไหน อย่างไร
ไข่หวาน
สระใอ : ผู้ใหญ่ ให้ของ ผ้าใหม่
ใบหน้า
สระเอา : เต่านา เบาใจ เกาเหลา
เขาดิน
2. การอ่านคาและผันวรรณยุกต์
อักษรสูง
เขา เข่า เข้า
หาง ห่าง ห้าง
แขน แข่น แข้น
หวย ห่วย ห้วย

๑๐

9
6102135L01c.indd 9

6/22/18 2:17 PM

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๕. รู้จักอาขยาน (ต่อ)

ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จาก การอ่าน หรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

3. การอ่าน เขียน สะกดคาอักษรนา
ห นา : หนา หนี หนู หมอ ไหม
หมี่ หญ้า หวาน หนอน หลาย
อ นา : อย่า อยู่ อย่าง อยาก

๖. สัญลักษณ์น่ารู้
และการสื่อความ

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/7
มารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ท 4.1 ป.2/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 5.1 ป.2/3
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
และ บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/7
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
ท 2.1 ป.2/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

สระโอะ สระโอ สระเอาะ การผัน
วรรณยุกต์อักษรต่า สัญลักษณ์ใน
ชีวิตประจาวันและแผนภูมิ
1. การอ่าน เขียน สะกดคาที่ประสม
สระโอะ สระโอ สระเอาะ
- สระโอะ : จน บน ขน ปก ตก
บก กบ ตบ พบ อด มด สด จด
- สระโอ : โมโห โลเล โจร
โขน โต๊ะ โปฺะ โล๊ะ
- สระเอาะ เกาะ เบาะ เสาะ
เคาะ เลาะ กระเตาะ

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๖. สัญลักษณ์น่ารู้
และการสื่อความ(ต่อ)

ท 2.1 ป.2/2
เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ท 3.1 ป.2/6
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๗. เครื่องหมาย
วรรคตอน

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/7
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและ บทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

2. การอ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่า
( สามัญ โท ตรี)
นา น่า น้า
รอง ร่อง ร้อง
ยา ย่า ย้า
แม แม่ แม้
3. การอ่าน เขียน สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน
- โรงพยาบาล
- ห้ามถ่ายรูป
- ห้ามใช้เสียง
- ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามา
- ห้ามผ่าน
4. การอ่านแผนภูมิ
- แผนภูมิรูปภาพ
- แผนภูมิแท่ง

คาที่มีตัวการันต์และเครื่องหมาย
วรรคตอน
1. การอ่าน เขียน คาที่มีตัวการันต์
หรือไม้ทัณฑฆาต ( ‘ )
คาที่มีตัวการันต์: รถยนต์
ดวงอาทิตย์ ธงไตรรงค์ ประโยชน์
ดาวเคราะห์
ดวงจันทร์ สัตว์เลี้ยง ศูนย์ วันเสาร์
2. การอ่าน เขียน คาที่ใช้
เครื่องหมายวรรคตอน

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๗. เครื่องหมายวรรค
ตอน(ต่อ)

๘. คาคล้องจองร้อย
กรองไทย

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ท 1.1 ป.2/4
คาที่มีไม้ยมก ๆ : สวยๆ เด็กๆ
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด อื่นๆ ใกล้ๆ เพื่อนๆ
จากเรื่องที่อ่าน
คาที่มีอัศเจรีย์ : อุ๊ย ! โอโฮ !
ท 2.1 ป.2/1
ระวัง ! ฮื้อฮือ ! โอย !
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
คาทีม่ ีอัญประกาศ (“ ”)
ท 3.1 ป.2/6
“มีอะไรหรือ”
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
“นั่นสินะเงินใครก็ไม่รู้”
วัตถุประสงค์
“ดีค่ะ ดีค่ะ” น้องข้าวเม่าเห็นด้วย
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.2/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.2/7
มีมารยาทในการฟัง การดูและพูด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง

สระเออะ สระเออ สระอัวะ สระอัว
และคาคล้องจอง
1. การอ่าน เขียน คาที่ประสม
สระเออะ สระเออ สระอัวะ สระอัว
สระเออะ : เจอะเจอ เลอะเทอะ

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๘. คาคล้องจองร้อย
กรองไทย (ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท 2.1 ป.2/2
เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ท 3.1 ป.2/4
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
ท 3.1 ป.2/5
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.2/4
บอกลักษณะคาคล้องจอง

เปื้อนเปรอะ
สระเออ : เคย เลิก เพลิน เติม
เสริม เพิ่ม
สระอัวะ : ขาวจัวะ
สระอัว : บัว ตัว บวบ ขวด สวน
สวย ปวด พวก ลวด สวดมนต์
2. การอ่าน เขียนคาคล้องจอง
คาคล้องจอง 2 พยางค์
ราพัน กรรไกร ใหญ่ยิ่ง วิ่งวุ่น
คุ้นเคย ท้องฟูา ท้าทาย สายแล้ว
แก้วน้า ลาคลอง
คาคล้องจอง 3 พยางค์
นาฬิกา เสียงฮาเฮ ไกวเปลน้อง
คล่องแคล่วดี
เด็กนักเรียน อ่านเขียนเก่ง
รีบเร่งทา น้าใจดี หน้าที่เรา

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท 1.1 ป.2/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.2/4
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.2/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.2/7
มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ท 4.1 ป.2/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
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หน่วยการเรียนรู้

ฝึกทักษะพัฒนา
การอ่านเขียน
๙. สร้างสรรค์
งานเขียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ท 5.1 ป.2/1
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
-

-

๒๐

คาและความหมาย คากริยาและ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑. การอ่านเรื่อง รักพ่อ รักแม่
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ตั้งคาถาม ตอบคาถามจากเรื่อง
รักพ่อ รักแม่
การพูดแสดงความคิดเห็น
จากเรื่อง รักพ่อ รักแม่
๒. อ่านบทร้อยกรอง รักแท้
ตามหลักการอ่าน
คัดลายมือบทร้อยกรอง รักแท้
๓. อ่านเรื่อง เที่ยวอุทยาน
เรียงลาดับเหตุการณ์
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๔. อ่านบทร้อยกรอง ดาวจระเข้
๕. อ่านเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์
ปิดเทอมของ หนูนิด
จับใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
๖. เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
๗. คากริยา เขียนและบอก
ความหมายของคากริยา และ
การแต่งประโยคจากคากริยา
ที่กาหนด

๑๐

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๒/๒
เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ท ๓.๑ ป.๒/๔
ตั้งคาถามละตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๒/๓
บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟัง ดู
ท ๓.๑ ป.๒/๕
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
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หน่วยการเรียนรู้
๙. สร้างสรรค์
งานเขียน(ต่อ)

๑๐. คาขวัญ
คาคม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

ท ๔.๑ ป.๒/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๒/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้
ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๓
ท่องจาอาขยาน ตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน

คาคล้องจอง คาขวัญ คาคม
๑. การอ่านนิทาน เรื่องราชสีห์กับหนู
ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องราชสีห์กับหนู
ระบุใจความสาคัญและ
รายละเอียดจากเรื่อง ราชสีห์กับหนู
๒. การอ่านบทร้อยกรอง คุณครู
ระบุใจความสาคัญและราย
ละเอียดจากการอ่านบทร้อยกรอง
๓. การอ่านนิทาน เรื่องอึ่งอ่างกับวัว
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องอึ่งอ่างกับวัว

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๑๐. คาขวัญ
คาคม(ต่อ)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๗
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๒/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๒/๓
พูด แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๒/๔
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๒/๔
บอกลักษณะคาคล้องจอง
ท ๕.๑ ป.๒/๓
ท่องจาอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ

๔. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดถูกต้องสวยงามตามหลัก
การเขียน
๕. การพูด แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ตอบคาถามและเล่าเรื่องจากการ
ฟังการอ่านได้ตรงตามจุดประสงค์
มีมารยาทที่ดีในการฟัง การดูและ
การพูด
๖. บอกลักษณะคาคล้องจอง
คาขวัญ และคาคม
นาคาคล้องจอง คาขวัญและ
คาคมใช้ได้ถูกต้อง

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๕
มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๑. รื่นรมย์
จินตนาการ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๒/๓
เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
ท ๓.๑ ป.๒/๓
บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู
ท ๓.๑ ป.๒/๔
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๒/๕
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๒/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๒/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จาก การอ่าน หรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว
ประเพณีลอยกระทง บทร้อยกรอง
คาบรรและคาที่มี รร (ร หัน)
คา ฤ ฤๅ
๑. การอ่านเรื่องประเพณีออก
พรรษา ตักบาตรเทโว
ตั้งคาถาม และตอบคาถามจาก
เรื่องที่อ่าน
สรุปใจความสาคัญจากเรื่อง
ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว
แต่งประโยค
๒. การอ่าน เขียน สะกดคา คาที่มี
ฤ และ ฤๅ
การพูดแสดงความคิดเห็น
๓. การอ่านประวัติความเป็นมา
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
อ่านบทร้อยกรอง ลอยกระทง
พูดแสดงความคิดเห็น สรุป
ข้อคิดเห็นจากเรื่อง ประเพณี
ลอยกระทง ตอบคาถามจากเรื่อง
ประเพณีลอยกระทง
๔. อ่านบทร้อยกรองคาที่ใช้ บัน
บรร และ รร (ร หัน)
สรุปใจความสาคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน
คัดบทร้อยกรองคา บรร
แต่งประโยคปากเปล่า

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๑๑. รื่นรมย์
จินตนาการ(ต่อ)

๑๒. อ่านคล่อง
ท้องถิ่น

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและคาตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๕
แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๒/2
เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ท ๓.๑ ป.๒/๔
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู

สาระการเรียนรู้

การละเล่น มอญซ่อนผ้า
โพงพาง ไม้โถกเถก
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียน
เรื่องจากจินตนาการ
๑. การอ่านใบความรู้เรื่องการเล่น
มอญซ่อนผ้า
บอกประโยชน์ของการเล่น
มอญซ่อนผ้า
ประเมินการเล่นมอญซ่อนผ้า
๒. การอ่าน เขียน ภาษาไทย
มาตรฐาน และภาษาถิ่น
ตั้งคาถาม และตอบคาถาม
จากเรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน และ
ภาษาถิ่น
๓. การอ่านออกเสียงภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน และ
ภาษาถิ่นใต้
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ท ๓.๑ ป.๒/๕
๑๒. อ่านคล่อง
๖. อ่านคท้อาทีงถิ่ม่นีค(ต่
วามหมายตรงข้
า
ม
พูดแสดงความคิดเห็นและ
อ)
สนทนาซักถาม และ สรุปเรื่องความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ที่อ่าน
ท ๔.๑ ป.๒/๒
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัเขีด ยนสะกดคาและบอกความหมาย
เขียนคามีความหมายตรงข้ามของคา
ท ๔.๑ ป.๒/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๑
งูกินหาง
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ท ๕.๑ ป.๒/๒
ร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็ก
ในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด
๑๓. ปริศนาภาษาไทย ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

๔. การอ่านออกเสียงนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง กิ้งก่าได้ทอง
สรุปความคิดเห็น และใจความ
สาคัญจากนิทาน
๕. อ่านความรู้เรื่อง การเขียนเรื่อง
จากจินตนาการ
การเขียนเรื่องจากภาพ
การเรียงลาดับ เหตุการณ์
๖. อ่านความรู้เรื่อง การเขียนเรื่อง
จากภาพ
อ่านการเขียนเรื่องจากภาพ
เรื่อง “เกือบไปแล้ว”
สรุปใจความสาคัญจาก เรื่อง
สัตว์เลี้ยงของฉัน

สระเอะ สระแอะ ไม้ไต่คู้
สระเปลี่ยนรูป คาที่มีพยัญชนะ สระ
ไม่ออกเสียง สุภาษิต คาพังเพย
และการใช้พจนานุกรม
๑. การอ่าน เขียน คาที่ประสม
สระเอะ สระแอะ เปลี่ยนรูป และ
ไม้ไต่คู้ เช่น สระเอะ : เด็กเก็บ เบ็ด
เช็ด สระแอะ : แข็งแรง
การอ่านออกเสียง เรื่อง หนูเล็ก

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๓. ปริศนาภาษาไทย ท ๑.๑ ป.๒/๓
(ต่อ)
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๒/๕
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๒/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๒/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๒/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
สาหรับเด็กเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดูและพูด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

๒. การอ่านออกเสียง เรื่อง
สุขที่เป็นพื้นฐาน
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
สรุปใจความสาคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
๓. คาที่มีพยัญชนะ สระไม่ออกเสียง
การอ่านบทร้อยกรอง ลุงฉัตรและ
ปูาจิตร
คาและความหมายของคาที่มี
พยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
เช่น เกษตร จิตร ปฏิบัติ สมบัติ
การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด
๔. การอ่านออกเสียงสานวน
สุภาษิต พังเพย
การบอกรายละเอียดและสรุป
สาระสาคัญจากการอ่านสานวน
สุภาษิต พังเพย
การอ่านเขียนสานวน สุภาษิต
พังเพย
การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด
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หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑๔. ดอกสร้อยแสนรัก ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๒/๕
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๒/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๒/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้
การท่องจาอาขยานและ
บทร้อยกรอง คาพ้องรูป พ้องเสียง
และคาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป
วรรณยุกต์
๑. การอ่านออกเสียงนิทาน เรื่อง
มดง่ามกับจักจั่นและผีเสื้อกับผึ้งน้อย
ตอบคาถามจากการที่อ่าน เรื่อง
มดง่ามกับจักจั่นและผีเสื้อกับผึ้งน้อย
สรุปใจความสาคัญและข้อคิด
จากการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. การอ่านออกเสียงบทอาขยาน
ไก่แจ้และไก่แก้ว
สรุปใจความสาคัญและข้อคิด
จากการอ่านบทดอกสร้อย
ตอบคาถามจากการอ่าน
บทดอกสร้อย
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓. การอ่านออกเสียงบทดอกสร้อย
กาดา
อ่านคา ความหมายและ
การนาไปใช้
แต่งประโยค
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๔. คาที่มีรูปวรรณยุกต์และ
คาที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เช่น
จะ สัน รอง นับ ยาว
เรียว และ รุ้ง เนื่อง โก้ เต่า
๕. คาพ้องรูป พ้องเสียง
ใช้คาพ้องรูป พ้องเสียงในการสื่อ
ความหมาย
เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๐

21
6102135L01c.indd 21

6/22/18 2:17 PM

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๔. ดอกสร้อยแสนรัก ท ๕.๑ ป.๒/๓
(ต่อ)
ท่องจาอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ

๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ท ๔.๑ ป.๒/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๒/๒
เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์

คาและความหมาย บทร้อยกรอง
และการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ความดี ความชั่ว และนิทานเรื่อง
ชาวนากับลาแก่
แสดงความคิดเห็น สรุปความรู้
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๒. การอ่านบทความ สารคดี
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และ
บทร้อยกรอง เด็กน้อย
สนทนาแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน
เขียนแผนผังความคิดหน้าที่เด็ก
ตั้งคาถาม และตอบคาถามจาก
นิทาน

๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์(ต่อ)

๑๖. นิทานพาเพลิน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ท ๒.๑ ป.๒/๓
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ท ๓.๑ ป.๒/๓
บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟัง ดู
ท ๓.๑ ป.๒/๔
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๒/๕
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๒/๒
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จาก การอ่าน หรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สรุปความรู้ ใจความสาคัญ และ
ข้อคิดที่ได้จากนิทาน
๓. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง
โลมาหาความรู้ และบทร้อยกรองเรื่อง
“นกกระจาบ”
ตั้งคาถาม และตอบคาถามจาก
เรื่องที่อ่าน
สรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จาก
การอ่าน
๔. อ่านออกเสียงนิทานบทร้อยกรอง
เรื่อง วัวเพื่อนรัก และ เรื่องปลาหมึก
ไม่ใช่ปลา
ตั้งคาถาม และตอบคาถามจาก
เรื่องที่อ่าน
แสดงความคิดเห็น สรุปใจความ
สาคัญ และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๕. อ่านออกเสียง เรื่องปลาหมึก
ไม่ใช่ปลา และ เรื่อง เพื่อนเล่นแสนรัก
สนทนาแสดงความคิดเห็น
สรุปความรูและ
้ ใจความสาคัญ
แสดงบทบาทสมมติ
เขียนบันทึกการอ่าน

ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒
อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน

วรรณคดีและวรรณกรรม สานวน
โวหาร สุภาษิต คาพังเพย
๑. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง
กรรมของนายประกัน
ยายกะตา
ตั้งคาถามและตอบคาถามจาก
เรื่องที่อ่าน
สรุปความรู้และข้อคิดที่ได้
จากนิทาน
เรี
ยงลาดับเหตุนการณ์
วาดภาพตามจิ
ตนาการ

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐

23
6102135L01c.indd 23

6/22/18 2:17 PM

หน่วยการเรียนรู้
๑๖. นิทานพาเพลิน
(ต่อ)

ฝึกทักษะพัฒนา
การอ่าน เขียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ท ๑.๑ ป.๒/๓
ตั้งคาถามและคาตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/5
แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๓.๑ ป.๒/๔
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๒/๕
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๒/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรง
ตามเจตนาของการสื่อสาร
ท ๕.๑ ป.๒/๑
ระบุข้อคิดที่ได้จาก การอ่าน หรือ
การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ท ๑.๑ ป.๒/๘
มีมารยาทในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๒/๔
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๒/๗
มีมารยาทในการฟัง การดูและพูด
-

๒. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง
แม่ไก่ดื้อ และบทร้อยกรอง
นันทาที่น่ารัก
ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปความรู้ใจความสาคัญ และข้อคิด
ที่ได้จากนิทาน
เรียงลาดับเหตุการณ์
๓. การอ่านออกเสียงนิทาน
ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปความรู้ และข้อคิดที่ได้จากนิทาน
สานวนโวหาร สานวนไทย
๔. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง
ยายกะตา ตั้งคาถามและ
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
สรุปความรู้ และข้อคิดที่ได้จาก
นิทาน
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๕. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง
ยักษ์เล็กตีกับยักษ์ใหญ่
การแสดงความคิดเห็นจากนิทาน
การตั้งคาถามและตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่าน
การสรุปความรู้ และข้อคิดที่ได้
จากนิทาน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

รวมตลอดปี

-

เวลา
(ชั่วโมง)

๒๐
๒๐๐
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หนวยการเรียนรูที่ 5
รูจักอาขยาน
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรูที่ ๕
เรื่อง รูจักอาขยาน (จํานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด ป.2/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจองขอความและบทรอยกรองงาย ๆไดถูกตอง
ตัวชี้วัด ป.2/2 อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
ตัวชี้วัด ป.2/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ตัวชี้วัด ป.2/4 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
ตัวชี้วัด ป.2/8 มีมารยาทในการอาน
มาตรฐาน ท ๒.๑ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.2/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดและ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด ป.2/3 บอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู
ตัวชี้วัด ป.2/7 มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.2/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป.2/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ตัวชี้วัด ป.2/3 เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.2/๑ ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด ป.2/3 ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง รูจักอาขยาน
การอานเขียน คําที่ใชสระ อํา , อัม , ไอ , ใอ


การผันวรรณยุกตอักษรสูง
การอานเขียนสะกดคํา
การอานจับใจความ
การอานเขียนอักษรนํา (อ นํา ย) คําที่มี ห นํา
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
การทองบทอาขยาน รักษาปา
ความไพเราะของบทอาขยานและบทรอยกรอง
การรูคุณของปาและสิ่งแวดลอม
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โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 5 เรือ่ ง รูจกั อาขยาน



แผนที่ ๑
ยี่สิบมวน
ชวนมอง
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒

รวมใจ รักษาปา

บทรอยกรองไมมลาย
้
้
(๒๒ ชั่วโมง)

(๒ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ 5
รูจักอาขยาน
(๑๐ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔
บทรอยกรอง
้
อยาอยู
่
่ ่ อยางอยาก
(๒ ชั่วโมง)
โมง

แผนที่ ๓
อักษรนำ จำได้ดี
(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วย รู้จักอาขยาน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การสรุปใจความสาคัญของบทอาขยาน การอ่านเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง การอ่าน และเขียน
คาควบกล้าแท้และไม่แท้ การผันวรรณยุกต์การอ่านเขียนคาที่มี ห นา
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ ท 1.1 ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๘
มฐ ท ๒.1 ป.๒/๑ ป.๒/๔
มฐ ท ๓.1 ป.๒/๗ ป.๓/๒
มฐ ท ๔.1 ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๒
มฐ ท ๕.1 ป.๒/๑
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การอ่านเขียนคาที่ใช้สระ อา อัม ไอ ใอ การอ่านบทร้อยกรองยี่สิบม้วน การผันวรรณยุกต์อักษรสูง
การอ่านเขียนสะกดคา การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การแต่งประโยคการอ่านเขียนอักษรนา (อ นา ย)
การท่องบทอาขยานรักษาป่า ความไพเราะของบทอาขยานและบทร้อยกรอง การรู้คุณของป่าและสิ่งแวดล้อม
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีน้าใจ
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่
๕

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
รู้จักอาขยาน

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5
ยี่สิบม้วนชวนมอง
บทร้อยกรอง ไม้มลาย
อักษรนำ� จำ�ได้ดี
บทร้อยกรอง อย่าอยู่อย่างอยาก
รวมใจ รักษาป่า

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ยี่สิบม้วนชวนมอง
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนสะกดคาที่ประสมสระอา อัม การอ่านบทร้องเล่น สระอา บทร้อยกรองยี่สิบม้วน
และบอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้องเล่น สระอา
 บัตรคา สระอา
 เพลงสระ ใอ (ไม้ม้วน)
 บทร้อยกรองสระ ใอ (ไม้ม้วน)
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๔
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ฝึกอ่านบทร้อยกรอง สระใอ ((ไม้ม้วน) และทาใบงานที่ ๐๓
ทบทวนฝึกอ่านบทร้อยกรองสระใอ ((ไม้ม้วน)
ทาใบงานที่ ๐๔

















ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน

นักเรียนอ่านบทร้องเล่นสระอา

ฝึกอ่านบทร้องเล่นสระอา และทาใบงานที่ ๐๑ เติมคาจากภาพ
ทาใบงานที่ ๐๒ อ่านคาที่ใช้ -  ม
ฝึกอ่านทบทวนบทร้องเล่นสระอา




ทาแบบทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง ยี่สิบม้วนชวนมอง
เวลา ๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง ยี่สิบม้วนชวนมอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
1. การอ่านบทร้องเล่น สระอา
ขั้นนา
2. การอ่านและเขียนสะกดคาที่ประสมสระอา อัม ๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจสอบความ
3. การอ่านบทร้อยกรองยี่สิบม้วนและ
ถูกต้องและบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า
บอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนอ่านบทร้องเล่นสระอา พร้อมกัน โดยครู
จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านนา นักเรียนสังเกตคาในบทร้องเล่น และฝึกอ่านบัตรคา
ความรู้
นักเรียน ครูร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นคาที่ประสม
1. อ่านบทร้องเล่น สระอา ได้
สระอา อัม นักเรียนทาใบงานที่ ๐1 เขียนคาจากภาพ
2. อ่านและเขียนคาที่ประสมสระอา อัมได้
๓. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านและสังเกตคาที่ประสมสระอา
3. อ่านบทร้อยกรองยี่สิบม้วนและเข้าใจ
จากบัตรคา เช่น ส้มตา น้าตาล ระบา ปูดา ฯลฯ และ
ความหมาย
ทาใบงาน ที่ ๐2 อ่านคาที่ใช้ -  ม
๔. นักเรียนอ่านทบทวนบทร้องเล่นสระอา โดยหัดอ่าน
ทักษะ
ทีละวรรคตั้งแต่ต้นจนจบ ครูคอยแนะนาแก้ไขให้ถูกต้อง
1. อ่านบทร้องเล่น สระอา ได้ถูกต้อง
2. อ่านและเขียนคาที่ประสมสระอา อัม
ได้ถูกต้อง
3. อ่านบทร้อยกรองยี่สิบม้วนได้ถูกต้อง
๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
สวยงาม
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ ๐1 เขียนคาจากภาพ
3. ใบงานที่ ๐2 อ่านคาที่ใช้ -  ม
4. ใบงานที่ ๐3 ขีดเส้นใต้คาสระ ใและคัดลายมือ
5. กิจกรรมใบงานที่ ๐4 เขียนคาที่มี
สระ ใ- ใต้ภาพ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. บทร้องเล่น สระอา
๒. บัตรคา สระอา
๓. เพลงสระ ใอ ((ไม้ม้วน)
๔. บทร้อยกรองสระ ใอ ((ไม้ม้วน)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ความมีน้าใจ
๒. มีความรับผิดชอบ

ขั้นสรุป
๔ นักเรียนอ่านบทอาขยานแมวเหมียวพร้อมกัน สังเกตและ
๔.
ค้นหาคาใดในบทอาขยานประสมด้วยสระอา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ยี่สิบม้วนชวนมอง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกอ่านสะกดคาสระใอ ((ไม้ม้วน)
จากบทร้อยกรอง สระ ใ – ((ไม้ม้วน) ครู นักเรียนร่วมกันสรุป
คาที่ประสมสระใอไม้ม้วนมีทั้งหมด ๒๐ คา นักเรียนช่วยกัน
ค้นหาคาจากบทร้อยกรอง ทาใบงานที่ ๐3 ขีดเส้นใต้คา
สระ ใ - และคัดลายมือ
๒. นักเรียนจับคูฝ่ ึกอ่านทบทวนบทร้
บทร้อยกรองสระใอ ((ไม้
ไม้ม้วน)
น)
ศึกษาความหมายของคาและข้อความที่อ่านและร้องเพลง
สระใอ ((ไม้ม้วน)
๓. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองสระ ใ – ((ไม้ม้วน)
ทาใบงานที่ ๐4 เขียนคาที่มีสระ ใ - ใต้ภาพ
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๒. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ บทร้อยกรอง ไม้มลาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านคาที่ประสมสระไอ (ไม้มลาย) ทบทวนอักษรสามหมู่ ผันวรรณยุกต์อักษรสูง
และการผันวรรณยุกต์คาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้อยกรอง สระไอ (ไม้มลาย)
 บัตรภาพ (คาอักษรสูง)
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๐๕ – ๑๐
 ใบความรู้ เรื่อง อักษรสามหมู่
 ใบความรู้ เรื่อง การผันวรรณยุกต์อักษรสูง
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
หาคาที่ผันวรรณยุกต์อักษรสูง
ทาใบงานที่ ๐๙ ทาใบงานที่ 10

















ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน

ร้องเพลงวรรณยุกต์ไทย

อ่านบทร้อยกรองไม้มลาย และทาใบงานที่ ๐๕ – ๐๖
ผันวรรณยุกต์ อักษรสูง ทาใบงานที่ ๐๗
ทาใบงานที่ 0๘




นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง สระไอ ((ไม้มลาย)



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง บทร้องกรอง ไม้มลาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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เรื่อง บทร้อยกรอง ไม้มลาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง สระไอ ((ไม้มลาย) พร้อมกัน
ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกอ่านบทร้อยกรอง ไม้มลาย
ครูอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับคาและการคัดลายมือที่ถูกต้อง
สวยงาม พร้อมทาใบงานที่ ๐5 คัดลายมือบทร้อยกรอง
สระ ไ - ((ไม้มลาย) และใบงานที่ ๐๖ เลือกคาที่ใช้สระ ใ –
จุดประสงค์การเรียนรู้
หรือ ไ ความรู้
๓. ครูอธิบายทบทวน การผันวรรณยุกต์ อักษรสูง ซึ่งผัน
๑. อ่านบทร้อยกรอง ไม้มลายได้
ได้ 3 เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงจัตวา และให้นักเรียน
๒. อ่านและเขียนคาที่ประสมสระไอ ((ไม้มลาย) ได้ ฝึกผันวรรณยุกต์จากคาในบทร้อยกรองสระไอ ((ไม้มลาย) เช่น
๓. ผันอักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูงและ ไข่ ไถ ไฝ ไผ่ ไส และศึกษาใบความรู้ทบทวนอักษรสามหมู่
อักษรต่า ได้
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า โดยเน้นการผันวรรณยุกต์
อักษรสูงและทาใบงานที่ ๐๗ ผันคาอักษรสูง
ทักษะ
๔. นักเรียนจับคู่บอกรูปและเสียงวรรณยุกต์จากบัตรภาพ
๑. อ่านบทร้อยกรองไม้มลายได้ถูกกต้องชัดเจน
และทาใบงานที่ ๐๘ เขียนคาบอกรูปและเสียงวรรณยุกต์
๒. อ่านและผันวรรณยุกต์อักษรสูงได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านคาที่ประสมสระไอ ((ไม้มลาย)
๒. ทบทวนอักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูง
และอักษรต่า
๓. การผันวรรณยุกต์อักษรสูง
๔. การผันวรรณยุกต์คาที่มีพยัญชนะต้น
เป็นอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๕ คัดลายมือบทร้อยกรอง
สระไ - ((ไม้มลาย)
2. ใบงานที่ ๐๖ เลือกคาที่ใช้สระ ใ – หรือ ไ 3. ใบงานที่ ๐๗ ผันคาอักษรสูง
4. ใบงานที่ ๐๘ เขียนคา บอกรูปและ
เสียงวรรณยุกต์
๕. ใบงานที่ ๐๙ ผันวรรณยุกต์
อักษรสูง
๖. ใบงานที่ ๑๐ เติมรูปวรรณยุกต์

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง สระไอ ((ไม้มลาย)
๒. ใบความรู้ เรื่อง อักษรสามหมู่
๓. ใบความรู้ เรื่อง การผันวรรณยุกต์อักษรสูง
๔. บัตรภาพ (คาอักษรสูง)
๕. เพลงวรรณยุกต์ไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ความมีนาใจ
๒. มีความรับผิดชอบ
๒. มีจิตสาธารณะ

ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร้องเพลงวรรณยุกต์ไทย และแข่งขันเขียน
คาอักษรสูงจากเพลงวรรณยุกต์ไทยบนกระดานดา นักเรียน
ครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทร้อยกรอง ไม้มลาย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่และ
หาคาที่ผันวรรณยุกต์อักษรสูงคัดลงสมุดงานของนักเรียน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนหาคาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง
ตามหมวดหมู่ เช่น เป็นพืช (ถั่ว ผักกาด) เป็นสัตว์ (ผีเสือ
หิ่งห้อย) เป็นสิ่งของ (ฉิ่ง ฉาบ) และฝึกผันคา นักเรียนอ่านคา
ที่ค้นคว้า มาอ่านให้ครูฟัง ครู เพื่อนช่วยกันประเมินและ
ให้คาแนะนาเพิ่มเติม
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๙ ผันวรรณยุกต์อักษรสูง และ
ใบงานที่ ๑๐ เติมรูปวรรณยุกต์

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๒. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อักษรนำ� จำ�ได้ดี
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านบทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด สรุปใจความสาคัญ ตอบคาถาม การเรียนรู้คา
และความหมาย ฝึกอ่านสะกดคาอักษรนา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
 บัตรคาอักษรนา
 เพลง อ นา ย
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๑๑ – ๑๓
 ใบความรู้ เรื่อง อักษรนา
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่านและเขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

อ่านคาอักษรนาจากบัตรคา
หาคาอักษรนาตามหมวดหมู่
ทาใบงานที่ ๑๓

















สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน

นักเรียน ร้องเพลง อ นา ย

อ่านเรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
สรุปเรื่องที่อ่าน ทาใบงานที่ ๑๑
ทาใบงานที่ ๑๒




เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง อักษรนำา จำาได้ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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ทักษะ
๑. อ่านออกเสียงบทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
และสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ถูกต้อง
๒. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
๓. อ่าน เขียน สะกดคาอักษรนาได้ถูกต้อง
๔. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านบทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
และสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้
๒. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
๓. บอกคาที่เป็นอักษรนาและอ่านสะกดคา
อักษรนาได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านบทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
และสรุปใจความสาคัญของเรื่อง
๒. การตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๓. การเรียนรู้คาและความหมายคาอักษรนา
๔. การฝึกอ่านสะกดคาอักษรนา

เรื่อง อักษรนำา จำาได้ดี
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนเล่นเกมปริศนา อักษรไขว้ เขียนคาตอบและ
ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสอน
๒. นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด ฝึกตั้งคาถาม
และตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน ครูคอยช่วยเหลือแนะนา
๓. ครูสนทนาซักถามเรื่องที่อ่าน ช่วยกันสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และสังเกตคาจาก
เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด และช่วยกันสรุปคาและความหมาย
ทาใบงานที่ 1๑ ตอบคาถาม
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา ใบความรู้เรื่องคาอักษรนา
แล้วแข่งขันหาคาอักษรนาจากบทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
ทาใบงานที่ 1๒ คาที่มี ห นา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 1๑ ตอบคาถาม
๒. ใบงานที่ ๑๒ คาที่มี ห นา
๓. ใบงานที่ ๑๓ เขียนคาที่มี ห นา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่าน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
๓. ใบความรู้ เรื่อง อักษรนา
๔. บัตรคาอักษรนา
๕. เพลง อ นา ย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. มีน้าใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีระเบียบวินัย

ขั้นสรุป
๔ นักเรียน ร้องเพลง อ นา ย และคัดเพลง อ นา ย
๔.
ลงสมุดงานเพื่อนากลับไปฝึกอ่านที่บ้าน

เรื่อง อักษรนำา จำาได้ดี
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคาอักษรนา จากบัตรคา เช่น
จิ้งหรีด หญ้า ขยัน อร่อย สนุกสนาน หลาย ขณะ ฯลฯ ครูให้
ความรู้เพิ่มเติม วิธีการออกเสียงคาอักษรนา นักเรียนฝึกอ่าน
คาอักษรนาจากบัตรคาพร้อมกันอีกครั้ง
๒. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนหาคาอักษรนา ตามหมวดหมู่
ที่กาหนด เช่น
อวัยวะในร่างกาย : จมูก หน้า เหงือก
สิ่งของเครื่องใช้ : หมวก สมุด จมวก
พืชผักผลไม้ : ขนุน องุ่น ฝรั่ง
ชื่อสัตว์ : หมี หมู ฉลาม
เขียนลงสมุดงานของนักเรียน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 13 เขียนคาที่มี ห นา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ บทร้อยกรอง อย่าอยู่อย่างอยาก
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง อยากอยู่อย่างสบาย อ่านเขียนคา ความหมายของคาอักษรนาและ
การคัดลายมือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรคา
 บทร้อยกรอง อยากอยู่ อย่างสบาย
 ปริศนาคาทายอักษรนา
 เพลง อ นา ย
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๑๔ – ๑๗
 ใบความรู้ เรื่อง คาอักษรนา คาที่ใช้ อ นา ย
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
ศึกษาใบความรู้ อ นา ย และทาใบงานที่ ๑๔
อ่านบัตรคา อ นา ย ๔ คา
นักเรียนหาคาที่มี ห นา อ นา
สรุปความรู้อักษรนาและทาใบงานที่ ๑๕ - ๑๖
นักเรียนเล่นปริศนาคาทายอักษรนา
นักเรียนฝึกอ่านสะกดคา ทาใบงานที่ ๑๗





ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




สรุปความรู้คาอักษรนา (อ นา ย และ ห นา)











ร้องเพลง อ นา ย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง อับทร้
กษรน
า จาให้
อยกรอง
อย่ดาี อยู่อย่างอยาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง อยาก อยู่ อย่าง
สบายได้
๒. อ่านคาและความหมายของคา อย่า อยู่ อย่าง
อยากได้
๓. อ่านและเขียนคาอักษรนาได้
๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง อยากอยู่
อย่างสบาย
๒. การอ่านคาและความหมายของคา อย่า อยู่
อย่าง อยาก
๓. การอ่านและเขียนคาอักษรนา
๔. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ยาก

อ

อ

อ

ย่าง

ยู่

แล้วเปิดส่วนที่มี อ ให้เพื่อนอ่านอีกครั้ง พร้อมกับสังเกต
การออกเสียงคา
๔. นักเรียนหาคาที่มี ร ล ควบกล้า คาที่มี ห นา อ นา
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ฝึกอ่านพร้อมกัน

ย่า

อ

เรื่อง บทร้อยกรอง อย่าอยู่อย่างอยาก
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันร้อง เพลง อ นา ย พร้อมกับเคาะจังหวะ
ประกอบเพลง
ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาอักษรนา คาที่ใช้ อ นา ย
โดยครูอ่านนานักเรียนอ่านตาม อธิบายถึงความหมายของคา
แต่ละคาและให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรอง อย่า อยู่ อย่าง
อยาก ทาใบงานที่ ๑๔ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓. นักเรียนจับคู่อ่านบัตรคา 4 คา โดยเพื่อนปิดหรือ
พับตัว อ ไว้ ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑4 คัดลายมือ
๒. ใบงานที่ ๑5 เติมคาในช่องว่าง
๓. ใบงานที่ ๑6 เขียนคาอักษรนา
๔. ใบงานที่ ๑๗ เขียนคาอ่าน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง คาอักษรนา คาที่ใช้ อ นา ย
๒. บัตรคา
๓. บทร้อยกรอง อยาก อยู่ อย่าง สบาย
๔. ปริศนาคาทายอักษรนา
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ขั้นสรุป
๔ นักเรียน ครู สรุปความรู้คาอักษรนา อ นา ย
๔.
และคา ห นา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง บทร้อยกรอง อย่าอยู่อย่างอยาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ทักษะ
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอยากอยู่อย่าง ขั้นสอน
สบายได้ถูกต้อง
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง อักษรนา
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
และยกตัวอย่างประกอบ ฝึกอ่านสะกดคา ข้อความ
สวยงาม
และแต่งประโยค เช่น
๓. มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน
อย่า อย่าวิ่ง นักเรียนอย่าวิ่งลงบันได
อยู่ อยู่ยาม พ่อทาหน้าที่อยู่ยาม
คุณธรรม
อย่าง อย่างไร เธอมาโรงเรียนอย่างไร
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อยาก อยากไป ฉันอยากไปทะเล
๒. มีความรับผิดชอบ
ทาใบงานที่ 15 เติมคาในช่องว่าง และใบงานที่ ๑๖ เขียนคา
๓. มุง่ มั่นในการทางาน
อักษรนา นักเรียน ครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
๒. นักเรียนเล่นปริศนาคาทายอักษรนา โดยแบ่งนักเรียน
เป็นสองกลุ่ม ผลัดกันถามผลัดกันทาย กลุ่มละ 5 คาทาย
นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง อยาก อยู่ อย่าง สบาย
ฝึกสังเกตคาและขีดเส้นใต้คา อ นา ย
๓. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคาอักษรนาจากบัตรคา
ทาใบงานที่ ๑๗ เขียนคาอ่าน
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอ่าน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
รวมใจ รักษาป่า
เวลา ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านบทอาขยาน รักษาป่า สรุปใจความสาคัญ เขียนแผนที่ความคิด เรื่อง การรักษาธรรมชาติ
และการคัดลายมือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้อยกรอง รักษาป่า
 บัตรคา
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๑๘ – ๒๐
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินการทาแบบทดสอบหลังเรียน





ทาแบบทดสอบหลังเรียน









อ่านบทอาขยาน รักษาป่า
ทาใบงานที่ ๒๐
อ่าน เรื่อง ภาพวาดของสีเทียน

ทบทวนอ่านคาอักษรนาตามหมวดหมู่
อ่านบทอาขยาน รักษาป่า สรุปใจความสาคัญ และทาใบงานที่ ๑๘
ทาใบงานที่ ๑๙





ร้องเพลงอักษรนา สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงร้องเพลงอักษรนา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
เรื่อง รวมใจ รักษาป่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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ทักษะ
1. อ่านบทอาขยาน รักษาป่าได้ถูกต้อง
2. เขียนแผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์
ของการรักษาธรรมชาติได้
3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
สวยงาม
๔. มีมารยาทที่ดใี นการอ่าน และการเขียน
๕. มีมารยาทที่ดใี นการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. สรุปใจความสาคัญ จากเรื่องรักษาป่า
๒. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านบทอาขยาน รักษาป่า
๒. สรุปใจความสาคัญของบทอาขยาน
๓. แผนที่ความคิด เรื่อง ประโยชน์ของ
การรักษาธรรมชาติ
๔. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง รวมใจ รักษาป่า
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านเนื้อเพลงอักษรนา โดยครูอ่านนาทีละวรรค
นักเรียนอ่านตาม
2. ครูร้องเพลงอักษรนาให้นักเรียนฟังและให้นักเรียน
ฝึกร้องตามแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง
ขั้นสอน
๓. ครูให้นักเรียนอ่านทบทวนบัตรคาอักษรนาตาม
หมวดหมู่ที่กาหนด เช่น
อวัยวะในร่างกาย : จมูก หน้า เหงือก
สิง่ ของเครือ่ งใช้ : หมวก สมุด ฉมวก
พืชผักผลไม้ : ขนุน องุ่น ฝรั่ง
ชื่อสัตว์ : หมี หมู ฉลาม
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกท่องบทอาขยาน รักษาป่า
โดยให้นักเรียนอ่านเป็นกลุ่ม และฟังการท่องบทอาขยาน
จากสื่อ eDLTV นักเรียนอ่านตามและฝึกอ่านพร้อมกัน
ทั้งชั้น ทาใบงานที่ 1๘ คัดลายมือ
๕. นักเรียนทาใบงานที่ 1๙ ตอบคาถาม
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินผลงานนักเรียน
3. ประเมินการทาแบบทดสอบหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๘ คัดลายมือ
๒. ใบงานที่ ๑๙ ตอบคาถาม
๓. ใบงานที่ ๒๐ เขียนแผนผังความคิด
4. แบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง รักษาป่า
๒. บัตรคา
๓. เพลงอักษรนา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีจิตสาธารณะ

ขั้นสรุป
๔ นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบ
๔.
ความถูกต้องและบันทึกคะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง รวมใจ รักษาป่า
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนท่องอาขยาน รักษาป่า ตามสื่อ eDLTV และ
สนทนาแสดงความคิดเห็นเรื่องการรักษาป่ารักษาธรรมชาติ
ร่วมกันบอกประโยชน์และบอกโทษของการทาลาย
ธรรมชาติ และร่วมกันสรุปใจความสาคัญของบทอาขยาน
รักษาป่า
๒. นักเรียนทาใบงานที่ ๒๐ เขียนแผนผังความคิด
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยฝึกอ่านหนังสือวรรณคดีลานา
บทที่ ๕ หน้า ๕๙ ภาพวาดของสีเทียน
เกณฑ์การประเมิน
๑.
ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๒. ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ตรวจผลงานนักเรียน
๓. ทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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★ ★ ท ๕/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

 ท 5/ผ.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

่องหมาย
× วอักทัษรหน้
บตัวอัากคษรหน้
าคำ่ถ�ูกตอบที
คาชี้แจง เขีเขียนเครื
ยน 
ล้อมรอบตั
าตอบที
ต้อง ่ถูกต้อง

1. คาในข้อใดเขียนผิด
ก. ระกา

ค. ลาธาร 

ข. ลาครอง

2. ข้อใดประสมอักษรเป็นคาว่า น้า
ก. น - า - ม - ้
ข. น - ะ - ม - ้

ค. น - ำ - ้

3. ข้อใดมีเสียงสระเดียวกับคาว่า ไว้
ก. ว้าย
ข. ไป

ค. วัน

4. คาที่อ่านว่า ผู้ –ไหย่ ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. ผู้ใหญ่
ข. ผู้ไหญ่

ค. ผู้ใย่

5. คาในข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. ไห้ว
ข. ร้องไห้

ค. ใข่ใก่

6. ครูพาพวกเรา
ก. ไป – ไส

ค. ใป – ใส

ดูน้า
ในลาธาร
ข. ไป – ใส

7. คาในข้อใดควรเติมลงในช่องว่าง “พ่ออ่าน
ก. ฉลาก
ข. ผลิต
8. “ฉัน
กิน
ก. อย่าง ขนุน

ยาที่ขวดก่อนใช้ยา”
ค. หนังสือ

ยวงเหลือง ๆ กลิ่นหอม ๆ”
ข. อยาก ทุเรียน
ค. อยาก ขนุน

9. คาในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคาว่า ตั๋ว
ก. พราน
ข. เสา
10. คาในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. ผงถ่าน
ข. เล้าไก่

ค. ลาย
ค. ข้าวโพด
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★ ★ ท ๕/ผ.๑

 ท 5/ผ.1

บทร้องเล่น
สระ อา

จับปูดา
จับปูม้า
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่
กินส้มตา
หวานนาหน้า
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่
ดูระบา
ค่าเต้นม้า
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่


ขยาปูนา
คว้าปูทะเล
แล้วเลยนอนเปล
นอนเปลหลับไป
และยาแตงกวา
น้าตาลตังเม
แล้วเลยนอนเปล
นอนเปลหลับไป
และราชวา
และร้องลิเก
แล้วเลยนอนเปล
นอนเปลหลับไป

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★
ท ๕/ผ.๑
ท 5/ผ.1

บัตรคา สระ อา

ส้มตา

น้าตาล


ระบา

ราชวา

ปูดา

ค่าคืน

ต้มยา

นาหน้า

ถั่วดา

ขยาขยี้
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ท 5/ผ.1-๐๑
★ ★ 
ท ๕/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เขียนคาจากภาพ



คาชี้แจง เขียนคาจากภาพต่อไปนี้

1.

แมวดา

2.

ระบา

3.

น้าตาล

4.

ปูดา

5.

ค่าคืน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.1-๐๒
★ ★
ท ๕/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

อ่านคาที่ใช้ - ม
คาชี้แจง จับคู่บัตรคาและบัตรคาอ่านให้ตรงกัน และฝึกอ่าน

อัมพร
ท้องฟ้า

อัมพวา
ป่าหรือสวนมะม่วง

อัมพวัน
ป่าหรือสวนมะม่วง

อัมพา

แม่หรือหญิงดี

อัมพาต

อาการที่อวัยวะบางส่วนกระดิกไม่ได้

อัมพฤกษ์
อาการที่อวัยวะบางส่วนอ่อนแรง


อา-พะ-วัน
อา-พอน
อา-มะ-พาด
อา-มะ-พรึก
อา-พา
อา-พะ-วา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.1
★ ★ ท ๕/ผ.๑

บทร้อยกรอง

สระ ใ- (ไม้ม้วน)



สระใอไม้ม้วน
้

ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ
จะใคร่ลงเรือใบ
สิ่งใดอยูใ่ นตู้
บ้าใบ้ถือใยบัว
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง

ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
มิหลงใหลใครขอดู
ดูน้าใสและปลาปู
มิใช่อยูใ่ ต้ตั่งเตียง
หูตามัวมาใกล้เคียง
ยี่สิบม้วนจาจงดี
พระยาผดุงวิทยาเสริม (กาจัด พลางกูร)

58
6102135L01c.indd 58

6/22/18 2:18 PM

★ ★ ท ๕/ผ.๑-๐๓
 ท 5/ผ.1-๐๓

ใบงานที่ ๐๓

ขีดเส้นใต้คาสระ ใ- และคัดลายมือ
คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรองและขีดเส้นใต้คาสระ ใ- แล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด



ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ
จะใคร่ลงเรือใบ
สิ่งใดอยู่ในตู้
บ้าใบ้ถือใยบัว
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง

ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
มิหลงใหลใครขอดู
ดูน้าใสและปลาปู
มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
หูตามัวมาใกล้เคียง
ยี่สิบม้วนจาจงดี

(พระยาผดุงวิทยาเสริม กาจัด พลางกูร)

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท ๕/ผ.๑
ท 5/ผ.1
★★

เพลง สระใอ (ไม้ม้วน)
คาร้อง ปิตินันธ์ สุทธสาร
ทานอง
พม่ากลองยาว

ใครใคร ใฝ่ใจ สะใภ้ ยองใย (ซ้า)
ให้ผู้ใหญ่ ใช้ใบเรือ ของใหม่ (ซ้า)
ใคร ใคร่ ใส่ ของใช้ ใกล้ สิ่งใด
คนใบ้ ใช่ หลงใหล แต่สดใส
ของใช้ อยู่ใน ทิศใต้
สระใอไม้ม้วน เชิญสิเชิญทวนยี่สิบม้วนควรจา
โจ๊ะ พรึม พรึม โจ๊ะ พรึม พรึม (ซ้า)
โอ้แม่งามขา จาเถิดจงจาหน่อยนะคนดี
โจ๊ะ พรึม พรึม โจ๊ะ พรึม พรึม (ซ้า)
กิจกรรมสอนภาษาไทยด้วยเพลง
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★ ★ ท ๕/ผ.๑-๐๔
 ท 5/ผ.1-๐๔

ใบงานที่ ๐๔

เขียนคาที่มีสระ ใ- ใต้ภาพให้ถูกต้อง
คาชี้แจง เขียนคาที่ใช้สระ ใ- เติมคาใต้ภาพให้ถูกต้อง

1

2
ใจ
หัว..................................

3


ใบ
เรือ.................................

4
ใบ
..................................บั
ว

5

ใย
...........................แมงมุ
ม

6
ใส่
..................................ห่
อ

7

ใต้
.................................โต๊
ะ

8
ให้
.................................ของ

ใหญ่
ผู้.................................

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
61
6102135L01c.indd 61

6/22/18 2:18 PM



ท 5/ผ.๒
★ ★ ท ๕/ผ.๒

บทร้อยกรอง
ไม้มลาย

ทาไม ไก่เกิด ก่อนไข่
ทาไม เผาเทียน เล่นไฟ
ทาไม ไม่รัก ต้นไม้
ทาไม ไร่ไร้ ร้างรอ


ทาไม ใบไม้ ไหวไหว
ทาไม จุดใต้ ตาตอ
ทาไม ไผ่มี หน่อหนอ
ท่องไว้ ไม่ท้อ ไม้มลาย

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★
ท ๕/ผ.๒-๐๕
ท 5/ผ.๒-๐๕

ใบงานที่ ๐๕

คัดลายมือบทร้อยกรอง สระ ไ- (ไม้มลาย)
คาชีแ้ จง คัดลายมือบทร้อยกรอง สระ ไ- (ไม้มลาย)

ทาไม ไก่เกิด ก่อนไข่
ทาไม เผาเทียน เล่นไฟ
ทาไม ไม่รัก ต้นไม้
ทาไม ไร่ไร้ ร้างรอ



ทาไม ใบไม้ ไหวไหว
ทาไม จุดใต้ ตาตอ
ทาไม ไผ่มี หน่อหนอ
ท่องไว้ ไม่ท้อ ไม้มลาย
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ 
ท ๕/ผ.๒-๐๖
ท 5/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ ๐๖

เลือกคาที่ใช้สระ ใ- หรือ สระ ไคาชี้แจง เลือกคาที่ใช้สระ ใ- หรือ สระ ไ- เติมในข้อความด้านซ้
ายมือให้ถูกต้อง

ใจ

๑. มีน้า

ใจ ไจ

๒. ด้ายสอง

ไจ

ใจ ไจ

๓. น้าทะเล

ใส

ใส ไส

ไส

๔. น้าแข็ง
ใย

๕. มีเยื่อ

ใส ไส
ใย ไย

๖.

ไย

ไม่มา ใย ไย

๗.

ให้

รางวัล ให้ ไห้
ไห้

๘. ฉันร้อง

ให้ ไห้

๙.

ใต้

บันได ใต้ ไต้

๑๐.

ไต้

จุดไฟ ใต้ ไต้

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ๕/ผ.๒

 ท 5/ผ.๒

ใบความรู้

เรื่อง อักษรสามหมู่

พยัญชนะไทย
พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 ตัว แบ่งตามระดับเสียงออกเป็
 น 3 กลุ่ม
เพื่อสะดวกในการผันเสียงวรรณยุกต์ เรียกว่า อักษร 3 หมู่ หรือไตรยางศ์
ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่า
ก ข
ฌญ
ถ ท
ภ ม
ฬ อ

ฃ ค ฅฆ ง จ ฉ ช ซ
ฎฏ ฐ ฑฒณ ด ต
ธ นบ ป ผ ฝ พฟ
ย ร ล ว ศ ษ ส ห
ฮ
อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ
ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ
ป อ
อักษรต่า มี 24 ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ
ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
ฬ ฮ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ ท 
๕/ผ.๒ ท 5/ผ.๒

การผันวรรณยุกต์
อักษรสูง

คา
เขา
ถอย
ผา
ฝาย
เสือ
แหง
หา



เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
เข่า เข้า
เขา
ถ่อย ถ้อย - ถอย
ผ่า ผ้า
ผา
ฝ่าย ฝ้าย - ฝาย
เสื่อ เสื้อ - เสือ
แห่ง แห้ง - แหง
ห่า ห้า
หา
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ 
ท ๕/ผ.๒
ท 5/ผ.๒

บัตรภาพ คาอักษรสูง

ฉลาม

ผีเสื้อ

ผ้า

ถุง

เสือ

ผึ้ง

หอย

หัวหอม

ฝน

ฉิ่ง

หิน

เสื้อ
67
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★ ★
ท ๕/ผ.๒-๐๗
ท 5/ผ.๒-๐7

ใบงานที่ ๐๗

ผันคาอักษรสูง
คาชี้แจง ผันคาอักษรสูงที่ประสมสระไอลงในตารางที่กาหนดให้



เสียงวรรณยุกต์
คา
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
ไข้
ไข
ไข่ ไข้
ไฉ
ไฉ
ไฉ่ ไฉ้
ไถ
ไถ
ไถ่ ไถ้
ไผ่
ไผ
ไผ่ ไผ้
ไส้
ไส
ไส่ ไส้
ไหน
ไหน
ไหน่ ไหน้
ไหว้
ไหว
ไหว่ ไหว้
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท 5/ผ.๒-๐8

★ ★ ท ๕/ผ.๒-๐๘

ใบงานที่ ๐๘

เขียนคา บอกรูปและเสียงวรรณยุกต์
คาชี้แจง ดูภาพแล้วเขียนคา บอกรูปและเสียงวรรณยุกต์
1.

เ
2.

ส

b
่ิ

เสียงวรรณยุกต์ โท

้

เอก

ง

น

รูปวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์

า

ว

รูปวรรณยุกต์ โท
เสียงวรรณยุกต์ โท

อ

รูปวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์

ห

ข
5.

อ

โท

รูปวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์ เอก

ิ

ว
4.

รูปวรรณยุกต์



วฉ

3.

ื้





เ ส

ื

จัตวา

จัตวา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.๒-09
★ ★ 
ท ๕/ผ.๒-๐๙

ใบงานที่ ๐๙

ผันวรรณยุกต์อักษรสูง และเติมลงในประโยค


คาชี้แจง ผันวรรณยุกต์คา แล้วเลือกคาเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง

1. ขาว
แดงใส่เสื้อสี
2. หาม

ข่าว ข้าว
ขาว

นั่งดู ข่าว

ใครนา เสื้อ
4. หนา
น้อย หน่า
5. ผา

ข้าว

ห่าม ห้าม

เขาแบก หาม กล้วย ห่าม
3. เสือ

ก่อนกิน

เข้าไปในสถานที่ต้อง ห้าม

เสื่อ เสื้อ

ลาย

เสือ

มาวางไว้บน

เสื่อ

หน่า หน้า

เนื้อ หนา

จะมีมากใน หน้า

ฝน

ผ่า ผ้า

เขาตกใจเสียงฟ้า ผ่า ทากระเป๋าเสื้อ ผ้า ตกลงไปที่หน้า ผา
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.๒-๑0
★ ★ ท
๕/ผ.๒-๑๐

ใบงานที่ ๑๐

เติมรูปวรรณยุกต์ประโยค



คาชี้แจง ดูภาพแล้วเติมรูปวรรณยุกต์ที่หายไป
1.

3.

5.

7.

2.

้ ้ง
หนาบึ

้ ้
ตนขาว

รังผึ้ง

้ ้
เตาหู

4.

6.

8.

้ ่
ฟาผา

กุ้งแหง้

้ ้
ขาวเจา

้ า้
มาน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ๕/ผ.๓

 ท 5/ผ.๓

บทอ่าน
หมีน้อยเป็นหวัด


หมีน้อยตัวหนึ่ง มีอาการเป็นหวัด คัดจมูก จึงไปหาหมอ หมอถามว่า
เมื่อฝนตก หมีน้อยอยู่ที่ไหน หมีน้อยบอกว่า อยู่อย่างลาบากในป่า ตากฝน
บ่อย ๆ หมอจึงบอกอย่าตากฝน ให้กินยาเป็นเวลา และใช้หน้ากากสาหรับ
ปิดหน้าไว้
หมีน้อยเขียนจดหมายลาครูฝากเพื่อนไป ขอลาหยุดเรียนหลายวัน
ขณะที่หยุดเรียนขอให้เพื่อนหมา หมู และเพื่อนหนู มาสอนอ่านหนังสือและ
ฝึกเขียนในสมุดทุกวัน จนหมีน้อยไปโรงเรียนได้

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 5/ผ.๓-๑1
★ ★ ท
๕/ผ.๓-๑๑

ใบงานที่ ๑1
ตอบคาถาม

คาชี้แจง ตอบคาถามจากเรื่องหมีน้อยเป็นหวัด



๑. ในเรื่องมีสัตว์กี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ

มีสัตว์ ๔ ชนิด คือ หมี หมา หมู หนู

๒. ทาไมหมีน้อยจึงเป็นหวัด
ตอบ
ตากฝน

๓. การป้องกันอาการหวัด ทาได้อย่างไร
ตอบ

ไม่ตากฝน ทาให้ร่างกายอบอุ่น

๔. การกระทาใดที่แสดงว่าเพื่อนของหมีน้อยมีน้าใจ
ตอบ
มาสอนหนังสือให้หมีน้อย

๕. การกระทาใดที่แสดงว่าหมีน้อยรักเรียน
ตอบ

หัดอ่านหนังสือและเขียนหนังสือทุกวัน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★
ท ๕/ผ.๓
ท 5/ผ.๓

บัตรคา อักษรนา

จิ้งหรีด หญ้า
ใหม่

หลาย



หลับ

หวาน

หนาม หลาน หมวก
หลัง

แหลม
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ท 5/ผ.๓-๑๒
★ ★ ท
๕/ผ.๓-๑๒

ใบงานที่ ๑๒

คาที่มี ห นา

คาชี้แจง นาคาที่มี ห นา เติมลงในช่องว่างซึ่งเป็นคาตรงข้ามให้ถูก
ต้อง

หงาย
ใหม่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เก่า
หอม
บาง
ก่อน
คว่า
เปรี้ยว
เบา
เล็ก
ละเอียด
ตื่น

หวาน
หยาบ

หลัง
เหม็น

หนัก
หนา

หลับ
ใหญ่

ใหม่
..................................................................
เหม็น
………………………………………………………….
หนา
..................................................................
หลัง
..................................................................
หงาย
..................................................................
หวาน
..................................................................
หนัก
..................................................................
ใหญ่
..................................................................
หยาบ
..................................................................
หลับ
..................................................................

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ 
ท ๕/ผ.๓ ท 5/ผ.๓

ใบความรู้
เรื่อง อักษรนา

อักษรนา คือ คาที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกัน ได้แก่
พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูง หรืออักษรกลาง



พยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่า (ตัว ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ)
แล้วประสมสระตัวเดียวกัน เวลาออกเสียงพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียง
อะ กึ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงเหมือน มี ห นา เช่น
อักษรกลางนา
อร่อย
ตลาด

อ่านว่า
อะ-หร่อย
ตะ-หลาด

อักษรสูงนา
ถนน
ขนุน

อ่านว่า
ถะ-หนน
ขะ-หนุน

ถ้า ห นา อักษรต่า หรือ อ นา ย ไม่ต้องอ่านออกเสียง อ เช่น
เหงา หมอ หรูหรา อยู่ อยาก เป็นต้น ซึ่งคาที่มี อ นา ย ในภาษาไทยมีอยู่
4 คา คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
ถ้าพยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่าที่นอกเหนือจากตัว ง ญ ณ
น ม ย ร ล ว ฬ แล้ว เวลาออกเสียงให้ออกเสียงตามสระที่มาประสม
เช่น
คา
ไผท
เผชิญ

อ่านว่า
ผะ-ไท
ผะ-เชิน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท 5/ผ.๓-๑๓
★ ★
ท ๕/ผ.๓-๑๓

ใบงานที่ ๑๓

เขียนคาที่มี ห นา
คาชี้แจง เขียนคาที่มี ห นา ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

หวีด
1. นก……………………..…



หวี
2……………………………….

หมวก
หนอน
3……………………………….
4……………………………….

หญิง
หญ้า
5. เจ้า………………………….
6……………………………….

หมู
หลาม
7. ข้าว……………………….
8……………………………….

หน่อ
9……………………ไม้

แหวน
10……………………………….

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท 5/ผ.๔

★ ★ ท ๕/ผ.๔

บัตรคา


อย่า

อยู่

อย่าง

อยาก
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ใบความรู้

 ท 5/ผ.๔

★ ★ ท ๕/ผ.๔

เรื่อง คาอักษรนา คาที่ใช้ อ นา ย

คาที่ใช้ อ นา ย
ในปัจจุบนั มีทัง้ หมด ๔ คา คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
ความหมายของคาทั้ง ๔ คา
อย่า
อยู่
อย่าง
อยาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ห้าม ไม่ยอมให้ทาอาการต่างๆ
พักอาศัย ยังมีชีวิตอยู่
ชนิด วิธี แบบ เยี่ยง สิ่ง
ปรารถนา ประสงค์ ต้องการ หิวกระหาย

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ 
ท ๕/ผ.๔ท 5/ผ.๔

บทร้อยกรอง
อย่าอยู่อย่างอยาก
ถ้าอยู่อย่างอยาก



อาจลาบากใจ

จะอยู่อย่างไร

กายไม่เป็นทุกข์

ถ้าอยู่พอดี

ชีวีมีสุข

อย่าไปรานรุก

สนุกสบายใจ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★
ท ๕/ผ.๔-๑๔
ท 5/ผ.๔-๑4

ใบงานที่ ๑4
คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บทร้อยกรอง อย่
าอยู่อย่างอยาก

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.4
★ ★
ท ๕/ผ.๔

ปริศนาคาทาย อักษรนา
 ๆ แวบ ๆ
๑. อะไรเอ่ย ใกล้ก็ไม่ใกล้ ไกลก็ไม่ไกล เห็นราไร วอบ
( จมูก )
๒. อะไรเอ่ย ยิ่งตัดยิ่งยาว ( ถนน )
๓. อะไรเอ่ย ยิ่งต่อยิ่งสั้น ( บุหรี่ )
๔. อะไรเอ่ย หนังอะไรไม่เหนียว ( หนังสือ )
๕. อะไรเอ่ย วิ่งหย่งๆ มีธงข้างหลัง ( หมา )
๖. อะไรเอ่ย ปลาอะไรรักษาคนได้ ( ปลาหมอ )
๗. อะไรเอ่ย พุ่งเหมือนจรวด มีหนวดรุงรัง ( ปลาหมึก )
๘. อะไรเอ่ย มะพร้าว ข้าวสารคลุก แล้วไปสุกในไม้ไผ่ (ข้าวหลาม)
๙. อะไรเอ่ย ต้นเท่าขา ใบวาเดียว ( กล้วย )
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 ท 5/ผ.๔-๑5

★ ★ ท ๕/ผ.๔-๑๕

ใบงานที่ ๑5

เติมลงในช่องว่าง
คาชี้แจง เลือกคาเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์

อย่า

อยู่



อย่าง อยาก

อยาก ไปเที่ยวเกาะสมุย
๒. พี่ห้ามฉันว่า
อย่า ส่งเสียงดัง
๓. เราควรดูแบบ
อย่าง ของคนดี
๔. สุดาเห็นลิง
อยู่ ในกรง
๕. ตลาดนัดคลองถมมีสินค้ามากมายหลาย อย่าง
๖.
อย่า เปิดโทรทัศน์ขณะที่ฝนตก
๗.
อย่า เดินลัดสนาม
๘. คุณแม่ อยาก ให้ฉันเป็นคนดี
๙. คุณพ่อทางาน
อยู่ ในห้อง
๑๐. อยาก หมายถึง ความต้องการ

๑. ฉัน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท ๕/ผ.๔-๑๖
ท 5/ผ.4-๑6
★★

ใบงานที่ ๑6

เขียนคาอักษรนา
คาชี้แจง เขียนคาอักษรนาใต้ภาพให้ถูกต้อง



ตลาด
ถนน
ขยะ
2. ………………………………
3. ………………………………
1. ………………………………

ฉลาม
ขนุน
ฝรั่ง
4. ………………………………
5. ………………………………
6. ………………………………

สมุด
สมอง
สนาม
7. ……………………………… 8. ……………………………… 9. ………………………………
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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5/ผ.5
★
★ ท ท๕/ผ.๕

บัตรคา

ขนม

ขนุน ขนาด


ขยาย ขยับ

สนุก

สนาม สนม

สนิท

สหาย ตลก ตลาด
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ท 5/ผ.5
★ ★ ท ๕/ผ.๕

ตลิ่ง

ตลับ ตลอด


ถนน ถนอม ถวาย
ถวิล ถลอก
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 ท 5/ผ.๕-๑7

★ ★ ท ๕/ผ.๕-๑๗

ใบงานที่ 17
เขียนคาอ่าน



คาชี้แจง เขียนคาอ่านของคาต่อไปนี้

1. ฉลาด

อ่านว่า

ฉะ – หลาด

2. ถวาย

อ่านว่า

ถะ – หวาย

3. ถนอม

อ่านว่า

ถะ – หนอม

4. สนอง

อ่านว่า

สะ – หนอง

5. ขนาด

อ่านว่า

ขะ – หนาด

6. ผลิต

อ่านว่า

ผะ – หลิด

7. ขยาย

อ่านว่า

ขะ – หยาย

8. จรวด

อ่านว่า

จะ – หรวด

9. สมาน

อ่านว่า

สะ – หมาน

10. ตลาด

อ่านว่า

ตะ – หลาด

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท 5/ผ.๕

★ ★ ท ๕/ผ.๕

บทร้อยกรอง
รักษาป่า

นกเอยนกน้อยน้อย
ขนขาวราวสาลี
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง
มีป่าพาสุขใจ
ผู้คนไม่มีโรค
อากาศไร้พิษสาร
คนสัตว์ได้พึ่งป่า
สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ



บินล่องลอยเป็นสุขศรี
อากาศดีไม่มีภัย
ฟ้าสีทองอันสดใส
มีต้นไม้มีลาธาร
นับเป็นโชคสุขสาราญ
สัตว์ชื่นบานคนชื่นใจ
มารักษาป่าไม้ไทย
ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา,
กระทรวงศึกษาธิการ
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★ ★
ท ๕/ผ.๕-๑๘
ท 5/ผ.๕-๑8

ใบงานที่ ๑8
คัดลายมือ

า
คาชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บทร้อยกรอง รักษาป่

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท
๕/ผ.๕-๑๙
ท 5/ผ.๕-19

ใบงานที่ 19
ตอบคาถาม

คาชี้แจง ตอบคาถามจากเรื่อง รักษาป่า



๑. จากบทร้อยกรอง รักษาป่า กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด

นก

๒. ถ้าไม่มีป่า นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

อากาศจะแห้งแล้ง ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล

๓. ใจความสาคัญของบทร้อยกรองรักษาป่า กล่าวถึงสิ่งใด

การรักษาป่า ประโยชน์ของป่า

๔. นักเรียนบอกประโยชน์ของการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม

ฝนตกตามฤดูกาล
น้าอุดมสมบูรณ์

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท 
๕/ผ.๕-๒๐ท 5/ผ.๕-๒0

ใบงานที่ ๒0

เขียนแผนผังความคิด
คาชี้แจง เขียนแผนผังความคิด “ประโยชน์ของการรักษาธรรมชาติ”



ประโยชน์
ของการรักษา
ธรรมชาติ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ 
ท ๕/ผ.๕ท 5/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

×วอักทัษรหน้
บตัวอัากคษรหน้
คาชี้แจง เขีเขียยนเครื
น ่องหมาย
ล้อมรอบตั
าตอบทีาคำ่ถ�ูกตอบที
ต้อง ่ถูกต้อง
1. คาที่อ่านว่า ผู้ –ไหย่ ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. ผู้ใหญ่
ข. ผู้ไหญ่



ค. ผู้ใย่

2. “ฉัน
รับประทาน
ยวงเหลือง ๆ กลิ่นหอม ๆ”
ก. อย่าง ขนุน
ข. อยาก ทุเรียน
ค. อยาก ขนุน
3. คาในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. ผงถ่าน
ข. เล้าไก่

ค. ข้าวโพด

4. คาในข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. ไห้ว
ข. ร้องไห้

ค. ใข่ใก่

5. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของคาว่า น้า
ก. น - า - ม - ้
ข. น - ะ - ม - ้
6. คาใดเขียนผิด
ก. ระกา
ข. ลาครอง
7. ข้อใดมีเสียงสระเหมือนกับคาว่า ไว้
ก. ว้าย
ข. ไป
8. ครูพาพวกเรา
ก. ไป – ไส

ค. น - ำ - ้
ค. ลาธาร
ค. วัน

ดูน้า
ในลาธาร
ข. ไป – ใส

9. ควรเติมคาใดลงในช่องว่าง “พ่ออ่าน
ก. ฉลาก
ข. ผลิต
10. คาว่า ตั๋ว มีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคาในข้อใด
ก. พราน
ข. เสา

ค. ใป – ใส

ยาที่ขวดก่อนใช้ยา”
ค. หนังสือ
ค. ลาย
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สื่อกิจกรรมขั้นนำ�/ขั้นสรุป
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★ ★ ท ๕/ผ.๒
ท ๕ /ผ.2

บทร้อยกรอง

สระไอ (ไม้มลาย)
ช่างไม้ ไสไม้ไว
ทาไร่ และไถนา
หนูไฝ เก็บมะไฟ
ลาไย รสน่าลอง

จุดเทียนไข ไฟลุกจ้า
ไก่ไข่มา ได้ห้าฟอง
ข้างต้นไผ่ ไกลลาคลอง
หนูช่วยมอง หาคาไอ
ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
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ท ๕ /ผ.2
★ ★ ท ๕/ผ.๒

เพลงวรรณยุกต์ไทย


ทานองเพลงช้าง

หนู หนู จ๋า หนูจงโปรดจาไว้ว่า
เสียงวรรณยุกต์ไทยนั่นหนา
เราแบ่งออกเป็น ห้า เสียง
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
เสียงสามัญหนาไม่มีรูปเอย
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ท ๕ /ผ.3
★ ★ ท ๕/ผ.๓

ปริศนาอักษรไขว้
คาชี้แจง เขียนคาตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง

3
2

1. สิ่งของสาหรับใช้ปัดหวีและสีฟัน
2. สัตว์น้าชนิดหนึ่ง
3. ทางน้า
1

4

1. เครื่องมือตัดไม้
2. ให้กาเนิดเด็ก
3. สัตว์ที่ชาวนาใช้ไถนา
4. ก้อนหินเล็ก ๆ

2

3

1

1. เครื่องแต่งกายหญิง
2. การทาความสะอาดพื้น
3. การเอาฝ่ามือตบกันหลาย ๆ ครั้ง
4. ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ออกลูกเป็นเครือ
5. ที่ขังนกหรือสิ่งอื่นทาเป็นซี่ ๆ

45
12

3
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ท ๕ /ผ.4
★ ★ ท ๕/ผ.๔

เพลง อ นา ย


คาร้อง รศ.ปิตินันธ์ สุทธสาร
ทานอง จีนไจ๋ยอ

มาพวกเรา
สี่คานี้หนา อ นา
อย่า อยู่ ต้องสนใจ
อย่างและอยาก
คิดดูให้ดี

เร็วไว ไม่ชักช้า
จาให้ดี
อ นั้นไซร้ไม่พาที
คานี้มี
อ นา ย – นา ย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ป.2/1
ป.2/2
ป.2/7
ป.2/8

อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.2/2 เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ตัวชี้วัด ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.2/6 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.2/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.2/3 เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.2/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
อ่านเขียนสะกดคาที่ประสม สระเอาะ
อ่านเขียนสะกดคาที่ประสมสระโอะ สระโอ
อ่านเขียนอักษรสามหมู่ผันวรรณยุกต์อักษรต่า
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจร สถานที่ต่าง ๆ
การอ่านสัญลักษณ์และสื่อความหมาย
หนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์
อ่านบทร้อยกรอง วิชาความรู้
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

แผนที่ ๑
คำ�และความหมาย
( ๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕
บรรยายสื่อความ
( ๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒
ผันวรรณยุกต์
( ๒ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
ที่ ๑ลักษณ์น่ารู้และ
สัญ
การสื่อความ
( ๑๐ ชั่วโมง)

ที่ ๑

ที่ ๑

แผนที่ ๔
จับคู่เครื่องหมาย
( ๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
สัญลักษณ์น่ารู้
( ๒ ชั่วโมง)
ที่ ๑

ที่ ๑

ที่ ๑
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

ชื่อหน่วย สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน การเขียน สะกดคาที่ประสมสระ สระเอาะ สระโอะ สระโอ การผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
อักษรสูงและอักษรต่า การอ่านนิทาน การเรียนรู้คาและความหมาย การฝึกแต่งประโยค การอ่านและเขียน
คาคล้องจอง เรียนรู้เครื่องหมายสัญลักษณ์และการสื่อความหมาย คานามและคาสรรพนาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ ท ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๗ ป.๒/๘
มฐ ท ๒.1 ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๔
มฐ ท ๓.1 ป.๒/๖ ป.๒/๗
มฐ ท ๔.1 ป.๒/๒ ป.๒/๓
มฐ ท ๕.1 ป.๒/๑
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่านเขียนสะกดคาที่ประสม สระเอาะ สระโอะ สระโอ อ่านอักษรสามหมู่และผันวรรณยุกต์อักษรต่า
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจร สถานที่ต่าง ๆ การอ่านสัญลักษณ์และสื่อความหมายหนังสือเล่มเล็ก
จากภาพสัญลักษณ์อ่านบทร้อยกรอง วิชาความรู้
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๖

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

จานวน
แผน
5

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

คำ�และความหมาย
ผันวรรณยุกต์
สัญลักษณ์น่ารู้
จับคู่เครื่องหมาย
บรรยายสื่อความ

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

คำ�และความหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง เจ้าเงาะ ฝึกอ่านเขียนสะกดคาที่ประสม สระเอาะ สระโอะ สระโอ
เรียนรู้คา ความหมายและการแต่งประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 นิทานเรื่อง เจ้าเงาะ
 บัตรภาพ คาสระเอาะ
 แบบฝึกอ่าน คาคล้องจอง สระโอะ สระโอ
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๕
 ใบความรู้ เรื่อง คาและความหมาย
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินการทาแบบทดสอบก่อนเรียน




เล่นเกมบิงโก








ฝึกอ่านบทร้อยกรอง สระโอะ สระโอ ทาใบงานที่ ๐๓
สรุปสาระสาคัญ เรื่องสระโอะ สระโอ
ฝึกอ่านสะกดคาที่ประสมสระโอะ สระโอ ทาใบงานที่ ๐๔
และทาใบงานที่ ๐๕

จับคู่ฝึกอ่านนิทานเรื่อง เจ้าเงาะ ทาใบงานที่ ๐๑
สังเกตคาจากนิทานเรื่อง เจ้าเงาะ เขียนคาที่ประสม สระเอาะ
ทาใบงานที่ ๐๒





ทาแบบทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง คำาและความหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง คำาและความหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง เจ้าเงาะ
ขั้นนา
๒. การฝึกอ่าน สังเกต เขียนสะกดคาที่ประสม
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจสอบความ
สระเอาะ
ถูกต้องและบันทึกคะแนน
๓. การฝึกอ่านและเขียน สะกดคาที่ประสม
ขั้นสอน
สระโอะ สระโอ
๒. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านนิทานเรื่อง เจ้าเงาะ ให้คล่อง
๔. การเรียนรู้คาและความหมาย
ร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน และ
๕. การแต่งประโยค
ทาใบงานที่ ๐1 ตอบคาถามจากการอ่าน
๓. นักเรียนสังเกตคาจากนิทานเรื่อง เจ้าเงาะ มีคาที่ประสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
สระเอาะ ฝึกเขียนและอ่านสะกดคาจากบัตรภาพ โดยเขียน
ความรู้
ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ภายในเวลาที่กาหนด (5 นาที)
๑. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
ครูตรวจสอบความถูกต้อง
๒. อ่านและเขียนสะกดคาที่ประสมสระเอาะ
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ เขียนสะกดคา
สระโอะ และสระโอได้
๓. อ่านคาและความหมายได้
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ ตอบคาถามจากการอ่าน
๓. ใบงานที่ ๐๒ เขียนสะกดคา
๔. ใบงานที่ ๐๓ ค้นหาสระโอะ สระโอ
๕. ใบงานที่ ๐๔ แต่งประโยค
๖. ใบงานที่ ๐๕ คัดลายมือ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. นิทานเรื่อง เจ้าเงาะ
๒. บัตรภาพ คาสระเอาะ
๓. แบบฝึกอ่าน คาคล้องจอง สระโอะ สระโอ
๔. ใบความรู้ เรื่อง คาและความหมาย

108

6102135L01c.indd 108

6/22/18 2:19 PM

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนเล่นเกมบิงโก คาต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้ดาเนินการ
เล่นและจับคู่ให้นักเรียน นักเรียนคู่ใดเป็นฝ่ายชนะจะต้องนา
ผลงานนาเสนอแล้วให้นักเรียนอื่น ๆ ร่วมกันอ่านสะกดคา
พร้อมร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคาจากเกมที่เล่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง คำาและความหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ทักษะ
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. อ่านออกเสียงนิทาน เรื่อง เจ้าเงาะ
ขั้นสอน
และสนทนาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๑. นักเรียนฝึกอ่านแบบฝึกอ่านคาคล้องจอง สระโอะ
ชัดเจน
สระโอ ทาใบงานที่ ๐3 ค้นหาคาสระโอะ สระโอ
๒. แต่งประโยคได้ถูกต้อง
๒. นักเรียน ครู ช่วยกันสรุปสาระสาคัญ สระโอเป็นสระเดี่ยว
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
ที่มีเสียงยาว เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น สระโอะเป็นสระ
สวยงาม
ประสมเสียงสั้น คาที่ประสมสระโอะ เมื่อมีตัวสะกด สระโ-ะ
๔. มีมารยาทที่ดใี นการฟัง ดู พูด
ลดรูปหายไปคงแต่เสียงไว้ นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคาที่
ประสมสระโอะ สระโอ จากแบบฝึกอ่านคาคล้องจอง สระโอะ
คุณธรรม
สระโอ และฝึกแต่งประโยคปากเปล่า ครูคอยแนะนาเพิ่มเติม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
นักเรียนทาใบงานที่ ๐๔ แต่งประโยค
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องคาและความหมาย ฝึกอ่าน
๒. มีระเบียบวินัย
และสนทนาแสดงความคิดเห็นและทาใบงานที่ ๐5
คัดลายมือ
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ผันวรรณยุกต์
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ทบทวนอักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่าและการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรค่า
 บัตรภาพ
 ปริศนาค่าทาย
 บทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที ๐๖ – ๐๘
 ใบความรู้ เรือง อักษรสามหมู่
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




อ่านบทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า










แข่งขันหาคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่า
ค้นหาคาที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่า ทาใบงานที่ ๐๗
ทาใบงานที่ ๐๘

ศึกษาใบความรู้ เรื่อง อักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า
ฝึกผันวรรณยุกต์อักษรต่า
ทาใบงานที่ ๐๖




เล่น เกมปริศนาคาทาย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง ผันวรรณยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง ผันวรรณยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ทบทวนอักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูง
ขั้นนา
อักษรต่า
๑. นักเรียนเล่นเกมปริศนาค่าทายโดยช่วยกันหาค่าตอบที
๒. การผันวรรณยุกต์อักษรต่า
ถูกต้องและส่งตัวแทนเขียนค่าตอบบนกระดานแล้วช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรือง อักษรสามหมู่ อักษรสูง
๑. บอกค่าทีมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง
อักษรกลาง อักษรต่า จับคู่บัตรค่ากับบัตรภาพ และบอกหมู่
อักษรสูง อักษรต่าได้
อักษร เพือให้จ่าตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และเขียนค่า
๒. ผันวรรณยุกต์อักษรต่าได้
ลงสมุดงาน
๓. นักเรียนฝึกผันวรรณยุกต์อักษรต่าซึงผันได้ 3 เสียง
ทักษะ
คือ เสียงสามัญ เสียงโท (รูปวรรณยุกต์เอก) และเสียงตรี
๑. ผันวรรณยุกต์อักษรต่าได้ถูกต้อง
(รูปวรรณยุกต์โท) ครูผันน่าให้นักเรียนฝึกผันตาม เช่น
๒. แต่งประโยคจากค่าทีก่าหนดให้ได้ใจความ
ค่า คา่ ค้า่
เลา เล่า เล้า
สมบูรณ์
งาม ง่าม ง้าม
พาย พ่าย พ้าย
๓. มีมารยาททีดีในการฟัง ดู พูด
๔. นักเรียนฝึกอ่านทบทวนหนังสือภาษาพาที ชั้นประถม
ศึกษาปีที ๒ หน้า ๑๒ – ๑๓ เรือง การผันวรรณยุกต์
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า และท่าใบงานที ๐๖
เติมวรรณยุกต์
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที ๐๖ เติมวรรณยุกต์
๒. ใบงานที ๐๗ เติมค่าลงในช่องว่าง
๓. ใบงานที ๐๘ แต่งประโยค

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรือง อักษร ๓ หมู่
๒. บัตรค่า
๓. บัตรภาพ
๔. ปริศนาค่าทาย
๕. บทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง ผันวรรณยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขั้นสอน
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. นักเรียนแข่งขันหาค่าทีมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่า
๓. มีระเบียบวินัย
จากบัตรค่าและบัตรภาพ ตามเวลาทีก่าหนด เช่น ม้า ยีราฟ
๔. มุ่งมันในการท่างาน
รถไฟ ช้าง ฝึกอ่านค่าอักษรต่า และคัดลงสมุดงานของตนเอง
๒. ครูทายปริศนาค่าทาย ถามนักเรียนว่าพยัญชนะต้นเป็น
อักษรหมู่ใด และให้นักเรียนช่วยกันค้นหาค่าทีพยัญชนะต้น
เป็นอักษรต่า ครูอธิบายเพิมเติม นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ
เช่น ชาวนา อึงอ่าง พริก ครอบครัว และน่าค่าฝึกแต่ง
ประโยคปากเปล่า ท่าใบงานที ๐๗ เติมค่าลงในช่องว่างและ
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนท่าใบงานที ๐8 แต่งประโยค
ขั้นสรุป
๔. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
และคัดลงสมุดงานของนักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
สัญลักษณ์น่ารู้
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเครื่องหมายจราจรที่พบเห็นและอ่านสัญลักษณ์ที่ใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เพลง ข้ามถนน
 บัตรภาพสัญลักษณ์
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๐๙ – ๑๒
 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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ร้องเพลงข้ามถนน
ทบทวนใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร และทาใบงานที่ ๐๙
ทาใบงานที่ ๑๐







ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน


การวัดและประเมินผล

ดูภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ และช่วยกันบอกว่าเป็นสัญลักษณ์อะไร



ขั้นสรุป

ดูบัตรภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ศึกษาทาความเข้าใจ ทาใบงานที่ ๑๑
 ครูอธิบายบัตรภาพสัญลักษณ์ ร่วมสนทนาประสบการณ์การไปตามสถานที่ต่างๆ
เรียบเรียงประโยคจากสัญลักษณ์เป็นข้อความสั้นๆ
 ทาใบงานที่ ๑๒





นักเรียนเล่นปริศนาคาทาย



เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านเครื่องหมายจราจรที่พบเห็นใน
ขั้นนา
ชีวิตประจาวัน
๑. นักเรียนเล่นปริศนาคาทาย โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน
๒. การอ่านสัญลักษณ์ที่ใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ
มาอ่านปริศนาคาทาย เช่น
ในชีวิตประจาวัน
อะไรเอ่ย รอยยาว แต่เท้ากลม (รถยนต์)
อะไรเอ่ย ตาเป็นไฟ ใจเป็นเหล็ก (รถยนต์)
จุดประสงค์การเรียนรู้
อะไรเอ่ย ฤๅษีตาไฟ ตาโตใหญ่มีหลายสี (ไฟจราจร
(
)
ความรู้
อะไรเอ่ย เช้าค่าราละคร แดดร้อนไม่กลัว (จราจร)
๑. บอกเครื่องหมายจราจรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นสอน
๒. บอกสัญลักษณ์ที่ใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ
๒. นักเรียนอ่านเนื้อเพลง ข้ามถนน และฝึกร้องเพลงตามครู
ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนฝึกร้องพร้อม ๆ กัน แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็น และดูภาพสัญลักษณ์ไฟจราจร ทางม้าลาย
ทักษะ
เครื่องหมายห้ามจอด ให้นักเรียนบอกความหมายของภาพ
๑. อ่านความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็น
ตามที่เข้าใจ ครูอธิบายสัญลักษณ์และความหมายที่ถูกต้อง
ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนศึกษาทบทวน ใบความรู้ เรื่องเครื่องหมายจราจร
๒. เขียนความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็น
และทาใบงานที่ ๐๙ จับคู่ภาพ
ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
๔. นักเรียนใบงานที่ 1๐ เขียนคาใต้ภาพ
๓. มีมารยาทที่ดใี นการฟัง ดู พูด
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๙ จับคู่ภาพ
๒. ใบงานที่ ๑๐ เขียนคาใต้ภาพ
๓. ใบงานที่ ๑๑ เขียนบอกความหมาย
ของภาพ
๔. ใบงานที่ ๑๒ เขียนข้อความ
ให้ตรงกับภาพ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง ข้ามถนน
๒. ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร
๓. บัตรภาพสัญลักษณ์
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ขั้นสรุป
๔. นักเรียนดูภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ และช่วยกันบอกว่าเป็น
สัญลักษณ์อะไร นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขั้นสอน
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. นักเรียนจับคู่ ดูบัตรภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ห้ามใช้
๓. มีระเบียบวินัย
เสียง ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
เพื่อให้นักเรียนศึกษาทาความเข้าใจ และทาใบงานที่ 1๑
ความหมายของภาพ นักเรียน ครู ช่วยกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๒. ครูอธิบายประกอบบัตรภาพสัญลักษณ์ ร่วมสนทนา
ประสบการณ์การไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้ามถ่ายรูป
ห้ามสัมผัส ทางออก บันได ฯลฯ แบ่งกลุ่มช่วยกันเรียบเรียง
ประโยคจากสัญลักษณ์เป็นข้อความสั้น ๆ
๓. ทาใบงานที่ 1๒ เขียนข้อความให้ตรงกับภาพ
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
จับคู่เครื่องหมาย
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านสัญลักษณ์ เครื่องหมาจาราจรและการทาหนังสือเล่มเล็กภาพสัญลักษณ์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรภาพสัญลักษณ์
 ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็ก
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๑๓ – ๑๔
 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร
 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
รายวิชาภาษาไทย

ประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





นาเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก










ศึกษาขั้นตอนวิธีการทาหนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์ต่างๆ
ครูแนะนา การทาหนังสือเล่มเล็ก
ทาหนังสือเล่มเล็ก

ความหมายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ และการนาไปใช้
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ทาใบงานที่ ๑๓
ทาใบงานที่ ๑๔




นักเรียนทบทวนบัตรภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร สนทนาแสดงความคิดเห็น

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านสัญลักษณ์และเครื่องหมาจาราจร
ขั้นนา
๒. การทาหนังสือเล่มเล็กภาพสัญลักษณ์
๑. นักเรียนทบทวนบัตรภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
จราจร สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
การนาไปใช้ให้ถูกต้องตรงตามความหมาย
ความรู้
ขั้นสอน
๑. อ่านสัญลักษณ์และเครื่องหมาจาราจรได้
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์
๒. ทาหนังสือเล่มเล็กภาพสัญลักษณ์ได้
ทางหนีไฟ ลิฟต์ โทรศัพท์ ยาอันตราย ร้านอาหาร สัญลักษณ์
จราจร ไฟฟ้าแรงสูง และร่วมสนทนาความหมายของ
ทักษะ
สัญลักษณ์ ลักษณะของการนาไปใช้อย่างถูกต้องและ
๑. อ่านสัญลักษณ์และเครื่องหมาจาราจรได้ถูกต้อง ประโยชน์ของสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร
๒. ทาหนังสือเล่มเล็กภาพสัญลักษณ์ได้ตรงตาม
๓. นักเรียนจับคู่ศึกษาใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายหรือ
วัตถุประสงค์
สัญลักษณ์ เพื่อเป็นการทบทวน ทาใบงานที่ 1๓
แผนผังความคิด
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 14 เขียนชื่อยานพาหนะ
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 1๓ แผนผังความคิด
๒. ใบงานที่ ๑๔ เขียนชื่อยานพาหนะ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร
๒. บัตรภาพสัญลักษณ์
๓. ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์
๔. ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็ก

120

6102135L01c.indd 120

6/22/18 2:19 PM

ขั้นสรุป
๔. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหนังสือ
เล่มเล็ก นักเรียน ครู ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้นาไป
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขั้นสอน
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กเพื่อ
๓. มีระเบียบวินัย
จัดทาหนังสือภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ และให้นักเรียนช่วยกัน
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
ออกแบบจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
๒. ครูแนะนาการทาหนังสือเล่มเล็ก โดยให้นักเรียนดู
ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็ก ครูเน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้
นักเรียนรู้จักช่วยเหลือกันงานจึงจะประสบความสาเร็จ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาหนังสือเล่มเล็ก เรื่องเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ ตามที่กลุ่มวางแผนและออกแบบไว้
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมการทางานกลุ่ม ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

คาชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
บรรยายสื่อความ
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง วิชาความรู้ ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านและบอกความหมายของคา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้อยกรอง วิชาความรู้
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๑๕ – ๑๗
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

เรื่อง บรรยายสื่อความ
รายวิชาภาษาไทย

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน







ทาแบบทดสอบหลังเรียน










อ่านทบทวนเรื่อง วิชาความรู้
อ่านทบทวนใบความรู
ทบทวนใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ และช่วยกันสรุปความรู้
ทบทวน
ทาใบงานที่ ๑๗

จับคู่อ่านเรื่อง วิชาความรู้ ในใบงานที่ 15 ฝึกถามตอบจากเรื่อง
สรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านและร่วมแสดงความคิดเห็น
ทาใบงานที่ ๑๖




เล่นเกมซ่อนคานาทาย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง บรรยายสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง วิชาความรู้
ขั้นนา
๒. การตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๑. นักเรียนเล่นเกมซ่อนคานาทาย โดยผลัดเปลี่ยนกันถาม
๓. การบอกความหมายของคา
และตอบ ส่วนคาตอบที่ถูกต้องให้นาไปเขียนบนกระดานแล้ว
ฝึกอ่านพร้อมกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. นักเรียนจับคู่อ่านบทร้อยกรอง เรื่อง วิชาความรู้
๑. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
จากใบงานที่ ๑๕ อ่านบทร้อยกรอง และฝึกตั้งคาถาม
๒. พูดแสดงความคิดเห็นและบอกความรู้สึก
และตอบคาถามจากการอ่าน
จากเรื่องที่อ่านได้
๓. นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง วิชาความรู
ความรู้
๓. บอกสาระสาคัญและนาไปประยุกต์ใช้ใน
บอกสาระสาคัญจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ชีวิตประจาวันได้
จากเรื่องที่อ่าน ครูให้ความรู้เพิ่มเติม
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๖ ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
๑. พูดแสดงความคิดเห็นและบอกความรู้สึกจากเรื่อง
ที่อ่านได้
นได้ถูกต้อง
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
สวยงาม
๓. มีมารยาทที่ดใี นการฟัง การดู การพูด
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๕ อ่านบทร้อยกรอง
๒. ใบงานที่ ๑๖ ตอบคาถามจากการอ่าน
๓. ใบงานที่ ๑๗ คัดลายมือ
๔. แบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง วิชาความรู้
๒. เกมซ่อนคาทานาย
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ขั้นสรุป
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า
ก่อนและหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง บรรยายสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขั้นสอน
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. นักเรียนอ่านทบทวนบทร้อยกรอง วิชาความรู
ความรู้
๓. มีระเบียบวินัย
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน หรือเด็กเก่งช่วยพาอ่านและ
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
ฝึก ตั้งคาถามให้เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบ
๒. ครูนานักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ ช่วยกันสรุปทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการ
ทากิจกรรมทั้งหมดเป็นความรู้ที่นักเรียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
สนทนาซักถาม
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๗ คัดลายมือ ครูแนะนาวิธีการ
คัดลายมือให้สวยถูกต้องตามระเบียบ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมการนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๔. ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน

★ ★ ท ๖/ผ.๑
 ท ๖/ผ.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง เขียนเครื
น ่องหมาย
ล้อมรอบตั×วอักษรหน้
อง ่ถูกต้อง
ทับตัวาอัคกาตอบที
ษรหน้า่ถคำูก�ต้ตอบที
1. คาใดประสมด้วยเสียงสระ โอะ
ก. ตัก
ข. ร่ม
ค. งอบ 
2. แม่ผูก
ให้น้อง
ก. โบ
ข. เชือก
ค. ร่ม
3. คาใดประสมด้วยเสียงสระ เอาะ
ก. กร
ข. กอน
ค. ก็
4. คาว่า “ช็อก” คือคาที่ประสมด้วยเสียงสระใด
ก. ออ
ข. โอะ
ค. เอาะ
5. ข้อใดมีความหมายคล้ายคาว่า “โกง”
ก. ยักยอก
ข. เก็บตัว
ค. หนีหน้า
6. ประโยคนี้มีคาที่ประสมด้วยเสียงสระ โอะ กี่คา
มาลีเดินชนมุมโต๊ะ เลยเสียหลักหกล้ม
ก. 2 คา
ข. ๓ คา
7. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วยเสียงสระ เอาะ มากที่สุด
ก. เดินลัดเลาะ
ข. เคาะอิฐบล็อก
8. สระ เ – าะ เป็นสระเสียงใด
ก. ยาว
ข. สั้น
9. อักษรต่าผันวรรณยุกต์ได้กี่รูป กี่เสียง
ก. 2 รูป 3 เสียง
ข. 3 รูป 3 เสียง
10. คาในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่า
ก. เสื่อ
ข. เบื่อ

ค. ๔ คา
ค. ล็อกประตู
ค. ประสม
ค. 3 รูป 4 เสียง
ค. เลื่อย
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★ ★ ท ๖/ผ.๑
 ท ๖/ผ.๑

นิทาน
เรื่อง เจ้าเงาะ
เจ้าเงาะ ไม่ใช่ลูกเงาะ ถือไม้เท้า เหาะลงมากลางนาได้

เหมาะเจาะ แต่ดินกระเด็นมาเกาะตามแขนขา เจ้าเงาะจึงเคาะดิน
เบาๆ ให้หลุดออก
เด็กๆ กาลังทะเลาะกัน จึงหันมาหัวเราะเยาะเจ้าเงาะ
ที่เดินเลาะริมคันนา แล้วเก็บดอกชบามาล่อเจ้าเงาะ
เจ้าเงาะเล่นกระเดาะปากดังเต๊าะๆ กับเด็กๆ แล้วบอกเด็กว่า
อย่าทะเลาะกัน ให้เล่นกันดีๆ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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บัตรภาพ คาสระเอาะ

★ ★ ท ๖/ผ.๑
 ท ๖/ผ.๑
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 ท ๖/ผ.๑-๐๑

★ ★ ท ๖/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

ตอบคาถามจากการอ่าน
คาชี้แจง ตอบคาถามจาก เรื่อง เจ้าเงาะ



1. เจ้าเงาะเดินทางมาอย่างไร
ตอบ

เหาะลงมาที่กลางนา

2. เด็กๆ ทาอะไรก่อนเจ้าเงาะมาถึง
ตอบ
กาลังทะเลาะกัน

3. ไม้เท้าของเจ้าเงาะมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ
พาเจ้าเงาะเหาะได้

4. เจ้าเงาะกับเด็กๆ เล่นอะไรกัน
ตอบ

เล่นกระเดาะปากดังเต๊าะๆ กับเด็กๆ

5. การทะเลาะกันไม่ดี เพราะอะไร
ตอบ
ทาให้แตกความสามัคคี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๑-๐๒

★ ★ ท ๖/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เขียนสะกดคา



คาชี้แจง เขียนสะกดคาจากคาต่อไปนี้

ตัวอย่าง เกาะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เลาะ
เดาะ
เหาะ
เยาะ
เคาะ
เงาะ
เจาะ
เบาะ
เหมาะ
ทะเลาะ

กอ – เอาะ – เกาะ
ลอ – เอาะ – เลาะ
ดอ – เอาะ – เดาะ
หอ – เอาะ – เหาะ
ยอ – เอาะ – เยาะ
คอ – เอาะ – เคาะ
งอ – เอาะ – เงาะ
จอ – เอาะ – เจาะ
บอ – เอาะ – เบาะ
หอ – มอ - เอาะ – เหมาะ
ทอ- อะ – ทะ- ลอ – เอาะ – เลาะ – ทะเลาะ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ๖/ผ.๑
 ท ๖/ผ.๑

แบบฝึกอ่าน

คาคล้องจอง สระโอะ สระโอ
ทางโล่ง


โปร่งใจ

ชงโค

โพกิ่ง

โบกโบย

โหยไห้

คนไทย

ไม้โมก

โศกใหญ่

ใกล้เขา

วกไป

ในป่า

โฆษก

ตกลง

ลนไฟ

ใต้ฝุ่น

ทางโค้ง

โพรงไม้

ไร่ส้ม

ล้มลง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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๖/ผ.๑-๐๓
★
★ ท ท๖/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓

ค้นหา สระโอะ สระโอ

คาชี้แจง วงกลมคาที่ประสมสระ โ - ะ และขีดเส้นใต้คาที
่ประสมสระ โ –
แล้วเขียนในช่องว่างที่กาหนด
โปร่ง ใจ
ทาง โล่ง
ชง โค
โพ กิ่ง
โหย ไห้
โบกโบย
คน ไทย
ไม้ โมก
ใกล้เขา
โศก ใหญ่
วก ไป
ใน ป่า
ตก ลง
โฆ ษก
ลน ไฟ
ใต้ ฝุ่น
โพรง ไม้
ทาง โค้ง
ไร่ ส้ม
ล้ม ลง

มีคาสระ โ – ะ

คา ได้แก่

มีคาสระ โ –

คา ได้แก่

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ทท ๖/ผ.๑-๐๔
๖/ผ.๑-๐๔

ใบงานที่ ๐4
แต่งประโยค

คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้มาแต่งประโยคให้ถูกต้อง



1. โล่ง

2. ป่าโปร่ง

3. ทางโค้ง

4. ชงโค

5. ต้นโมก

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๑

★ ★ ท ๖/ผ.๑

ใบความรู้เรื่อง

คาและความหมาย
ป่าโปร่ง

ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่หนาแน่นนัก



ชงโค

ชื่อต้นไม้ขนาดกลาง ดอกสีชมพูแดง
หรือม่วงแดง

ทางโล่ง

ทางที่มีลักษณะว่าง เตียน ไม่มีอะไร
กีดกันหรือปิดบัง

ต้นโมก

ไม้มงคลปกป้องคุ้มครองให้
ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวง

โพรงไม้

ช่องที่กลวงเข้าไป

ทางโค้ง

ลักษณะของเส้นที่มีรูปเป็นส่วนหนึ่ง
ของวงกลม

ต้นโศก

เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน นิยมปลูก
ตามวัด ดอกมีสีแดงอมเหลือง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
135
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 ท ๖/ผ.๑-๐๕

★ ★ ท ๖/ผ.๑-๐๕

ใบงานที่ ๐5
คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดคาคล้องจองตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ทางโล่ง
โบกโบย
โศกใหญ่
โฆษก
ทางโค้ง

โปร่งใจ
โหยไห้
ใกล้เขา
ตกลง
โพรงไม้



ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ๖/ผ.๒

ใบความรู้

 ท ๖/ผ.๒

อักษร 3 หมู่
อักษร 3 หมู่ หรือไตรยางศ์ คือ การจัดแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว
ออกตามระดับเสียง ได้แก่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่า ดังตารางต่อไปนี้



อักษร 3 หมู่
(ไตรยางศ์)

อักษรกลาง
อักษรสูง
อักษรต่าคู่

(มีเสียงคู่กับอักษรสูง)

อักษรต่าเดี่ยว

(ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง)

ตัวอักษร

กจฎฏดตบปอ
ขฃฉฐถผฝศษสห
คฅฆชฌซฑฒทธพภฟ
ฮ
งญณนมยรลวฬ

จานวนอักษร
(ตัว)

9
11
14
10

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ ท ๖/ผ.๒
 ท ๖/ผ.2

บัตรคา อักษร 3 หมู่

ม้า

ลิง

เสือ 

ช้าง

มด

นก

กบ

อึ่งอ่าง

ยีราฟ

ผีเสื้อ

จิ้งจก

ตุ๊กแก

รถไฟ

ธงชาติ

ระฆัง

ที่นั่ง

กางเกง รองเท้า

ผ้าห่ม

แป้งเด็ก
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★ ★ ท ๖/ผ.๒
 ท ๖/ผ.2

บัตรภาพ อักษร 3 หมู่

ม้า

ลิง

เสือ 

มด

นก

กบ

อึ่งอ่าง

จิ้งจก

ตุ๊กแก

ธงชาติ

ระฆัง

ที่นั่ง

กางเกง รองเท้า

ผ้าห่ม

รถไฟ

ช้าง
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 ท ๖/ผ.๒-๐๖
★ ★ ท ๖/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ ๐๖

เติมรูปวรรณยุกต์

คาชี้แจง เติมรูปวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง
1.

้
ต น
่
ไ ต

2.

้
ไ ม
3.
4.
่
ฝุ น
ุ
5.
6.
่
โ ล ง เ ตี ย น
7.

9.

ุ

้
่
ผ า ห ม

8.

้
จิ ง จ ก

10.



่
กิ ง โ พ
๊
ตุ ก แ ก
่ ่
ที นั ง
้
้
ส ม เ ป รี ย ว
๋
้
ข า ว แ ต น

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท ๖/ผ.๒
★ ★ ท ๖/ผ.๒

ปริศนาคาทาย
๑. พระอะไรเอ่ย มองหาเท่าใดก็ไม่ยักเห็น
คาตอบ

พระพาย



๒. อะไรเอ่ย เห็นได้ในฤดูฝน เป็นแถบโค้งบนขอบฟ้า
ด้านตรงข้ามดวงอาทิตย์
คาตอบ

รุ้งกินน้า

๓. จังหวัดอะไรเอ่ย ชื่อเกินร้อย
คาตอบ

ร้อยเอ็ด

๔. อะไรเอ่ย ต้นเล็กใบใหญ่ ลูกดอกไม่มี เราใช้ได้ดีหน้าฝนหน้าร้อน
คาตอบ

ร่ม
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 ท ๖/ผ.๒-๐๗

★ ★ ท ๖/ผ.๒-๐๗

ใบงานที่ ๐๗

เติมคาลงในช่องว่าง

คาชี้แจง เลือกคาที่กาหนดให้เติมในช่องว่างให้ตรงความหมาย

ครีบ
มะกรูด

มะพร้าว
ยกเมฆ

โรงสีข้าว
ครอบครัว

1. สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชาวนา
2. ข้อความที่ไม่มีมูลเชื่อถือไม่ได้
3. สัตว์หน้าคล้ายหนู มีปีกบินได้อย่างนก
4. เนื้อใช้คั้นเป็นกะทิ
5. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลเป็นเม็ดและเผ็ดร้อน
6. ผู้ร่วมครัวเรือน

ค้างคาว
พริก

โรงสีข้าว
ยกเมฆ
ค้างคาว
มะพร้าว
พริก
ครอบครัว
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 ท ๖/ผ.๒-๐๗

★ ★ ท ๖/ผ.๒-๐๗

7. อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันอยู่ใต้ท้อง
และสันหลังของปลา
8. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีกลิ่นหอม
ใช้ปรุงอาหาร

ครีบ

มะกรูด

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๒-๐๘

★ ★ ท ๖/ผ.๒-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
แต่งประโยค

คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้มาแต่งประโยคให้ถูกต้อง



1. ไม้ไผ่
2. ล้างมือ
3. ว่ายน้า
4. ลาไย
5. พายเรือ
6. มะเขือ
7. เนื้อวัว
8. ริมรั้ว
9. ครอบครัว

10. ทุ่งนา
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท ๖/ผ.๓
★
★ ท ๖/ผ.๓

เพลง ข้ามถนน


อย่า เหม่อ มอง

ต้อง ดู ข้าง หน้า

อีก ซ้าย แล ขวา

เมื่อ จะ ข้าม ถนน

หาก ยวดยาน หลาย

ก็ ต้อง อด ใจ ทน

อย่า ตัด หน้า รถยนต์

ทุก ๆ คน ควร ระวัง เอย

(มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง ๆ ๆ)
ศรีนวล รัตนสุวรรณ
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ป้ายทางม้าลาย

ใบความรู้
เครื่องหมายจราจร

★ ★ ท ๖/ผ.๓

ป้ายเลี้ยวขวา

ป้ายเลี้ยวซ้าย

สัญญาณไฟ

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

ป้ายช่องเดินรถประจาทาง

ที่จอดรถประจาทาง

ป้ายห้ามจอดรถ

ป้ายห้ามเข้า

ป้ายเฉพาะคนเดิน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๖/ผ.๓-0๙

★ ★ ท ๖/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐๙
จับคู่ภาพ

คาชี้แจง จับคู่ภาพกับความหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


ทางม้าลาย
ห้ามเข้า
ที่จอดรถประจาทาง
เลี้ยวขวา
ห้ามจอด
เลี้ยวซ้าย
เฉพาะคนเดิน
สัญญาณไฟจราจร
ช่องเดินรถประจาทาง
ห้ามกลับรถไปทางขวา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๓-๑๐
★ ★ ท ๖/ผ.๓-๑๐

ใบงานที่ ๑๐

คาชี้แจง เขียนคาใต้ภาพ

เขียนคาใต้ภาพ

1.

3.

เลี้ยวขวา

สัญญาณจราจร

5.

7.

ห้ามจอด

2.

4.

6.



ห้ามเข้า
เลี้ยวซ้าย

ที่จอดรถประจาทาง

8.

ช่องเดินรถประจาทาง ห้ามกลับรถไปทางขวา
9.

10.

ทางม้าลาย

เฉพาะคนเดิน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 - 

บัตรภาพสัญลักษณ์

ท ๖/ผ.๓
★ ★ ท ๖/ผ.๓


ห้ามใช้เสียง
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 ท ๖/ผ.๓-๑๑

★ ★ ท ๖/ผ.๓-๑๑

ใบงานที่ 1๑

ความหมายของภาพ
คาชี้แจง เขียนบอกความหมายของภาพที่กาหนด



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
๙.
๑๐.
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
150
6102135L01c.indd 150

6/22/18 2:20 PM

 ท ๖/ผ.๓-๑๒

★ ★ ท ๖/ผ.๓-๑๒

ใบงานที่ ๑๒

เขียนข้อความให้ตรงกับภาพ
คาชี้แจง อ่านข้อความแล้วนาไปเขียนให้ตรงกับภาพ

ห้ามรับประทานอาหารในห้องนี้
อันตรายห้ามสัมผัส

1.
2.
3.
4.
5.



ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ห้ามถ่ายรูป

ห้ามบีบแตร

ห้ามบีบแตร
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ห้ามรับประทานอาหารในห้องนี้
อันตรายห้ามสัมผัส
ห้ามถ่ายรูป

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ๖/ผ.๔ท ๖/ผ.4

ใบความรู้

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์



เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย
๑. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
๒. เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย

ป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่
 ป้ายห้องน้า ชาย – หญิง

ป้ายเครื่องหมายห้องน้า ชาย - หญิง ซึ่งจะมีสัญลักษณ์รูปผู้ชาย
แทนห้องน้าผู้ชาย และมีสัญลักษณ์รูปผู้หญิง แทนห้องน้าหญิง
 ป้ายบอกทางออก
หมายถึง ขวามือมีทางออก
ซึ่งจะมีคาหรือลูกศรบอกทิศทางในการออกจากบริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ
 ป้ายบอกทางออก
หมายถึง ซ้ายมือมีทางออก
ซึ่งจะมีคาหรือลูกศรบอกทิศทางในการออกจากบริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ
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★ ★ท ๖/ผ.๔

ท ๖/ผ.4

 ป้ายบอกทางหนีไฟ
หมายถึง ขวามือมีทางหนีไฟ
ซึ่งจะมีคาหรือลูกศรบอกทิศทางในการออกจากบริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ



 ป้ายบอกทางเข้า
หมายถึง ข้างหน้าเป็นทางเข้าซึ่งจะมีคา
หรือลูกศรบอกทิศทางในการเข้าไปบริเวณหรือสถานที่นั้น ๆ
 ป้ายบอกการขึ้นลงบันได
หมายถึง การขึ้น-ลง
ตึกหรืออาคารสถานที่นั้น ๆ ถ้าขึ้น – ลง ชั้นเดียวควรใช้บันได เพื่อการประหยัด
พลังงาน ไฟฟ้า และอุปกรณ์
 ป้ายบอกกรณีเกิดเพลิงไหม้
สัญลักษณ์บอกกรณีเกิดเพลิงไหม้

หมายถึง

 ป้ายห้ามใช้ลิฟท์
หมายถึง สัญลักษณ์
ห้ามใช้ลิฟท์
และยังมีเครื่องหมาย อีกมากมายในสถานที่หรืออาคารต่าง ๆ ที่มักจะแสดงไว้
ให้นักเรียนหรือคนทั่วไปให้ได้สังเกตพบเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่ออานวยความ
สะดวกหรือเป็นข้อควรระมัดระวังเป็นเบื้องต้น ซึ่งควรทาความเข้าใจและปฏิบัติให้
ถูกต้อง
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ ท ๖/ผ.๔ท ๖/ผ.๔

ตัวอย่าง หนังสือเล่มเล็ก
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ท ๖/ผ.๔-๑๓
★
★ ท ๖/ผ.๔-๑๓

ใบงานที่ ๑๓

แผนผังความคิด
คาชี้แจง เขียนแผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์ของสัญลักษณ์และ
เครื่องหมายจราจร

ประโยชน์
ของสัญลักษณ์
และเครื่องหมาย
จราจร

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๔-๑๔

★ ★ ท ๖/ผ.๔-๑๔

ใบงานที่ ๑๔

เขียนชื่อยานพาหนะ
คาชี้แจง เขียนคาที่กาหนด ใต้ภาพยานพาหนะต่อไปนี้

รถพยาบาล รถบรรทุก รถสามล้อเครื่อง(ตุ๊กตุ๊ก)
รถโดยสารประจาทาง
รถจักรยานยนต์


รถยนต์ รถไฟ
รถจักรยาน

๑. รถ

รถพยาบาล

๒. รถ

รถบรรทุก

3. รถ

รถสามล้อเครื่อง(ตุ๊กตุ๊ก)

4. รถ

รถโดยสารประจาทาง

๕. รถ

รถยนต์

๖. รถ

รถจักรยานยนต์

๗. รถ

รถจักรยาน

๘. รถ

รถไฟ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๕-๑๕

★ ★ ท ๖/ผ.๕-๑๕

ใบงานที่ ๑๕

อ่านบทร้อยกรอง
ภาพ



วิชาความรู้

เป็นอาภรณ์หรู
ในโลกยุคใหม่
ค้นคว้าเรียนเอา

วิชาความรู้
อยู่คู่ตัวเรา
ผู้ไม่ขลาดเขลา
จึงเข้าสู่ชัย

ทัศนศึกษา
เปิดอินเทอร์เน็ต
ทุกสิ่งหาได้

หนังสือนานา
ล้วนพาสดใส
สาเร็จสมใจ
หากใช้ปัญญา

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๖/ผ.๕-๑๖
★
★ ท ท๖/ผ.๕-๑๖

ภาพ่ ๑๖
ใบงานที

ตอบคาถามจากการอ่าน
คาชี้แจง ตอบคาถามจากบทร้อยกรอง “ วิชาความรู้ ”



๑. สิ่งใดที่อยู่คู่ตัวเรา

ตอบ

วิชาความรู้

๒. สิ่งใดที่เป็นความรู้ของโลกยุคใหม่

ตอบ

การศึกษาค้นคว้า

๓. ความรู้ จะค้นคว้า และเสาะหาได้จากที่ใดบ้าง

ตอบ

หนังสือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๔. ผู้มีความรู้ มีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ

สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ด้วยการใช้สติปัญญา

๕. ความรู้มีอยู่รอบตัวของเรา จริงหรือไม่ เพราะอะไร

ตอบ

จริง เพราะเราใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเรา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๖/ผ.๕-๑๗
★ ★ ท ๖/ผ.๕-๑๗

ใบงานที่ ๑๗
คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดลายมือบทร้อยกรอง “ วิชาความรู้ ” ด้วยตั
วบรรจงเต็มบรรทัด

วิชาความรู้
เป็นอาภรณ์หรู อยู่คู่ตัวเรา
ในโลกยุคใหม่
ผู้ไม่ขลาดเขลา
ค้นคว้าเรียนเอา จึงเข้าสู่ชัย
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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แบบทดสอบหลังเรียน

★ ★ ท ๖/ผ.๕
 ท ๖/ผ.๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง
1. คาใดประสมด้วยเสียงสระ เอาะ
ก. กร
ข. กอน
ค. ก็

2. อักษรต่าผันวรรณยุกต์ได้กี่รูป กี่เสียง
ก. 2 รูป 3 เสียง
ข. 3 รูป 3 เสียง
ค. 3 รูป 4 เสียง
3. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วยเสียงสระ เอาะ มากที่สุด
ก. เดินลัดเลาะ
ข. เคาะอิฐบล็อก
ค. ล็อกประตู
4. คาใดประสมด้วยเสียงสระ โอะ
ก. ตัก
ข. ร่ม
ค. งอบ
5. ประโยคนี้มีคาที่ประสมด้วยเสียงสระ โอะ กี่คา
มาลีเดินชนมุมโต๊ะ เลยเสียหลักหกล้ม
ก. 2 คา
ข. ๓ คา
6. คาในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่า
ก. เสื่อ
ข. เบื่อ
7. ข้อใดมีความหมายคล้ายคาว่า “โกง”
ก. ยักยอก
ข. เก็บตัว
8. แม่ผูก
ให้น้อง
ก. โบ
ข. เชือก
9. สระ เ – าะ เป็นสระเสียงใด
ก. ยาว
ข. สั้น
10. คาว่า “ช็อก” คือคาที่ประสมด้วยเสียงสระใด
ก. ออ
ข. โอะ

ค. ๔ คา
ค. เลื่อย
ค. หนีหน้า
ค. ร่ม
ค. ประสม
ค. เอาะ
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สื่อกิจกรรมขั้นนำ�/ขั้นสรุป
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ท ๖/ผ.1
★ ★ ท ๖/ผ.๑

เกมบิงโก



เกมบิงโก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกสมาธิ
๒. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมอง
๓. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการฟัง
๔. เพื่อฝึกทักษะในการทรงจา
๕. เพื่อฝึกทักษะในการอ่านภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ใช้
เกมบิงโก ๑ ชุด
วิธีเล่นและกติกา
๑. จับคาขึ้นมาครั้งละ ๑ คา อ่านให้ผู้เล่นฟัง
๒. ให้ผู้เล่นทาเครื่องหมายบนคาซึ่งตรงกับคาที่อ่านลงในกระดาษแผ่นคา
ที่แจกให้ในขั้นแรก
๓. ทาซ้ากันไปเรื่อยๆ
๔. ผู้เล่นผู้ใดสามารถทาเครื่องหมายวางได้ตามแนวที่กาหนดเช่น แนวตั้ง
แนวนอน แนวทแยง ถือว่าเป็นผู้ชนะ
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ท 6/ผ.1
★ ★ ท ๖/ผ.๑

เกมบิงโก



ฟุตบอล

ปฏิทิน ธงไตรรงค์

นาฬิกา

เรือใบ

นกยูง ฉะเชิงเทรา

ชาวนา ฟุตบอล ฉะเชิงเทรา

เรือใบ

โรงเรียน

นกยูง ธงไตรรงค์

โรงเรียน นาฬิกา

ชาวนา

ปฏิทิน

นกยูง

ฟุตบอล

ปฏิทิน ธงไตรรงค์ นกยูง

ธงไตรรงค์ เรือใบ

นาฬิกา

โรงเรียน นาฬิกา

ฉะเชิงเทรา โรงเรียน

ปฏิทิน

ชาวนา ฉะเชิงเทรา ฟุตบอล
ธงไตรรงค์ ชาวนา ฉะเชิงเทรา

ชาวนา

นกยูง

นาฬิกา

เรือใบ

ปฏิทิน

ชาวนา

ฟุตบอล

โรงเรียน ธงไตรรงค์ ฉะเชิงเทรา

เรือใบ

ฟุตบอล

นกยูง

โรงเรียน

นาฬิกา

เรือใบ

ปฏิทิน
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★ ★ ท ๖/ผ.๒
ท ๖/ผ.2

ปริศนาคาทาย สระโอะ สระโอ



1. อะไรเอ่ย กอไผ่ทั้งกอหาข้อไม่พบ ( ผม )
2. อะไรเอ่ย สี่เหลี่ยมเป็นตู้ ยิ่งดูยิ่งเพลิน ( โทรทัศน์ )
3. อะไรเอ่ย เขียวชอุ่มพุ่มไสว ไม่มีใบมีแต่เม็ด ( ฝน )
4. อะไรเอ่ย หุบเท่ากระบอก กางออกเท่ากระด้ง ( ร่ม )
5. อะไรเอ่ย โคอะไรที่เดินตามกัน ( โคคาโคล่า )
6. อะไรเอ่ย ตาฤๅษีอยู่ในถ้้านอนคว่้าคุกเข่า ( หอย )
7. อะไรเอ่ย ปากกัดก้นต่อยมีเป็นร้อยเป็นพัน ( มดตะนอย )
8. อะไรเอ่ย มาไม่เห็นเย็นจึงรู้ ( ลม )
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ท ๖/ผ.2
★ ★ ท ๖/ผ.๒

บทร้อยกรอง
การผันอักษรต่า



อักษรต่า พื้น เคียง เสียง สามัญ
ไม้เอก ผัน เป็น เสียงโท โก้ หนักหนา
ไม้โท ผัน เป็น เสียงตรี มี ตารา
เช่น คาว่า แม แม่ แม้ * แน่ จริง เอย
*คาว่า แม แม่ แม้ อาจเปลี่ยนเป็นคาอื่นที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่าได้

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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บัตรภาพสัญลักษณ์

ท ๖/ผ.3
★ ★ ท ๖/ผ.๓
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ท ๖/ผ.3
★ ★ ท ๖/ผ.๓

บัตรภาพสัญลักษณ์



ห้ามใช้เสียง
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ท ๖/ผ.4
★ ★ ท ๖/ผ.๔

ตารางอักษรหาคานาม คากริยา



คาชี้แจง วงกลมค้าที่เป็นค้านาม และค้ากริยาตามแนวตั้งและแนวนอน
แล้วเขียนค้าลงในช่องว่าง

เ
ชื
อ
ก
ต
ป
ร
ถ

ช
ต้
อ
ง
อ
า
จ
น

คานาม
………………………………………
คณะ
………………………………………
วาด
………………………………………
มือ
………………………………………
ปาก
………………………………………
ถนน
………………………………………
เชือก
……………………………………..
……………………………………..

ค
ว
า
ม
รั
ก
บิ
น

ณ
า
เ
ห
มื
อ
น
ย

ะ
ด
ม
า
อ
จิ
ก
ร

คากริยา
………………………………………
วาด
………………………………………
บิน
………………………………………
จิก
………………………………………
เหมือน
………………………………………
ความรัก
………………………………………
ดม
……………………………………..
……………………………………..
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ท ๖/ผ.5
★ ★ ท ๖/ผ.๕

เกมซ่อนคานาทาย 
ดอก อะไรเอ่ย
ดอก หนึ่งเป็นพืชมีสีสัน ( ดอกไม้ )
ดอก สองได้พลันเมื่อเงินฝากมี ( ดอกเบี้ย )
ดอก สามขนมทอดกรอบดี ( ดอกจอก )
ดอก สี่ชื่อค้ากลอนคล้ายสักวา ( ดอกสร้อย )
ประ อะไรเอ่ย
ประ หนึ่งช่องทางเข้าสู่บ้าน ( ประตู )
ประ สองการเลี้ยงจับสัตว์น้า ( ประมง )
ประ สามเรียกหัวหน้าหรือผู้น้า ( ประธาน )
ประ สี่เป็นค้าเรียกพลเมือง ( ประชาชน )
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เครื่องหมายวรรคตอน
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๒/2 อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ ระบุใจความสาคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ฟังคาแนะนาคาสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด ป.๒/๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ป.๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๒/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อนาไปใช ้
ในชีวิตประจาวัน
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
การอ่านเขียนคาที่มีตัวการันต์

อ่านเขียนคาทีใ่ ช้ไม้ยมก

อ่านเขียน ความหมายคาอุทาน

อ่าน เขียนคา ข้อความที่มีเครื่องหมาย “------” (------)

เรียงคาให้เป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน

แผนที่ 1
รู้จัก การันต์
(2 ชั่วโมง)

แผนที่ 5
อ่านได้ ใช้เป็น
(2 ชั่วโมง)

แผนที่ 4
รู้ดี เครื่องหมาย
วรรคตอน
(2 ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(10 ชั่วโมง)

แผนที่ 2
รู้ทัน ไม้ยมก
(2 ชั่วโมง)

แผนที่ 3
ตกใจ อัศเจรีย์
(2 ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
ชื่อหน่วย เครื่องหมายวรรคตอน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง จานวนแผนการจัดการเรียนรู้
๕ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่านบทอาขยาน อ่านเรื่อง ถามและตอบเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของคาเรียบเรียงคาให้เป็น
ประโยคและรู้จักเขียนแผนที่ความคิดตัวการันต์ ความหมายของคาที่ใช้ไม้ยมก ( ๆ ) จาแนกชนิดของคาอุทาน
เขียนเรื่องตามจินตนาการ บรรยายลักษณะพันธุ์ไม้ อ่าน เขียนความหมายของข้อความที่มีเครื่องหมาย “-----”
(-----) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องตามหลักวิธี อ่านบทร้อยกรอง และการสร้างหนังสือเล่มเล็ก
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๒/1ป.๒/2ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๘
ป.๒/๑ ป.๒/๔
ป.๒/๑ ป.๒/๖ ป.๒/๗
ป.๒/๒ป.๒/๓
ป.๒/1

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การอ่านบทอาขยาน อ่านเรื่อง ถามและตอบเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของคาเรียบเรียงคาให้เป็น
ประโยคและรู้จักเขียนแผนที่ความคิดตัวการันต์ ความหมายของคาที่ใช้ไม้ยมก ( ๆ ) จาแนกชนิดของคาอุทาน
เขียนเรื่องตามจินตนาการ บรรยายลักษณะพันธุ์ไม้ อ่าน เขียนความหมายของข้อความที่มีเครื่องหมาย “-----”
(-----) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องตามหลักวิธี อ่านบทร้อยกรอง และการสร้างหนังสือเล่มเล็ก
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๗

เครื่องหมายวรรคตอน

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5
รู้จัก การันต์
รู้ทัน ไม้ยมก
ตกใจ อัศเจรีย์
รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน
อ่านได้ ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
รู้จักการันต์
เวลา ๒ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านบทร้องเล่น ตัวการันต์ และอ่านเขียนคาที่มีตัวการันต์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้องเล่น ตัวการันต์
 เกมบิงโก
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๕
 ใบความรู้ เรื่อง คาที่ใช้ตัวการันต์
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
 ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน
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ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินการคัดลายมือ
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินการทาแบบทดสอบก่อนเรียน



ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

ทายปริศนาคาทาย





เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

อ่านใบความรู้เรื่องคาที่ใช้ตัวการันต์ฝึกตั้งคาถามและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
ทาใบงานที่ ๐๓
ศึกษาใบความรู้ ตัวการันต์ ไม้ทัณฑฆาต
ทาใบงานที่ ๐๔ และใบงานที่ ๐๕

อ่านบทร้องเล่น ตัวการันต์
อ่านใบความรู้เรื่องคาที่ใช้ตัวการันต์
ทาใบงานที่ ๐๑ – ๐๒




ทาแบบทดสอบก่อนเรียน






แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง รู้จัก การันต์
รายวิชาภาษาไทย

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
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ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
1. การอ่านบทร้องเล่น ตัวการันต์
ขั้นนา
๒. การอ่านและเขียนคาที่มีตัวการันต์--ไม้
ไม้ทัณฑฆาต ๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกคะแนน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกม บิงโก ครูแจกตารางบิงโก
1. อ่านบทร้องเล่น ตัวการันต์ได้
กลุ่มละ 1 แผ่น กลุ่มที่เขียนเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ
2. อ่านและเขียนคาที่ใช้ตัวการันต์--ไม้
ไม้ทัณฑฆาตได้ นักเรียนอ่านนใบความรู้ เรื่อง คาที่ใช้ตัวการันต์ แล้วร่วม
๓. คัดลายมือได้สวยงาม
สนทนาแสดง ความคิดเห็น สรุปใจความสาคัญนักเรียนคัด
คายาก คาที่ไม่รู้ความหมาย ลงในสมุดงานด้วยตัวบรรจง
ทักษะ
เต็มบรรทัด
1. อ่านบทร้องเล่น ตัวการันต์ ได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนจับคูอ่ ่านบทร้องเล่น ตัวการันต์ ฝึกอ่านให้คล่อง
๒. อ่านและเขียนคาที่มีตัวการันต์--ไม้
ไม้ทัณฑฆาต
แล้วคัดบทร้อยกรองตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดงาน
ได้ถูกต้อง
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐1 เขียนคาอ่าน, ใบงานที่ ๐๒
๓. คัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม
คากับความหมาย
๔. มีมารยาทที่ดใี นการฟัง การดูและการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง รู้จัก การันต์
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินการคัดลายมือ
๔. ประเมินผลงานนักเรียน
๕. ประเมินการทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ ๐1 เขียนคาอ่าน
3. ใบงานที่ ๐๒ คากับความหมาย
4. ใบงานที่ ๐๓ เรียงคาเป็นประโยค
5. ใบงานที่ ๐๔ คัดลายมือ
6. ใบงานที่ ๐๕ คาที่ใช้ตัวการันต์

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. บทร้องเล่น ตัวการันต์
2. ใบความรู้คาที่ใช้ตัวการันต์
๓. เกมบิงโก
๔. ปริศนาคาทายอะไรเอ่ย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๒. มีระเบียบวินัย

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนเล่นปริศนาคาทายอะไรเอ่ย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง รู้จัก การันต์
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายความหมายคาว่าตัวการันต์หรือไม้ทัณฑฆาต
คือ พยัญชนะที่มี -์ ((ไม้ทัณฑฆาต) วางข้างบน เวลาอ่าน
จะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น เช่น วันศุกร์ ยักษ์ มนุษย์
นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ตัวการันต์--ไม้
ไม้ทัณฑฆาตเพื่อ
เป็น การทบทวนและช่วยกันหาคาที่มีตัวการันต์
๒. นักเรียนจับคู่อ่านใบความรู้ เรื่อง คาที่ใช้ตัวการันต์ ฝึกตั้ง
คาถาม ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน และ
ทาใบงานที่ ๐3 เรียงคาเป็นประโยค
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐44 คัดลายมือ, ทาใบงานที่ ๐5
คาที่ใช้ตัวการันต์

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๔. ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ตรวจแบบทดสอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รู้ทันไม้ยมก
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง ลูกกบ และอ่านเขียนคาที่ใช้ไม้ยมกกับการแต่งประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 นิทานเรื่อง ลูกกบ
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ ๐๖ – ๐๘
 ใบความรู้ เรื่อง ไม้ยมก ( ๆ )
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อธิบายเรื่อง การใช้ไม้ยมก
ศึกษาใบความรู้เรื่อง ไม้ยมก ( ๆ ) ทาใบงานที่ 0๖ เขียนคาอ่าน
ใบงานที่ ๐๗ แต่งประโยค
อ่านนิทานเรื่อง ลูกกบสนทนาแสดงความคิดเห็น
อ่านบทร้อยกรองเรื่อง การใช้ไม้ยมก ( ๆ ) สรุปใจความสาคัญ
ทบทวนคาที่ใช้ไม้ยมก ( ๆ ) จากใบความรู้ อ่าน เขียนคาที่ใช้ไม้ยมก ( ๆ )
จากหนังสือเรียนภาษาพาที (หน้า ๑๘๐)
ทาใบงานที่ 0๘





ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินการคัดลายมือ
ประเมินผลงานนักเรียน






เล่นเกมซ่อนคา











เล่นทายปริศนาคากลอน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง รู้ทัน ไม้ยมก
รายวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
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ทักษะ
๑.อ่านและเขียนคาที่ใช้ไม้ยมก ( ๆ ) ได้
๒.อ่อ่านออกเสียงนิทานเรื่อง ลูกกบ ได้
๓. คัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม
๔. มีมารยาทที่ดใี นการฟัง การดูและการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายของคาที่ใช้ไม้ยมก ( ๆ ) ได้
๒.เรียงคาให้เป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ได้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง ลูกกบ
๒. การอ่านและเขียนคาที่ใช้ไม้ยมก
๓. การแต่งประโยค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นทายปริศนาคากลอน โดยครู
เป็นผู้ถามนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ตอบเขียนลงในสมุดงาน
ครู นักเรียน ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายเรื่องการใช้ไม้ยมก (ๆ) ใช้เขียนหลังคา วลี หรือ
ประโยคเพื่อให้อ่านซ้าคา วลี หรือประโยคนั้นอีกครั้ง
3. นักเรียนทบทวนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ไม้ยมก ( ๆ ) และ
ทาใบงานที่ ๐6 เขียนคาอ่าน ใบงานที่ ๐๗ แต่งประโยค
4. นักเรียนจับคู่อ่านนิทานเรื่อง “ลูกกบ” ครูให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ครูช่วยสรุป
เรื่องและข้อคิดคุณธรรมที่ได้จากเรื่องนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง รู้ทัน ไม้ยมก
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 0๖ เขียนคาอ่าน
๒. ใบงานที่ 0๗ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ 0๘ คัดลายมือ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. นิทานเรื่อง “ลูกกบ”
๒. ใบความรู้เรื่องไม้ยมก ( ๆ )

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝุรู้ใฝุเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนนอ่านบทร้อยกรอง“ชมดอกไม้”
ชมดอกไม้ ยกตัวอย่างคาที่ใช้
ชมดอกไม้”
ไม้ยมก ( ๆ )แล้วนาเสนอผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง รู้ทัน ไม้ยมก
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนเรื่องไม้ยมก ( ๆ ))โดยสนทนาซักถามคาต่างๆ
ในบทอ่าน จากหนังสือเรียนภาษาพาที (หน้า 180)นักเรียน
ฝึกอ่านและเขียนคาที่ใช้ไม้ยมก( ๆ ) ลงในสมุดงาน พร้อม
ร่วมกันสังเกตกลุ่มคากับการนาไปใช้
2. นักเรียนจับคู่กัน อ่านบทร้อยกรอง “ชมดอกไม้” ร่วมกัน
สนทนาแสดงความคิดเห็นครูอธิบายสรุปใจความสาคัญของ
บทร้อยกรอง และหลักเกณฑ์การใช้ไม้ยมก
3. นักเรียนทาใบงานที่ 0๘ คัดลายมือ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

ตกใจ อัศเจรีย์

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านบทร้อยกรอง คาอุทานและอ่านเขียนความหมายคาอุทาน รู้จักการจาแนกชนิดคาอุทาน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้อยกรอง คาอุทาน
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 0๙ – 1๓
 ใบความรู้ เรื่อง ชนิดของคาอุทาน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




เล่นเกม คิดให้ไว











ทบทวนการอ่าน การใช้คาอุทาน ความหมายคาอุทานบอกอาการ และคาอุทานเสริมบท
การใช้คาอุทาน และทาใบงานที่ ๑๐ การใช้คาอุทาน
ฝึกอ่านคาที่มีอัศเจรีย์ ( ! )
ทาใบงานที่ ๑๑ จับคู่คาและความหมายทาใบงานที่ ๑๒ อุทานเสริมบท

อ่านบทร้อยกรองคาอุทาน และคัดบทร้อยกรอง
อธิบายเกี่ยวกับชนิดของคาอุทาน คือ คาอุทานบอกอาการและคาอุทานเสริมบท
ศึกษาใบความรู้เรื่อง คาอุทาน และเรียนรู้ความหมายของคาทาใบงานที่ ๐๙ คาอุทาน




เขียนความฝันที่อยากจะเป็น

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ตกใจ อัศเจรีย์
รายวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
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ทักษะ
1. บอกชนิดของคาอุทานได้ถูกต้อง
2. อ่าน เขียน และบอกความหมายคาอุทาน
ได้ถูกต้อง
๓. อ่านคาและใช้คาอุทานได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านและเขียนบทร้อยกรองคาอุทานได้
2. อ่าน เขียน และบอกความหมายคาอุทานได้
๓. จาแนกชนิดของคาอุทานได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านบทร้อยกรอง คาอุทาน
๒. การอ่านและเขียน ความหมายคาอุทาน
๓. การจาแนกชนิดคาอุทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 0๙ คาอุทาน
๒. ใบงานที่ ๑๐ การใช้คาอุทาน
๓. ใบงานที่ ๑๑ จับคู่คาและความหมาย
๔. ใบงานที่ ๑๒ อุทานเสริมบท
๕. ใบงานที่ ๑๓ แต่งประโยค

ขั้นสอน
2. ครูนาบทร้อยกรอง คาอุทาน ให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกัน
และคัดบทร้อยกรองตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดงาน
๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับชนิดของคาอุทานแบ่งออกเป็น
2 ชนิด คือ คาอุทานบอกอาการ และคาอุทานเสริมบท
นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง คาอุทาน ร่วมกันสรุปความรู้
ฝึกอ่านและเรียนรู้ความหมายของคา ให้นักเรียนฝึกอ่าน
พร้อมกัน แล้วอธิบายของการนาคาเหล่านี้ไปใช้
อย่างถูกต้อง
๔. นักเรียน ทาใบงานที่ ๐๙ คาอุทาน ใบงานที่ ๑๐
การใช้คาอุทาน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง คาอุทาน
๒. ใบความรู้ ชนิดของคาอุทาน
๓. กิจกรรมต่อเติมเสริมแต่ง
๔. เล่นเกมคิดให้ไว.......เรียงคาใหม่
ให้ ได้ใจความ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมกันทากิจกรรมต่อเติมเสริมแต่งโดยแบ่งกลุ่ม
ช่วยกันต่อเติมเสริมแต่งภาพ ระบายสีให้สวยงาม และ
นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนกัน ครูช่วยสรุ ปผลงานของ
นักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ตกใจ อัศเจรีย์
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีความซื่อสัตย์

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนเล่นเกม คิดให้ไวนาผลงานมาแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยกันสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ตกใจ อัศเจรีย์
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนการอ่าน การใช้คาอุทานอธิบายความหมายคา
อุทานบอกอาการ และคาอุทานเสริมบท การใช้คาอุทาน
ให้ตรงกับอารมณ์และความรู้สึกเช่น โอย ! (รู้สึกเจ็บ) พุทโธ่ !
(สงสาร เห็นใจ) นักเรียนทาใบงานที่ ๑๑ จับคู่คาและ
ความหมาย เพื่อรู้จักนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
2. นักเรียนฝึกอ่านคาที่มีอัศเจรีย์ ( ! ) ในหนังสือแบบเรียน
ภาษาพาทีหน้า ๑๘๑ และคัดคาที่มีอัศเจรีย์ลงในสมุดงาน
ของนักเรียน
3. นักเรียนจับคู่ศึกษาทบทวนใบความรู้เรื่องคาอุทาน
การฝึกอ่านคาอุทาน ครูให้นักเรียนสังเกตคาอุทานต่างๆ
ทาใบงานที่ ๑๒ อุทานเสริมบทและทาใบงานที่ ๑๓
แต่งประโยค
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

รู้ดีเครื่องหมายวรรคตอน

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนเครื่องหมายวรรคตอนและฝึกอ่านเขียนคาข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรคา
 บัตรภาพ
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 1๔– 1๖
 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ศึกษาใบความรู้ เครื่องหมายวรรคตอน
อ่านบัตรคากับบัตรภาพเครื่องหมายวรรคตอน ทาใบงานที่ 1๔ เครื่องหมายวรรคตอน
และชื่อ
ทบทวนเครื่องหมายวรรคตอนแบ่งกลุ่มนักเรียนทายบัตรภาพเครื่องหมายวรรคตอน และ
อ่านหนังสือภาษาพาที (หน้า 181-182) ทาใบงานที่ ๑5 คัดชื่อเครื่องหมาย
ทบทวนการอ่าน การเขียนคา ข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน
ทาใบงานที่ ๑๖ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน





ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน




แบ่งกลุ่มดูบัตรภาพ เปลี่ยนกันบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอน









เล่นเกม เรียงคาเป็นประโยค

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน
รายวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
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ทักษะ
๑. บอกลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอน
ได้ถูกต้อง
๒. อ่านและเขียนคา ข้อความที่มีเครื่องหมาย
วรรคตอน ได้ถูกต้อง
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
สวยงาม

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนได้
๒. อธิบายการอ่านและเขียนคาที่ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน ได้
๓. เรียงคาให้เป็นประโยคได้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน
๒. การอ่านและเขียนคา ข้อความที่มีเครื่องหมาย
วรรคตอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายถึงคาหรือประโยคที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เช่น จุด(มหัพภาค) จุดลูกน้า
(จุลภาค) เครื่องหมายคาพูด(อัญประกาศ)ขีดสั้น(ยติภังค์)
วงเล็บ(นขลิขิต) ฯ ((ไปยาลน้อย) ฯลฯ(ไปยาลใหญ่
(
(ไปยาลใหญ่
) นักเรียน
ฝึกอ่านและเขียน พร้อมศึกษาใบความรู้เรื่อง เครื่องหมาย
วรรคตอน
3. นักเรียนจับคู่อ่านบัตรคากับบัตรภาพเครื่องหมายวรรค
ตอน ฝึกอ่าน เขียนคาลงในสมุด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
4. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๔ เครื่องหมายวรรคตอนและชื่อ

ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แข่งขันเรียงคาให้เป็นประโยคแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และฝึกอ่านประโยค
พร้อม ๆ กัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน
เร
รายวิ
ยวิชาภาษาไทย
ยว

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑4 ชื่อและเครื่องหมาย
วรรคตอน
๒. ใบงานที่ ๑5 คัดชื่อเครื่องหมาย
3. ใบงานที่ ๑6 การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคา บัตรภาพ
๒. ใบความรู้ เครื่องหมายวรรคตอน
๓. เกมเรียงคาเป็นประโยค

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึศศึึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
๓. มีความซื่อสัตย์

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มหนึ่งถือบัตรภาพ อีกกลุ่มหนึ่ง
บอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอน เปลี่ยนกัน ถือเปลี่ยนกันอ่าน
จนครบทุกเครื่องหมาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. นักเรียนฝึกสังเกตคา และประโยคที่ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน ฝึกอ่านเพื่อการนาไปใช้ได้ถูกต้อง แบ่งกลุ่ม
นักเรียนทายบัตรภาพเครื่องหมายวรรคตอน และอ่านหนังสือ
ภาษาพาที (หน้า 181-182) ร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นนักเรียนทาใบงานที่ ๑5 คัดชื่อเครื่องหมาย
2. นักเรียนจับคู่อ่าน การเขียนคา ข้อความที่มีเครื่องหมาย
วรรคตอนจากใบความรู้ สังเกตประโยคที่มีเครื่องหมายวรรค
ตอนและฝึกแต่งประโยคโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ลงในสมุดงาน โดยครูช่วยแนะนา
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๖ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

อ่านได้ ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านบทร้อยกรอง “เด็กดี ทาดี” อ่านออกเสียงเรื่อง “ซื่อสัตย์และให้อภัย” อ่านบทดอกสร้อย
“นกกระจาบ” และสรุปใจความสาคัญ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทร้อยกรอง “เด็กดี ทาดี”
 บทอ่านเรื่อง “ซื่อสัตย์และให้อภัย”
 บทดอกสร้อย “นกกระจาบ”
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 1๗– ๒1
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
 ประเมินการทดสอบหลังเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินการทาแบบทดสอบหลังเรียน






ทาแบบทดสอบหลังเรียน








อ่านบทร้อยกรอง “เด็กดี ทาดี”ทาใบงานที่ 18 คัดลายมือ
อ่านบทดอกสร้อย “นกกระจาบ”ทาใบงานที่ ๑๙ โยงคา
ทาใบงานที่ ๒๐ เขียนแผนผังความคิด และทาใบงานที่ ๒๑ ตอบคาถาม

อ่านเรื่อง “ซื่อสัตย์และให้อภัย” แสดงความคิดเห็น สรุปใจความสาคัญนักเรียน
ทาใบงานที่ ๑๗ ตอบคาถามจากบทอ่าน
อ่านบทร้อยกรอง “เด็กดีทาดี”แสดงบทบาทสมมุติ




เล่นเกมปริศนาคาทาย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง อ่านได้ ใช้เป็น ( เครื่องหมายวรรคตอน )
รายวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
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ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียน แบ่งกลุ่มเล่นเกมปริศนาคาทายอะไรเอ่ย โดยครู
เป็นผู้ทาย นักเรียนเขียนคาตอบในกระดาษที่ครูแจก แล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องกลุ่มใดตอบถูกต้องมากที่สุด
เป็นผู้ชนะ แล้วให้ฝึกอ่านพร้อม ๆ กัน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง“เด็กดี ทาดี”
2. บทอ่านเรื่อง “ซื่อสัตย์และให้อภัย”
3. บทดอกสร้อย “นกกระจาบ”

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 17 ตอบคาถามจากบทอ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ใบงานที่ 18 คัดลายมือ
ขั้นสอน
ความรู้
3. ใบงานที่ 19 โยงคา
2. นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่อง “ซื่อสัตย์และให้อภัย”ร่วมกัน
๑. อธิบายลักษณะบทร้อยกรอง “เด็กดี ทาดี” ได้
4. ใบงานที่ 20 เขียนแผนผังความคิด
สนทนาแสดงความคิดเห็น อธิบายสรุปใจความสาคัญจาก
๒. สรุปใจความสาคัญเรื่อง“ซื่อสัตย์” และ
5. ใบงานที่ 21 ตอบคาถาม
เรื่องที่อ่านนักเรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ให้อภัย”ได้
6. แบบทดสอบหลังเรียน
ของตนเอง และทาใบงานที่ 1๗ ตอบคาถามจากบทอ่าน
๓. อธิบายลักษณะของบทดอกสร้อย“นกกระจาบ”
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มอ่านบทร้อยกรอง“เด็กดีทาดี” นักเรียน
ได้
การประเมิน
แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติการเป็นเด็กดี ทาความดี
๔. ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นและสรุป
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
โดยไม่ซ้ากัน เช่น ช่วยครูถือของ เก็บของได้คืนเจ้าของ
ใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน เป็นต้น
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินการทาแบบทดสอบหลังเรียน

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านบทร้อยกรอง “เด็กดี ทาดี”
๒. การอ่านอ่านออกเสียงเรื่อง “ซื่อสัตย์และ
ให้อภัย”
๓. การอ่านบทดอกสร้อย“นกกระจาบ”
๔. การตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อ่านได้ ใช้เป็น ( เครื่องหมายวรรคตอน )
เร
รายวิชาภาษาไทย
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
๓. มีความซื่อสัตย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทักษะ
๑. อ่านบทร้อยกรอง เด็กดี ทาดี ได้ถูกต้องชัดเจน
2. อ่านบทดอกสร้อยนกกระจาบ ได้ถูกต้อง
2. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
และสวยงาม

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๔. ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อ่านได้ ใช้เป็น ( เครื่องหมายวรรคตอน )
เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
วิธีการประเมิน
ขั้นสอน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
1. นักเรียนจับคู่ อ่านบทร้อยกรอง “เด็กดี ทาดี” จากหนังสือ ๒. ประเมินการอ่าน เขียน
ภาษาพาทีชั้น ป.๒ หน้า ๑๘๓ ทาใบงานที่ 18 คัดลายมือ
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๒. ครูอธิบายลักษณะของบทดอกสร้อย ต้องขึ้นต้นด้วยคาว่า ๔. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
เอ๋ย และลงท้ายด้วยคาว่า เอย นักเรียนอ่านบทดอกสร้อย
“นกกระจาบ” สนทนาแสดงความคิดเห็น ใจความสาคัญ
เครื่องมือประเมิน
ที่ได้จากบทดอกสร้อย นักเรียนทาใบงานที่ 19 โยงคา
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
3. นักเรียน ทาใบงานที่ 20 เขียนแผนผังความคิด
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
ใบงานที่ 21 ตอบคาถาม
๓. แบบบันทึกคะแนน

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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 ท ๗/ผ.๑

★ ★ ท ๗/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย

×

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒

ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้
อง

๑. เครื่องหมายวรรคตอนในข๎อใดใช๎หลังคําอุทาน
ก. ?
ข. ฯ

ค. !

๒. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช๎แสดงความสงสัยคือข๎อใด
ก. ?
ข. ฯ

ค. !

๓. เขาตอบวํา ผมกําลังปลูกต๎นไม๎ ข๎อใดใช๎เครื่องหมายวรรคตอนได๎ถูกต๎อง
ก. (ผมกําลังปลูกต๎นไม๎)
ข. “ผมกําลังปลูกต๎นไม๎”
ค. ผมกําลังปลูกต๎นไม๎?
๔. “ผมชอบผลไม๎หลายอยําง เชํน มะมํวง ลําไย เงาะ และอื่นๆ” ข๎อใดใช๎
เครื่องหมายวรรคตอนได๎ถูกต๎อง
ก. ผมชอบผลไม๎หลายอยําง คือ มะมํวง ลําไย เงาะ ฯลฯ
ข. ผมชอบผลไม๎หลายอยําง คือ มะมํวง ลําไย เงาะ ?
ค. ผมชอบผลไม๎หลายอยําง คือ มะมํวง ลําไย เงาะ ๆ
๕. แตํละวันๆ อํานวําอยํางไร
ก. แตํละวันวัน
ข. แตํละวัน

ค. แตํละวัน แตํละวัน

๖. เมื่อวันสงกรานต๑ (๑๓ เมษายน) จากข๎อความนี้ข๎อใดใช๎อํานได๎ถูกต๎อง
ก. เมื่อ-วัน-สง-กราน-วง-เล็บ-เปิด-สิบสาม-เม-สา-ยน-วง-เล็บ-ปิด
ข. เมื่อ-วัน-สง-กราน-สิบสาม-เม-สา-ยน
ค. เมื่อ-วัน-สง-กราน-สิบสาม-เม-สา-ยน-วงเล็บปิด
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★ ★ ท ๗/ผ.๑

๗. กรุงเทพฯ ข๎อใดอํานถูกต๎อง
ก. กรุง-เทบ-ละ
ข. กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
ค. กรุง-เทบ
๘. ราคา ๘๐.๕๐ บาท อํานวําอยํางไร
ก. ราคา แปดสิบบาทห๎าสตางค๑
ข. ราคา แปดสิบบาทห๎าศูนย๑สตางค๑
ค. ราคา แปดสิบบาทห๎าสิบสตางค๑
๙. ร ร ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน ข๎อใดใช๎เครื่องหมายวรรคตอนได๎ถูกต๎อง
ก. รร. ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน
ข. ร.ร. ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน
ค. (ร ร) ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน
๑๐. เครื่องหมาย - ใช๎เพื่ออะไร
ก. แยกข๎อความให๎หํางกัน
ข. ใช๎คั่นข๎อความ
ค. แสดงข๎อความที่ตัดมาจากที่อื่น
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★ ★ ท ๗/ผ.๑
ท ๗/ผ.๑

บทร๎องเลํน
ตัวการันต์



วันศุกร์เอากระปุกใสํกระเป๋า
วันเสาร์เอากระเป๋าใสํกระปุก
วันอาทิตย์ สนุก สนุก
วันจันทร์เป็นสุขไปโรงเรียน
วันอังคารชื่นบานพันธุ์ไม้
วันพุธสบายใจอํานเขียน
วันพฤหัสบดีมีโขนรามเกียรติ์
ทุกวันพากเพียรตัวการันต์

โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๗/ผ.๑

★ ★ ท ๗/ผ.๑

บทอ่าน
เรื่อง คาที่ใช้ตัวการันต์



เรือ่ งราวในรามเกียรติ์มีทั้งภาคสวรรค์ และภาคมนุษย์
ตัวละครมีความมหัศจรรย์ มนุษย์ ยักษ์ และสัตว์ในเรื่องมีอิทธิ
ปาฏิหาริยม์ ากมาย
ฝ่ายมนุษย์มีพระรามและพระลักษณ์เป็นหัวหน๎า ฝ่ายยักษ์
มีทศกัณฐ์เป็นหัวหน๎า ทั้งสองฝ่ายทําสงครามรบกันนานถึง
๑๔ ปี สนามรบมักเป็นบริเวณป่า เราจึงรู๎จักพันธุ์ไม้นานาชนิด
ได๎จากเรื่องนี้
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๗/ผ.๑

★ ★ ท ๗/ผ.๑

ใบความรู้
ตัวการันต์-ไม้ทัณฑฆาต



ตัวการันต๑ คือ ตัวอักษรที่ไมํออกเสียง ซึ่งมีไม๎ทัณฑฆาตกํากับไว๎
เชํน คํา วันศุกร๑ ร๑ อํานวํา รอ การันต๑
( ร ไมํออกเสียง )
วันจันทร๑ ทร๑ อํานวํา ทอ รอ การันต๑
( นอกจาก ร ไมํออกเสียงแล๎ว ท ยังไมํออกเสียงด๎วย )
พันธุ๑ไม๎ ธุ๑ อํานวํา ทอ ธง สระอุ การันต๑
( นอกจาก ธ ไมํออกเสียงแล๎ว สระ -ุ ยังไมํออกเสียงด๎วย)
รามเกียรติ์ ติ์ อํานวํา ตอ เตํา สระ อิ การันต๑
( นอกจาก ต ไมํออกเสียงแล๎ว สระ อิ ยังไมํออกเสียงด๎วย)
-๑ เรียกวํา ไม๎ทัณฑฆาต เป็นเครื่องหมายใช๎เขียนบนตัวอักษร
ที่ไมํต๎องการออกเสียง ถ๎ามีพยัญชนะที่ไมํใชํตัวสะกดอยูํข๎างหน๎า หรือมีสระ
กํากับอยูํที่พยัญชนะ ก็ไมํออกเสียงพยัญชนะและสระนั้นด๎วย
-๑ เขียนบนพยัญชนะที่อยูํท๎ายพยางค๑ เชํน เสาร๑ ทุกข๑ ยักษ๑ ศิลป์
-๑ เขียนบนพยัญชนะที่มีสระกํากับอยูํ เชํน รามเกียรติ์ กาฬสินธุ๑
-๑ เขียนบนพยัญชนะที่อยูํกลางพยางค๑ เชํน บอร๑ด ชอล๑ก เสิร๑ฟ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ ท ๗/ผ.๑
 ท ๗/ผ.1

เกมบิงโก

เพื่อน

ภรรยา

ประสงค์ มหาหงส์

รสสุคนธ์
ผลไม้

กรรณิการ์ กลิ่นหอม ดอกไม้
รสสุคนธ์
ผลไม้

เพื่อน

ภรรยา

ประสงค์ มหาหงส์

ดอกไม้ กรรณิการ์ กลิ่นหอม
ประสงค์ มหาหงส์

ผลไม้

กรรณิการ์ กลิ่นหอม ดอกไม้
เพื่อน

ภรรยา

รสสุคนธ์
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★ ★ ท ๗/ผ.๑-๐๑
 ท ๗/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เขียนคาอ่าน
คาชี้แจง เขียนคําอํานของคําตํอไปนี้



ตัวอย่าง สัปดาห์ อ่านว่า สับ – ดา
๑. สัตว๑

สัด
อํานวํา ....................................................................

๒. ยักษ๑

ยัก
อํานวํา .....................................................................

๓. มนุษย๑

มะ – นุด
อํานวํา ......................................................................

๔. สวรรค๑

สะ – หวัน
อํานวํา ......................................................................

๕. ทศกัณฐ๑

ทด – สะ – กัน
อํานวํา ......................................................................

พระ – ลัก
๖. พระลักษณ๑ อํานวํา ......................................................................
๗. พันธุ๑ไม๎

พัน – ไม๎
อํานวํา .......................................................................

ราม – มะ – เกียน
๘. รามเกียรติ์ อํานวํา ......................................................................
มะ – หัด – สะ – จัน
๙. มหัศจรรย๑ อํานวํา .......................................................................
ปา – ติ – หาน
๑๐. ปาฏิหาริย๑ อํานวํา .......................................................................
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ๗/ผ.๑-๐๒
 ท ๗/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

คากับความหมาย
คาชี้แจง จับคูํคํากับความหมาย



๑. พันธุ๑

แท๎ไมํมีอะไรเจือปน

๒. ประสงค๑





แสดงออกให๎เห็นชัด

๓. กรรณิการ๑





เชื้อสาย

๔. ประจักษ๑





๕. บริสุทธิ์

ต๎องการ อยากได๎

ชื่อไม๎ยืนต๎นชนิดหนึ่ง

ชื่อ .................................. สกุล ............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★
★ ท ๗/ผ.๑-๐๓
ท ๗/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓

เรียงคาเป็นประโยค
คาชี้แจง เรียงคําให๎เป็นประโยคที่สมบูรณ๑

๑. คน

กับ

มนุษย๑



ตําง

คนตํางกับมนุษย๑

๒. ตําง

สัตว๑

ซื่อสัตย๑

สะกด

กับ

สัตว๑สะกดตํางกับซื่อสัตย๑

๓. วันศุกร๑ วันเสาร๑

มา

กํอน

อากาศ

กับ

วันศุกร๑มากํอนวันเสาร๑

๔. บริสุทธิ์

ตําง

ใน

อากาศ

ห๎องแอร๑

อากาศในห๎องแอร๑ตํางกับ
อากาศบริสุทธิ์
๕. ประดิษฐ๑ สวย ดอกไม๎ เหมือน ดอกไม๎ ไมํ จริง
ดอกไม๎ประดิษฐ๑สวยไมํเหมือน
ดอกไม๎จริง

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๑-๐๔

★ ★ ท ๗/ผ.๑-๐๔

ใบงานที่ ๐๔
คัดลายมือ



คาชี้แจง เลือกคําที่มีตัวการันต๑จากคําที่กําหนด คัดลายมือให๎ตรงกับภาพ

เจดีย๑
ยักษ๑

สตางค๑
พระจันทร๑

หงส๑
โทรศัพท๑
หนังสือพิมพ๑ สวนสัตว๑

๑.

ยักษ๑

๒.

หงส๑

๓.

สตางค๑

๔.

โทรศัพท๑
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 ท ๗/ผ.๑-๐๔

★ ★ ท ๗/ผ.๑-๐๔

๕.

เจดีย๑



๖.

พระจันทร๑

๗.

สวนสัตว๑

๘.

หนังสือพิมพ๑

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๑-๐๕
★ ★ ท ๗/ผ.๑-๐๕

ใบงานที่ ๐๕
คาที่ใช้ตัวการันต์



คาชี้แจง เขียนแผนผังความคิดคําที่ใช๎ตัวการันต๑

สวนสัตว๑
หนังสือพิมพ๑

เจดีย๑
ตัวการันต์

โทรศัพท๑

พระจันทร๑
ยักษ๑

สตางค๑
หงส๑

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๒

★ ★ ท ๗/ผ.๒

นิทาน เรื่อง ลูกกบ
ลูกกบฝูงหนึ่งมีด้วยกันมากมายหลายร้อยตัว จึงได้ตกลงกันว่า

า ถ้าใครปีนไป
จะต้องหาผู้นาฝูงด้วยวิธีแข่งขันกันปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้
จนถึงบนสุดก็จะได้เป็นผู้นา
ในวันแข่งขัน..มีกบจากที่ต่างๆมากมายมาเชียร์ บางตัวก็ว่า”
ไม่มีทางที่ลูกกบตัวไหนจะทาได้ เพราะมันยากมาก”
ลูกกบที่ลงแข่งขันต่างพากันปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า แต่..ลูกกบเกือบทุกตัว
ก็ยอมพ่ายแพ้ กระโดดลงมาอยู่ข้างล่าง เพราะทนความเหน็ดเหนื่อย
อ่อนล้าไม่ไหว เหลือลูกกบอีกเพียงตัวเดียวที่ยังคงปีนขึ้นไปเรื่อยๆ
ท่ามกลางเสียงร้องบอกให้ลูกกบตัวนั้นลงมา เพราะมันยากเหลือเกิน
ที่ลูกกบจะปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าได้สาเร็จ “ลงมาเถอะ ไม่มีทาง
เป็นไปได้หรอก”
เสียงที่ตะโกนบอกไม่ได้ทาให้ลูกกบตัวนั้นหยุด กลับปีนสูงขึ้น สูงขึ้น
จนถึงบนสุดของเสาไฟฟ้า..ฝูงลูกกบได้ผู้นาแล้วลูกกบผู้ชนะคือตัวอย่าง
ของผู้ที่ประสบความสาเร็จด้วยความมานะพยายาม และที่สาคัญลูกกบ
ตัวนี.้ .หูหนวก
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 ท ๗/ผ.๒

★ ★ ท ๗/ผ.๒

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่เราจะทาอะไรให้สาเร็จปัจจัยสาคัญ
คือความตั้งใจ และที่สาคัญไม่แพ้กันก็คืออย่าสนใจคาพูดหรือการมองเรา



ในแง่ลบของคนอื่น เพราะทุกสิ่งที่เราได้ฟัง ได้ยิน จะส่งผลต่อจิตใจและ
การกระทาของเรา ดังนั้น จงทาตัวเป็นคนหูหนวก ต่อคาพูด คาดูถูกของ
คนอื่น และมั่นใจในตัวเองบอกกับตัวเองเสมอว่า”เราทาได้”เพียงแค่เรา
พยายาม
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๗/ผ.๒

ใบความรู้

★ ★ ท ๗/ผ.๒

ไม้ยมก
ๆ เรียกวํา ไม๎ยมก เป็นเครื่องหมายอยํางหนึ่งในการเขียนภาษาไทย
ใช๎เขียนหลังคํา วลี หรือ ประโยค เพื่อให๎อํานซ้ําคํา วลี 
หรือประโยคนั้น
อีกครั้ง
ตัวอย่าง
เกํงมากๆ
อํานวํา เกํงมากมาก
(หลังคํากริยา)
ในแตํละวันๆ อํานวํา ในแตํละวัน ในแตํละวัน
(หลังวลี)
ไฟไหม๎ๆ
อํานวํา ไฟไหม๎ ไฟไหม๎
(หลังประโยค)
ข้อสังเกตการใช้ๆ
๑. มีหลักไมํให๎ใช๎ไม๎ยมก ในคําที่ตํางชนิดกัน หรือเป็นคําเดียว
• ผลไม๎ ๕ กิโล ๆ ละ ๕๐ บาท (ไม่ให้ใช้ เนื่องจาก กิโล
คําแรกเป็นลักษณะนาม คําหลังเป็นนามสามัญ)
ให้ใช้ว่า ผลไม๎ ๕ กิโล กิโลละ ๕๐ บาท
• เขาไปซื้อที่ๆ สุพรรณบุรี (ไม่ให้ใช้ เนื่องจาก ที่ คําแรกคือ
ที่ดินเป็นคํานาม คําหลังเป็นคําบุพบท)
ให้ใช้ว่า เขาไปซื้อที่ที่สุพรรณบุรี
• ร๎านนี้ขายของนาๆ ชนิด (ไม่ให้ใช้ เนื่องจาก นานา เป็น ๑ คํา)
ให้ใช้ว่า ร๎านนี้ขายของนานาชนิด
๒. สังเกตการอํานให๎ถูกต๎อง เชํน
ในแตํละวันๆ ไมํอํานวํา ในแตํละวันวัน
ให้ใช้ว่า ในแตํละวัน ในแตํละวัน
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๗/ผ.๒-๐๖

★ ★ ท ๗/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ ๐๖
เขียนคาอ่าน
คาชี้แจง เขียนคําอํานหรือข๎อความที่ต๎องใช๎ไม๎ยมก (ๆ)

๑. ต๎นโมกมีดอกเล็ก ๆ สีขาวนํารัก



อ่านว่า

ต๎นโมกมีดอกเล็กเล็กสีขาว
นํารัก

๒. คุณป้าพาเด็ก ๆ ไปชมสวนดอกไม๎

อ่านว่า

คุณป้าพาเด็กเด็กไปชมสวน
ดอกไม๎
๓. มีเสียงตะโกนวํา ไฟไหม๎ ๆ อ่านว่า
มีเสียงตะโกนวํา ไฟไหม๎
ไฟไหม๎
๔. ในวันหนึ่ง ๆ พวกเราได๎ทําอะไรบ๎าง

อ่านว่า

ในวันหนึ่ง วันหนึ่ง พวกเรา
ได๎ทําอะไรบ๎าง
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 ท ๗/ผ.๒-๐๖

★ ★ ท ๗/ผ.๒-๐๖

๕. การทํางานให๎มีประสิทธิภาพ ไมํใชํเรื่องงําย ๆ เลย

อ่านว่า

การทํางานให๎มีประสิทธิภาพ
ไมํใชํเรื่องงํายงํายเลย

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๒-๐๗

★ ★ ท ๗/ผ.๒-๐๗

ใบงานที่ ๐๗
แต่งประโยค

คาชี้แจง แตํงประโยคจากคําที่กําหนด

๑.

สีดําๆ

๒.

สั้นๆ

๓.

วันหนึ่งๆ

๔.

เล็กๆ

๕.

เด็กๆ



ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๒-๐๘

★ ★ ท ๗/ผ.๒-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
คัดลายมือ



คาชี้แจง อํานบทร๎อยกรอง “ชมดอกไม๎” แล๎วคัดคําซ้ําเป็นคําใช๎ไม๎ยมก
ด๎วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ชมดอกไม๎

ลุงวันชวนเด็กเด็ก
สวยสวยสีสดใส
แดงแดงดอกขาวขาว
เตือนไว๎อยําเด็ดทิ้ง
แมลงตัวดําดํา
คํอยคํอยพยุงกาย

ตัวเล็กเล็กชมดอกไม๎
งามจับใจเสียจริงจริง
เหลืองเหลืองยาวมาถึงกิ่ง
ดูนิ่งนิ่งอยําทําลาย
ดูซ้าํ ซ้าํ มันนอนหงาย
บินลับหายไปไวเอย

โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
เด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็ก ๆ
เล็ก ๆ
จริง ๆ
สวย ๆ
แดง ๆ ขาว ๆ เหลือง ๆ
นิ่ง ๆ
ดํา ๆ
ซ้ํา ๆ
คํอย ๆ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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★ ★ ท ท๗/ผ.๓
๗/ผ.๓


บทร้อยกรอง
คาอุทาน
คําบอกอาการ
สงสัยขืน่ ขม
แปลกนักสงสาร
ร๎องเรียกเสียงใส
อุทานมีมาก
คําสร๎อยเพิม่ มา



ผํานทางอารมณ๑
ชื่นชมดีใจ
รําคาญเคืองใคร
โลํงในอุรา
ไมํยากหรอกหนา
เรียกวําเสริมบท
โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★ ★ ท ๗/ผ.๓

 ท ๗/ผ.๓

ใบความรู้
ชนิดของคาอุทาน
คําอุทานแบํงเป็น ๒ ชนิด ดังนี้

๑. คําอุทานบอกอาการ เป็นคําอุทานที่แสดงอารมณ๑และความรู๎สึกของผู๎พูด
นิยมใช๎เครื่องหมาย ! ซึ่งเรียกวํา อัศเจรีย๑ เขียนกํากับไว๎หลังคําอุทาน เชํน
 ตกใจ ใช๎คําวํา วุ๎ย! ว๎าย ! แหม! ตายจริง !
 ประหลาดใจ ใช๎คําวํา เอ๏ะ! หือ! หา!
 รับรู๎ เข๎าใจ ใช๎คําวํา เออ! อ๎อ! อ๐อ !
 เจ็บปวด ใช๎คําวํา โอ๏ย! โอย! อุ๏ย!
 สงสาร เห็นใจ ใช๎คําวํา โธํ! โถ! พุทโธํ! อนิจจา!
 ร๎องเรียก ใช๎คําวํา เฮ๎ย! เฮ๎! นี่ !
 โลํงใจ ใช๎คําวํา เฮอ! เฮ๎อ !
 โกรธเคือง ใช๎คําวํา ชิชะ! แหม!
๒. คําอุทานเสริมบท เป็นคําอุทานที่ใช๎เป็นคําสร๎อยหรือคําเสริมบทตํางๆ
คําอุทานประเภทนี้บางคําเสริมด๎วยคําที่ไมํมีความหมายเพื่อยืดเสียงให๎ยาวออกไป
บางคําก็เพื่อเน๎นคําให๎กระชับหนักแนํน เชํน
 เดี๋ยวนี้มือไม้ฉันมันสั่นไปหมด
 หนังสือหนังหาเดี๋ยวนี้ราคาแพงมาก
 พํอแมํไมํใชํหัวหลักหัวตอนะ

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๗/ผ.๓-๐๙

★ ★ ท ๗/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐๙
คาอุทาน



คาชี้แจง ขีดเส๎นใต๎คําอุทานในประโยคตํอไปนี้ แล๎วฝึกอําน

๑. พุทโธํ! ไมํนําเกิดเรื่องเลย
๒. เอ๏ะ! ทําไมถึงเป็นอยํางนี้
๓. ไชโย! เราทําสําเร็จแล๎ว
๔. เฮ๎ย! ทําไมหยิบไปไมํหมด
๕. โธํ! ไปอยูํที่ไหนมา เขาไปกันแล๎ว
๖. แหม! รู๎สึกอายจัง แตํงตัวไมํเรียบร๎อย
๗. โอ๏ะ! ใครขว๎างก๎อนหินมาถูกหัวผม
๘. เอ๎อเฮอ! สวยขึ้นจนจําแทบไมํได๎
๙. โอ๏ย! เจ็บเหลือเกิน
๑๐. โอ๎โฮ! พลุสวยจริงๆ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๓-๑๐
★ ★ ท ๗/ผ.๓-๑๐

ใบงานที่ ๑๐
การใช้คาอุทาน



คาชี้แจง เขียนคําที่กําหนดให๎ เติมลงในชํองวํางของประโยคให๎ถูกต๎องแล๎วฝึกอําน

อุ๏ย!

โอ๎โฮ!

อื้อฮือ!

โอ๏ะ!

ระวัง!

อุ๏ย!
๑. ..........................ตกใจหมดเลย
โอ๎โฮ! ําแข็งกด นํากินจัง
๒. ..........................น้
อื้อฮือ!
๓. ..........................หวานอรํ
อยดี
โอ๏ะ!
๔. ..........................อยํ
าแยํง
ระวัง! ้นลื่น
๕. ..........................พื

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............

221
6102135L01c.indd 221

6/22/18 2:22 PM

 ท ๗/ผ.๓-๑๑

★ ★ ท ๗/ผ.๓-๑๑

ใบงานที่ ๑๑
จับคู่คาและความหมาย
คาชี้แจง จับคูํคําอุทาน และความหมาย

ฉ ๑. อุ๏ย! โอย!
……………

ก. สงสัยหรือไตํถาม

ก ๒. หา! หือ!
……………

ข. ดีใจ

ซ ๓. ว๎า! อุบ๏ะ!
……………

ค. เยาะเย๎ย



ค ๔. กิ๊วกิ๊ว! เชอะ! ง. ประหมํา
……………
ญ ๕. ยี้! อี๋!
……………

จ. ประหลาดใจ

ข ๖. เฮ๎! ไชโย!
……………

ฉ. เจ็บปวด

ง ๗. อ๎า! เอ๎อ!
……………

ช. ไมํพอใจ

จ ๘. ฮ๎า! โอ๎โฮ!
……………

ซ. โกธรเคือง

ฎ ๙. ว๎าย! ตาเถร! ฌ. ปลอบโยน
……………
ช ๑๐. หนอย! ชิชะ! ญ. รังเกียจ ขยะแขยง
……………
ฎ. ตกใจ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๓-๑๒

★ ★ ท ๗/ผ.๓-๑๒

ใบงานที่ ๑๒
อุทานเสริมบท



คาชี้แจง ขีดเส๎นใต๎คําที่เป็นคําอุทานเสริมบท

๑. ล๎างไม๎ล๎างมือ
๒. ดูหน๎าดูตา
๓. พายุบุแคม
๔. กินข๎าวกินปลา
๕. ไมํกินไมํเก็อน
๖. นุํงผ๎านุํงผํอน
๗. ภูมิอกภูมิใจ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๓-๑๓

★ ★ ท ๗/ผ.๓-๑๓

ใบงานที่ ๑๓
แต่งประโยค



คาชี้แจง แตํงประโยคที่มีคําอุทานแสดงอารมณ๑ตามที่กําหนด โดยใช๎เครื่องหมาย !

1. ดีใจ
2. สงสาร
๓. เจ็บปวด
๔. ตกใจ
๕. ประหลาดใจ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๔

★ ★ ท ๗/ผ.๔

.
,

บัตรคา


มหัพภาค
จุลภาค

ๆ

ไม้ยมก

( )

นขลิขิต

“”

อัญประกาศ
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 ท ๗/ผ.๔

★ ★ ท ๗/ผ.๔

-

บัตรคา

ยติภังค์


!

อัศเจรีย์

์

ทัณฑฆาต

ฯ

ไปยาลน้อย

ฯลฯ

ไปยาลใหญ่
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ใบความรู้

★ ★ ท ๗/ผ.๔
 ท ๗/ผ.๔

เครื่องหมายวรรคตอน
(๑)
• เรียกวํา จุด หรือ มหัพภาค ( มะ – หับ – พาก )



๑. ใช๎เขียนหลังอักษรยํอ เชํน
พ.ศ. ( พอ-สอ ) ยํอมาจาก พุทธศักราช (พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด)
กทม. (กอ-ทอ-มอ) ยํอมาจาก กรุงเทพมหานคร
(กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน)
๒. ใช๎เขียนหลังจํานวนเลขที่มีจุดทศนิยม เชํน
๒๐.๕๐ บาท (ยี-่ สิบ-บาท-ห๎า-สิบ-สะ-ตาง)
๕๐.๑๐
(ห๎า-สิบ-จุด-หนึ่ง-ศูนย๑)
๓. ใช๎เขียนคั่นเวลาชั่วโมงกับนาที เชํน
๖.๓๐ น. (หก-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที)
(๒)

, เรียกวํา จุดลูกน้ํา หรือ จุลภาค (จุน – ละ – พาก)
๑. ใช๎เขียนคั่นจํานวนเงินเลข ๓ หลัก ในแตํละชํวง เชํน
๑,๐๐๐
(หนึ่ง-พัน-บาท-ถ๎วน)
๒,๑๐๐,๐๐๐ (สอง-ล๎าน-หนึ่ง-แสน-บาท-ถ๎วน)
๒. ใช๎เขียนคั่นวรรคตอนของคํา หรือ ข๎อความ เชํน
ทรามชม, ทรามเชย (ซาม-ชม, ซาม-เชย) น. หญิงงามนํารัก,
นางงามผู๎เป็นที่รัก.
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 ท ๗/ผ.๔

★ ★ ท ๗/ผ.๔

ทวง ก. เรียกเอาสิ่งที่เป็นของตนหรือที่ติดค๎างกลับคืน
เชํน ทวงหนี้ ทวงเงิน ทวงคําเชํา เรียกร๎องเอาสิ่งที่จะพึงมีพึงได๎

เชํน ทวงสิทธิ ทวงบุญทวงคุณ.
หมายเหตุ • (มหัพภาค) กรณีที่ใช๎จบประโยค , (จุลภาค)
กรณีที่ใช๎คั่นวรรคตอนของคําหรือข๎อความ (ประโยคยํอย)
ปัจจุบันพบที่ใช๎ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
และการใช๎เฉพาะบุคคลไมํพบทั่วไป
(๓)
“ ” เรียกวํา เครื่องหมายคําพูด หรืออัญประกาศ
(อัน-ยะ-ประ-กาด)
ใช๎เขียนครํอมคําหรือข๎อความเพื่อแสดงวําคําหรือข๎อความนั้น
เป็นคําพูด หรืออ๎างถึงเพื่อเน๎นความนั้นให๎เดํนขึน้ เป็นต๎น เชํน ครูพูดวํา
“ให๎ชํวยกันเก็บกวาดให๎เรียบร๎อยเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล๎ว”
เอาเถิดเจ้าล่อ ๑ น. ชื่อการเลํนของเด็กชนิดหนึ่งไมํจํากัด
จํานวนผู๎เลํน โดยจะต๎องมีคนหนึ่งอยูํโยง ณ หลักที่กําหนดไว๎ มีหน๎าที่
ไลํจับผู๎อื่นให๎ได๎ ถ๎าจับใครไมํได๎เลยก็ต๎องตํออยูํโยง ถ๎าจับผู๎ใดได๎
ผู๎นั้นต๎องอยูํโยงแทน มีบทร๎องประกอบวํา
“เอาเถิดเจ๎าลํอ ข๎าวเหนียวสองหํอไมํพอกันกิน”
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน๎า ๑๔๓๕)

หมายเหตุ ในการอํานอยํางเป็นทางการ ให๎อํานวํา “อัญประกาศเปิด”
เมือ่ เริ่มต๎นข๎อความ และอํานวํา “อัญประกาศปิด” เมื่อจบ
ข๎อความ
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 ท ๗/ผ.๔

★ ★ ท ๗/ผ.๔

(๔)
- เรียกวํา ขีดสั้น หรือ ยติภังค๑ (ยะ-ติ-พัง) หรือยัติภังค๑ (ยัด-ติ-พัง)



๑. ใช๎เขียนคั่นการสะกดคําเพื่อการฝึกอํานขั้นต๎น เชํน
ส๎ม อํานวํา สอ-โอะ-มอ  สม - ไม๎โท  ส๎ม
๒. ใช๎เขียนคั่นพยางค๑ของคําอํานซึ่งเขียนตรงมาตราเพื่ออํานได๎
งํายขึ้น เชํน
พุทรา
อํานวํา (พุด-ซา)
ภาษาไทย อํานวํา (พา-สา-ไท)
๓. ใช๎เขียนให๎ทราบวําพยางค๑หน๎ากับพยางค๑หลังนั้นติดกันหรือ
เป็นคําเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้น จะอยูํในบรรทัดเดียวกัน
หรือคนละบรรทัดก็ได๎ เชํน
รัง – ผึ้ง
อาต – มา
(๕)
(

) เรียกวํา วงเล็บ หรือ นขลิขิต (นะ-ขะ-ลิ-ขิด)

ใช๎เขียนครอบคําหรือข๎อความ เชํน
คําวํา สดมภ๑ ( เสา, หลัก, ชํอง) มักเขียนผิดเป็น สะดม
(ปล๎น) สะดมภ๑
คําวํา ถือหาง ก. เข๎าข๎างฝ่ายที่ตนพอใจ (มาจากภาษาชนไกํ
ยึดเอาไกํตัวใดตัวหนึ่งในการตํอรอง)
หมายเหตุ ในการอํานทั่วไป เมื่อถึงเครื่องหมายวงเล็บเปิด ให๎อํานวํา
วงเล็บเปิดและเมือ่ ถึงเครือ่ งหมายวงเล็บปิด ให๎อํานวํา
วงเล็บปิด
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 ท ๗/ผ.๔

★ ★ ท ๗/ผ.๔

(๖)
ฯ เรียกวํา ไปยาลน๎อย (ไป-ยาน-น๎อย) หรือ (เปยยาลน๎อย)

อแตํสํวนหน๎า
ใช๎ละคําที่รูจ๎ ักกันดีอยูํแล๎ว โดยละสํวนท๎ายไว๎ เหลื
ของคําพอเป็นที่เข๎าใจ เวลาอํานต๎องอํานเต็มคํา เชํน
กรุงเทพฯ ละจากคําเต็มวํา กรุงเทพมหานคร
อํานเต็มวํา
กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
โปรดเกล๎าฯ ละจากคําเต็มวํา โปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม
อํานเต็มวํา
โปฺรด-เกฺล๎า-โปฺรด-กฺระ-หฺมํอม
(๗)
ฯลฯ เรียกวํา ไปยาลใหญํ (ไป-ยาน-ใหญํ) หรือ (เปยยาลใหญํ)
๑. ใช๎ละคําหรือข๎อความข๎างท๎าย เวลาอํานให๎อํานวํา ละ หรือ
และอื่นๆ เชํน
ในสวนสัตว๑มีชา๎ ง เสือ สิงโต ม๎าลาย ฯลฯ
อํานวํา ใน-สวน-สัด-มี-ช๎าง-เสือ-สิง-โต-ม๎า-ลาย-ละ
หรือ ใน-สวน-สัด-มี-ช๎าง-เสือ-สิง-โต-ม๎า-ลาย-และ-อื่นๆ
๒. ใช๎ละข๎อความตรงกลาง เวลาอํานให๎อํานวํา ละถึง เชํน
พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ
อํานวํา พะ-ยัน-ชะ-นะ-ไท-มี-สี่-สิบ-สี-่ ตัว-มี-กอ-ละ-ถึง-ฮอ
(๘)
เครือ่ งหมาย ! (อัศเจรีย๑) ๆ (ไม๎ยมก)
อํานทบทวนจากข๎างต๎น

๑ (ทัณฑฆาต)

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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6102135L01c.indd 230

6/22/18 2:22 PM

 ท ๗/ผ.๔-๑๔
★ ★ ท ๗/ผ.๔-๑๔

ใบงานที่ ๑๔

เครื่องหมายวรรคตอนและชื่อ
คาชี้แจง โยงจับคูํเครื่องหมายวรรคตอนและชื่อให๎ตรงกัน
“..............”

(

)


นขลิขิต
นะ-ขะ-ลิ-ขิต
ไปยาลใหญํ
ไป-ยาน-ใหญํ

ฯลฯ

อัญประกาศ
อัน-ยะ-ประ-กาด

ฯ

อัศเจรีย๑
อัด-สะ-เจ-รี

!

ทัณฑฆาต
ทัน-ทะ-คาด

(,)

ยมก
ยะ-มก

๑

ไปยาลน๎อย
ไป-ยาน-น๎อย

ๆ

จุลภาค
จุน-ละ-พาก

(•)

ยติภังค๑
ยะ-ติ-พัง

-

มหัพภาค
มะ-หับ-พาก

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๔-๑๕
★ ★ ท ๗/ผ.๔-๑๕

ใบงานที่ ๑๕

คัดชื่อเครื่องหมาย



คาชี้แจง เขียนชื่อเครื่องหมายตํางๆ ที่เรียน ตัวบรรจงเต็มบรรทัด



มหัพภาค

,

จุลภาค

“ ”

อัญประกาศ

!

อัศเจรีย๑



ยติภังค๑

ๆ

ไม๎ยมก

( )

นขลิขิต
์

ทัณฑฆาต

ฯ

ไปยาลน๎อย

ฯลฯ

ไปยาลใหญํ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๔-๑๖
★ ★ ท ๗/ผ.๔-๑๖

ใบงานที่ ๑๖

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน


คาชี้แจง ใช๎เครื่องหมายที่กําหนดให๎แทนคําที่ขีดเส๎นใต๎ในประโยค
“...............”

!

, ๆ

(...............)

-

•

ฯลฯ

ฯ

๑. เด็กเด็กชํวยกันหิ้ว มะขาม กระเทียม หัวหอม และอื่นๆ อีกมากมาย

เด็ก ๆ ชํวยกันหิ้ว มะขาม กระเทียม หัวหอม ฯลฯ

๒. รําไมํดีโทษปี่โทษกลอง พํอพูดขึ้น

“รําไมํดีโทษปี่โทษกลอง” พํอพูดขึ้น

๓. โอ๎โฮ ตุ๏กตาตัวนี้ ราคาตั้ง ๑๐๐๐ บาท

โอ๎โฮ! ตุ๏กตาตัวนี้ ราคาตั้ง 1,000 บาท

๔. กรุงศรีอยุธยา กรุงเกํา เป็นราชธานีของไทยมากํอน

กรุงศรีอยุธยา (กรุงเกํา) เป็นราชธานีของไทยมากํอน

๕. เขียนคำ�อ่านของคำ� สัปดาห์

สับ - ดา

๖. ประชาชน ทูลเกล๎า ถวายพานพุํมดอกไม๎

ประชาชนทูลเกล๎า ฯ ถวายพานพุํมดอกไม๎

๗. ปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีมะแม

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมะแม
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.5

★ ★ ท ๗/ผ.๕

ซื่อสัตย์และให้อภัย

พี่ส๎มป่อย โหมํง และน๎องข๎าวเมํา กําลังเดินกลับบ๎านพบ
กระเป๋าสตางค๑ใบหนึ่งหลํนอยูํ พี่ส๎มป่อยหยิบมาเปิดดู 
“โอ๎โฮ! เงินตั้งพันแนํะ ของใครนะ” โหมํงพูดเสียงดัง
“นั่นนํะสิ ของใครก็ไมํร”ู๎ พี่ส๎มป่อยพูด “เอาไปให๎ลุงกํานัน
หาเจ๎าของเงินกันดีกวํา”
“ดีคํะ ดีคํะ” น๎องข๎าวเมําเห็นด๎วย
เด็กดีต๎องมีความซือ่ สัตย๑สจุ ริต ไมํอยากได๎ของผู๎อน่ื มาเป็น
ของตน
ดูน่ัน! ดูนั่น! กําลังจะมีอะไรเกิดขึ้น
น๎องผูช๎ ายชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒ (ป.๒) กลุํมหนึ่ง กําลังเดินมา
ทางขวาของตึก ขณะที่พี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ป.๓) กลุํมหนึ่ง กําลัง
เดินมาทางซ๎าย ทั้งสองกลุํมเดินคุยกัน เลํนกัน หัวเราะกันอยําง
สนุกสนาน พอเลี้ยวมุมตึก ทั้งกลุํมพี่และกลุํมน๎องก็ชนกันเต็มแรงจน
หกล๎ม แตํไมํมีใครโกรธใคร ตํางฝ่ายตํางขอโทษและชํวยกันพยุงลุกขึ้น
เด็กดีต๎องมีเหตุผล รู๎จักการให๎อภัย มีความรักใครํ
สามัคคีกันฯลฯ
ถ๎าเป็นเด็กดี เมื่อเติบโตขึน้ จะเป็นผู๎ใหญํทดี่ แี ละทําสิ่งทีด่ ๆี
ให๎แกํประเทศชาติ
หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒. หน๎า ๑๗๘. ของกระทรวงศึกษาธิการ
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6102135L01c.indd 234

6/22/18 2:22 PM

 ท ๗/ผ.5-๑๗
★ ★ ท ๗/ผ.๕-๑๗

ใบงานที่ ๑๗
ตอบคาถามจากบทอ่าน



คาชี้แจง ตอบคําถามจากบทอํานเรื่องซื่อสัตย๑และให๎อภัย

๑. เรื่องนี้มีใครบ๎าง

พี่ส๎มป่อย โหมํง และน๎องข๎าวเมํา
๒. การกระทําใดที่แสดงความซื่อสัตย๑

เก็บเงินได๎นําไปสํงคืนเจ๎าของ
๓. การกระทําใดที่แสดงการรู๎จักให๎อภัยกัน

เดินชนกันตํางก็กลําวคําขอโทษกัน
๔. บอกคุณธรรมในเรื่องนี้ที่คิดเพิ่มเติมได๎

มีความอดทนอดกลั้น รู๎จักยับยั้งชั่งใจ
๕. เติมเครื่องหมายวรรคตอนให๎ถูกต๎อง
๑. ดูนั่น ดูนั่น กําลังจะเกิดอะไรขึ้น
๒. ดีคํะ ดีคํะ น๎องข๎าวเมําพูดเห็นด๎วย

ดูนั่นๆ กําลังจะเกิดอะไรขึ้น
“ดีคํะๆ” น๎องข๎าวเมําพูดเห็นด๎วย
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.5-๑๘
★ ★ ท ๗/ผ.๕-๑๘

ใบงานที่ ๑๘
คัดลายมือ



คาชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

เด็กดี ทาดี
เด็กดีรู๎หน๎าที่
รักความดีมีน้ําใจ
เชือ่ ฟังคําผู๎ใหญํ
เก็บของได๎คนื เจ๎าของ
งานบ๎านชํวยเก็บจัด
ทัง้ ประหยัดใช๎เงินทอง
รักเพื่อนและพี่น๎อง
ตํางปรองดองสามัคคี
หนังสือเรียน ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒. หน๎า ๑๘๓. กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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๗/ผ.๕
★
★ ทท๗/ผ.๕

บทดอกสร้อย
นกกระจาบ
นกเอ๐ยนกกระจาบ
มาสอดสอยด๎วยจะงอยปากของตน
ชํางละเอียดเสียดสลับออกซับซ๎อน
แม๎ทําการหมั่นพินิจคิดระวัง



เห็นใบพงลงคาบคํอยเพียรขน
ราวกับคนชํางพินิจคิดทํารัง
อยูํพักร๎อนนอนรํมได๎สมหวัง
ให๎ได๎ดังนกกระจาบไมํหยาบเอย
นายทัด เปรียญ
ดอกสร๎อยสุภาษิต กระทรวงศึกษาธิการ
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 ท ๗/ผ.๕-๑๙
★ ★ ท ๗/ผ.๕-๑๙

ใบงานที่ ๑๙
โยงคา



คาชี้แจง โยงคําให๎ตรงกับความหมาย

๑. ใบพง





๒. จะงอย





ใบของต๎นหญ๎าชนิดหนึ่ง
มีลักษณะใบเล็กยาว

๓. พินิจ





ไมํหยาบ

๔. ละเอียด



 ปลาย ที่สุดที่โค๎งหรืองุ๎มลง

๕. ซับซ๎อน





ยุํงยาก ซับซ๎อน

พิจารณา ตรวจสอบ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๕-๒๐

★ ★ ท ๗/ผ.๕-๒๐

ใบงานที่ ๒๐

เขียนแผนผังความคิด



คาชี้แจง เขียนแผนผังความคิดเรื่องคุณลักษณะของนกกระจาบ
จากบทดอกสร๎อยหรือจากประสบการณ๑ของนักเรียน (ถ๎ามี)

คุณลักษณะของ
นกกระจาบ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๕-๒๑

★ ★ ท ๗/ผ.๕-๒๑

ใบงานที่ ๒๑
ตอบคาถาม



คาชี้แจง ตอบคําถามจากเรื่องที่อําน

๑. บทร๎อยกรองกลําวถึง สัตว๑ชนิดใด

นกกระจาบ
๒. ใจความสําคัญของบทร๎อยกรองนกกระจาบ วําอยํางไร

นกกระจาบสร๎างรังด๎วยความเพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ

๓. นกกระจาบใช๎อะไรทํารัง

จะงอยปาก
๔. บทร๎อยกรองให๎ข๎อคิดในเรื่องใด

ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
๕. นักเรียนจะนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎อยํางไร

ใช๎ในชีวิตประจําวัน ใช๎ความพยายามในการศึกษาเลําเรียน
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๕
★ ★ ท ๗/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย

×

ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง

1. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช๎แสดงความสงสัยคือข๎อใด
ก. ?

ข. ฯ

2. แตํละวันๆ อํานวําอยํางไร

ก. แตํละวันวัน ข. แตํละวัน

3. เครื่องหมายวรรคตอนในข๎อใดใช๎หลังคําอุทาน
ก. ?

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒

ข. ฯ



ค. !
ค. แตํละวัน แตํละวัน
ค. !

4. กรุงเทพฯ ข๎อใดอํานถูกต๎อง

ก. กรุง-เทบ-ละ
ข. กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
ค. กรุง-เทบ

5. เขาตอบวํา ผมกําลังปลูกต๎นไม๎ ข๎อใดใช๎เครื่องหมายวรรคตอนได๎ถูกต๎อง
ก. (ผมกําลังปลูกต๎นไม๎)
ข. “ผมกําลังปลูกต๎นไม๎”
ค. ผมกําลังปลูกต๎นไม๎?

6. เครื่องหมาย - ใช๎เพื่ออะไร

ก. แยกข๎อความให๎หํางกัน
ข. ใช๎คั่นข๎อความ
ค. แสดงข๎อความที่ตัดมาจากที่อื่น
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★
★ ท ท๗/ผ.๕
๗/ผ.๕

7. ราคา ๘๐.๕๐ บาท อํานวําอยํางไร

ก. ราคา แปดสิบบาทห๎าสตางค๑
ข. ราคา แปดสิบบาทห๎าศูนย๑สตางค๑
ค. ราคา แปดสิบบาทห๎าสิบสตางค๑



8. ร ร ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน ข๎อใดใช๎เครื่องหมายวรรคตอนได๎ถูกต๎อง
ก. รร. ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน
ข. ร.ร. ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน
ค. (ร ร) ยํอมาจากคําวํา โรงเรียน

9. “ผมชอบผลไม๎หลายอยําง เชํน มะมํวง ลําไย เงาะ และอื่นๆ” ข๎อใดใช๎เครื่องหมาย
วรรคตอนได๎ถูกต๎อง
ก. ผมชอบผลไม๎หลายอยําง คือ มะมํวง ลําไย เงาะ ฯลฯ
ข. ผมชอบผลไม๎หลายอยําง คือ มะมํวง ลําไย เงาะ ?
ค. ผมชอบผลไม๎หลายอยําง คือ มะมํวง ลําไย เงาะ ๆ

10. เมื่อวันสงกรานต๑ (๑๓ เมษายน) จากข๎อความนี้ข๎อใดใช๎อํานได๎ถูกต๎อง
ก. เมื่อ-วัน-สง-กราน-วง-เล็บ-เปิด-สิบสาม-เม-สา-ยน-วง-เล็บ-ปิด
ข. เมื่อ-วัน-สง-กราน-สิบสาม-เม-สา-ยน
ค. เมื่อ-วัน-สง-กราน-สิบสาม-เม-สา-ยน-วงเล็บปิด
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ท 7 /ผ.1
★ ★ ท ๗/ผ.๑

ปริศนาคาทาย
อะไรเอ่ย ขี้อยู่บนหัว ไม่กลัวคนเห็น ( กุ้ง )



อะไรเอ่ย เห็นได้บนหน้า หอมกรุ่นหนักหนา ซ้ายขวาเปล่งปลั่ง ( แก้ม )
อะไรเอ่ย ชื่ออยู่บนฟ้า ตัวอยู่ในน้้า ( ปลาดาว )
อะไรเอ่ย ชื่ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในดิน ( กระชอน )
อะไรเอ่ย ข้างนอกขรุขระ ข้างในตะติ๊งโหน่ง ( ขรุขระ )
อะไรเอ่ย ยิ่งตัดยิ่งยาว ( ถนน )
อะไรเอ่ย สุกไม่หอม งอมไม่หล่น แห้งคาต้น คนกินได้ ( ข้าวโพด )
อะไรเอ่ย สองหู สี่ขา เบื่อนักหนา เอาขาไว้ที่หู ( แว่นตา )
อะไรเอ่ย ตัดโคนก็ไม่ตาย ตัดปลายก็ไม่เน่า ( ผม )
อะไรเอ่ย แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน ( มะพร้าว )
อะไรเอ่ย ต้นเท่าแขน ใบแล่นเสี้ยว ( อ้อย )
อะไรเอ่ย น้้าบ่อน้อย คนตั้งร้อย วิดไม่แห้ง ( นำ�ลาย )
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★ ★ ท ท๗/ผ.๒
7 /ผ.2

เกมปริศนาคากลอน
1.

สัตว์ใหญ่ไถนา
เคี้ยวหญ้ายานคาง

สี่ขาเขากาง
หนูจ๋าตอบไว ( ควาย )

2.

ตัวใหญ่หนักหนา
สองงาคือเขี้ยว

นัยน์ตานิดเดียว
งวงยาวแข็งแรง ( ช้าง )

3.

ของใช้ยามนอน
ศีรษะวางไว้

อ่อนนุ่มถูกใจ
ทายไวคนดี ( หมอน )

4.

สีเหลืองสวยนัก
อาหารปรุงมา

เรียกฟักน้าหน้า
ทั้งคาวทั้งหวาน ( ฟักทอง )

5.

เป็นชั้นหลากสี
รสชาติหวานมัน

นึ่งทีละชั้น
ขนมไทยไทย ( ขนมชั้น )

6.

ดนตรีเสียงดัง
ตีได้ซ้ายขวา

ใช้หนังคลุมหน้า
ดังตุม ตุม ตุม ( กลอง )
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ท 7 /ผ.2
★ ★ ท ๗/ผ.๒

เกมซ่อนคา



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนค้าที่สะกดด้วย ง น ม ย ว ได้
วิธีเล่น ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
๒. ครูแจกแผ่นเกมซ่อนค้า แล้วจับเวลาในการเล่นเกม
กลุ่มใดหาค้าที่มี ง น ม ย ว สะกด ในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยง
ได้ครบ ๑๐ ค้า ก่อนเป็นผู้ชนะ
๓. ครูให้สัญญาณเริ่มต้นและหมดเวลา
๔. ตรวจสอบความถูกต้องและให้นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกค้า
ในแผ่นเกม
อุปกรณ์ แผ่นเกมอักษรซ่อนค้า
พิจารณาหลังเล่นเกม อ่านออกเสียงค้า และครูน้าค้าไปบอกให้นักเรียน
เขียนตามค้าบอก
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ท 7/ผ.2
★ ★ ท ๗/ผ.๒

แผ่นเกมซ่อนคา
สะกดคา

ด
า
ว
ค
อ้
ร
ท
ล

ข
ช้
ย
ส
อ
ย
ก
ภ



ดาว

จูง

กิน

ตาม

บ้าน

เกม

ตาย

อ้อย

ช้าง

แถว

อ
ง
น
า
ต
ด
น
แ

โ
เ
จ
น
า
พ
ฟ
ถ

ฉ
า
ร
บ้
ย
ึ
ิ
ม

บ
ก
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เ
ม
ฐ
ย
ว

า
ม
ง
ล
ช
ะ
ร
น

จ
ู
ง
อ
ผ
ต
า
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ท 7 /ผ.3
★ ★ ท ๗/ผ.๓

เกมต่อเติมเสริมแต่ง

ช่วยกันต่อ
ให้เป็นภาพ
ช่วยกันต่อเติมเสริมแต่งให้เป็นภาพ
แล้วระบายสี
ให้สวยงาม
ระบายสี
ให้สวยงาม
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ท 7 /ผ.3
★ ★ ท ๗/ผ.๓

เกมคิดให้ไว…
เรียงคาใหม่ ให้ได้ใจความ
๑. นิทาน

ครู

เสมอ

เล่า



ให้เรา

ฟัง

…………………………………………………………………………………………………………………

๒. ชอบ

อรรถพล

เพลง

ร้อง

…………………………………………………………………………………………………………………

๓. ใคร

น้อง

เป็น

ของเธอ

…………………………………………………………………………………………………………………

๔. ไป

ทัศนศึกษา

พวกพี่ ๆ

น้้าตก

ที่

…………………………………………………………………………………………………………………

๕. ของเขา

อาชีพ

การค้าขาย

คือ

…………………………………………………………………………………………………………………
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ท 7 /ผ.4
★ ★ ท ๗/ผ.๔

บัตรคา

บัตรแข่งขันเรียงคาให้เป็นประโยค
(ควรตัดบัตรคาให้เท่ากับจานวนกลุ่มของนักเรียน)
ลูกช้าง

กิน

ใบบัว

ใช้

ใบโบก

เดิน

โรงเรียน

อึ่งอ่าง

อ้อย

งวง

จับ

เป็น

หาง

แถว

ไป

ภูผา

อยู่

ตาม

ใน

ตุ่ม
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ท 7 /ผ.4
★ ★ ท ๗/ผ.๔

บัตรคา

บัตรแข่งขันเรียงค้าให้เป็นประโยค 
(ควรตัดบัตรค้าให้เท่ากับจ้านวนกลุ่มของนักเรียน)

เชือก หลาย ใบบัว
กล้วย ช้าง
ใบโบก

จูง

กัน
ควาญช้าง
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ท 7 /ผ.4
★ ★ ท ๗/ผ.๔

แถบประโยค – บัตรคา เครื่องหมายวรรคตอน

ร.ร.
ธ.ค.



1.2.3.4
ก . ข . ค . ง.

5,239 บาท
24,799 บาท
ครีมอาบน้า ขวดละ 30 บาท
ยาสระผม ขวดละ 35 บาท
สุภาปลูกต้นมะม่วงเสร็จแล้ว
วันนี้เจอกันที่ท้ายสวน
ครูบอกว่า “รักนักเรียนทุกคนนะ”
จ๊
ะ
”
(พิษณุโลก)
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ท 7 /ผ.5
★ ★ ท ๗/ผ.๕

ปริศนาคาทาย อะไรเอ่ย



๑. อะไรเอ่ย
น้้าเต็มเมื่ออ่อน
กระรอกชอบแท้

น้้าคลอนเมื่อแก่
เจาะกินเนื้อใน ( มะพร้าว )

๒. อะไรเอ่ย
ใบหยักหยัก

ลูกรักเต็มคอ ( มะละกอ )

๓. อะไรเอ่ย
มาจากพม่า
ผลกลมไม่กลวง

พี่ยานุ่งม่วง
เปลือกแข็งท้ายา ( มังคุด )

๔. อะไรเอ่ย
มะระก็ไม่ใช่
ล้าต้นมีหนาม
๕. อะไรเอ่ย
มีดอกเรียกปลี
แยกเครือเป็นหวี

ผิวเขียวขรุขระ
ใบกลิ่นหอมดี
น้้าเปรี้ยวเข็ดฟัน ( มะกรูด )
มีผลเป็นเครือ
ปลิดจากหวีเป็นลูก ( กล้วย )
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
คาคล้องจองร้อยกรองไทย
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่องคาคล้องจองร้อยกรองไทย (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๒/2 อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ประสบการณ ์
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ฟังคาแนะนาคาสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและด
ู
ตัวชี้วัด ป.๒/๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและด
ู
ตัวชี้วัด ป.๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๒/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ บอกลักษณะคาคล้องจอง
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๒/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่องคาคล้องจองร้อยกรองไทย
คาที่ประสม สระเออ เออะ

คาที่ประสม สระอัวะ สระอัว

อ่านนิทานเรื่อง แก้วกลับใจ

อ่านบทร้อยกรองคาคล้องจอง ลากับจิ้งหรีด

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คัดคาคล้องจอง ๒ พยางค์ และ ๓ พยางค์

คาคล้องจอง ๔ พยางค์

258
6102135L01c.indd 258

6/22/18 2:23 PM

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง คำคล้องจองร้อยกรองไทย

แผนที่ 1
บทร้อยกรอง
คล้องจองสระ
(สระเออะ สระเออ)
(2 ชั่วโมง)
แผนที่ 5
บทร้อยกรอง รักแท้
(2 ชั่วโมง)

แผนที่ 4
คาคล้องจอง
(2 ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(10 ชั่วโมง)

แผนที่ 2
บทร้อยกรอง
คล้องจองสระ
(สระอัวะ สระอัว)
(2 ชั่วโมง)
(2 ชั่วโมง)

แผนที่ 3
บทร้อยกรอง
แผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า
(2 ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘

ชื่อหน่วย คาคล้องจองร้อยกรองไทย

จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

จานวนแผนการจัดการเรียนรู้

๕ แผน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่านบทร้อยกรองสระเออะ สระเออ อ่าน เขียนสะกดคาเรียนรู้ความหมายของคาสระเออ
สระเออะ การแต่งประโยค คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การอ่าน เขียนสะกดคา เรียนรู้ความหมายของคา
ที่ประสมสระอัวะสระอัว มีตัวสะกด และไม่มีตัวสะกด อ่านบทร้อยกรองสระอัวะสระอัวอ่านบทร้อยกรอง
ลากับจิ้งหรีด อ่าน เขียนคาคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดและ มีเสียงสระเหมือนกัน บอกลักษณะของคาคล้องจอง
๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ และ ๔ พยางค์ การอ่านเขียนคาที่ประวิสรรชนีย์
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.๒/1 ป.๒/2 ป.๒/๓ ป.๒/๘
ป.๒/๒ ป.๒/๔
ป.๒/๑ ป.๒/๔ ป.๒/๕ ป.๒/๗
ป.๒/1ป.๒/๒ ป.๒/๔
ป.๒/๓

โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๘

คาคล้องจองร้อยกรองไทย

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5 บทร้อยกรองคล้องจองสระ
(สระเออะ สระเออ)
บทร้อยกรองคล้องจองสระ
(สระอัวะ สระอัว)
บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า
คาคล้องจอง
บทร้อยกรอง รักแท้

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระเ-อะ สระเ-อ)

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนบทคล้องจอง สระ เ-อะ สระ เ-อ และอ่านเขียนสะกดคา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทคล้องจองสระ เ-อะ สระ เ-อ ไม่มีตัวสะกดและสระ เ-อ มีตัวสะกด ย
 บทอ่านคา สระ เ-อะ สระ เ-อ
 ปริศนาคาทาย
 เพลงวรรณยุกต์ไทย
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑ – ๐๔
 ใบความรู้ เรื่อง คาที่ใช้ตัวการันต์
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่านและเขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน/ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมนพฤตกรรมนักเรียน
ประเมนการอ่าน เขียน
ประเมนผลงานนักเรียน
ประเมนการทาแบบทดสอบก่อนเรียน






อ่านคา บทอ่านคาประวสรรชนีย์ประสมอยู่พยางค์หน้า











การอ่านการเขียนสะกดคาสระเ-อะ สระเ-อ สระเ-อ มีตัวสะกด ย สระเ-อ มีตัวสะกดอื่นๆ
อ่านบทร้อยกรอง สระเ-อ มีตัวสะกด ใช้รูปสระ เ –
ทาใบงานที่ ๐3 คาสระเออะ, ใบงานที่ ๐4 เขียนเตมคาเสียงสระ

การสะกดคาสระเ-อะ สระเ-อ ไม่มีตัวสะกด และสระเ -อ มี ย สะกด
ฝึกอ่านบทคล้องจอง สระเ-อะ สระเ-อ ไม่มีตัวสะกด และสระเ-อ มี ย สะกด
ทาใบงานที่ ๐1 สระเออะ, ทาใบงานที่ ๐2 เขียนคาสระเออะ




ทาแบบทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระเออะ สระเออ)) เวลา ๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกคะแนน

ขั้นสอน
2. ครูอธบายการอ่านสะกดคา สระเ-อะ ไม่มีตัวสะกด
สระเ-อ ไม่มีตัวสะกด และสระเ-อ มีตัวสะกด ย นักเรียน
แบ่งกลุ่มอ่านบทคล้องจองและหาคาสระเ-อะ สระเ-อ ไม่มี
ตัวสะกด และสระเ-อ มีตัวสะกด ย จากบทร้อยกรอง
ทักษะ
นักเรียนฝึกอ่านสะกดคา แล้วคัดบทคล้องจอง สระเ-อ
๑. อธบายลักษณะคาที่ประสมสระเ-อะ สระเ-อ ได้ ลงในสมุดงานแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
๒. จาแนกคาประประสมสระเ-อ สระเ-อ
3. นักเรียนจับคูฝ่ ึกอ่านบทคล้องจอง สระเ-อะไม่มีตัวสะกด
สระ เ-อ มีตัวสะกด ย สระเ-อ มีตัวสะกดอื่นๆ ได้ สระเ-อ ไม่มีตัวสะกด และสระเ-อ มีตัวสะกด ย เขียนลงใน
สมุดงาน ร่วมกันแสดงความคดเห็นตรวจสอบความถูกต้อง
4. ทาใบงานที่ ๐1 สระเออะ, ทาใบงานที่ ๐2 เขียนคา
สระเออะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่าน เขียน สะกดคา สระเ-อะ สระเ-อ ได้
๒. บอกลักษณะคาทีป่ ระสมสระเ-อ สระเ-อ
สระ เ-อ มีตัวสะกด ย สระเ-อ มีตัวสะกดอื่นๆ ได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. บทอ่านคล้องจองสระเ-อะ สระเ-อ
2. การอ่านและเขียนคาสระเ-อะ สระเ-อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง บทร้อยกรองคล้องจองสระ
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมนพฤตกรรมนักเรียน
๒. ประเมนการอ่าน เขียน
๓. ประเมนผลงานนักเรียน
๔. ประเมนการทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ ๐1 สระเออะ
3. ใบงานที่ ๐2 เขียนคาสระเออะ
4. ใบงานที่ ๐๓ คาสระเออะ
5. ใบงานที่ ๐๔ เขียนเตมคาเสียงสระเออ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทคล้องจองสระเ-อะ สระเ-อ ไม่มี
ตัวสะกด สระเ-อ มีตัวสะกด ย
๒. บทอ่าน สระเ-อ มีตัวสะกด ใช้รูปสระ เ ๓. ปรศนาคาทาย คาคล้องจอง

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
4. นักเรียนเล่นปรศนาคาทาย คาคล้องจอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง บทร้อยกรองคล้องจองสระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขั้นสอน
๒. มีความรับผดชอบ
1. ครูอธบายการอ่านการเขียนสะกดคาสระเ-อะ สระเ-อ
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
สระเ-อ มีตัวสะกด ย สระเ-อ มีตัวสะกดอื่นๆ และ
ให้นักเรียนฝึกอ่านบทอ่านคา สระเ-อะ สระเ-อ สระเ-อ
มีตัวสะกด ย สระเ-อ มีตัวสะกดอื่นๆ แล้วนาคา 10 คามาฝึก
แต่งประโยคลงในสมุดงาน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนจับคู่อ่านบทร้อยกรอง สระเ-อ มีตัวสะกด ใช้รูป
สระ เ - ค้นหาคาสระเออมีตัวสะกด คัดบทร้อยกรองลงใน
สมุดงานตรวจสอบความถูกต้อง
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐3 คาสระเออะ, ใบงานที่ ๐4
เขียนเตมคาเสียงสระเออ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤตกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๔. ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤตกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมนการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤตกรรมนักเรียน
๒. ประเมนการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ตรวจแบบทดสอบ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

บทร้อยกรองคล้องจองสระอัวะสระอัว

เวลา ๒ ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านบทอ่านสระอัวะ สระอัว มีตัวสะกดและอ่านเขียนสะกดคาที่ประสมสระอัว มีตัวสะกด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 อ่านบทอ่านสระอัว มีตัวสะกด
 เพลงสระอัว
 นิทานเรื่อง แก้วกลับใจ
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 0๕– 0๘
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





เขียนที่มีสระอัว











อ่านนิทานเรื่อง“แก้วกลับใจ” แสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
และทาใบงาน ที่ ๐7 แต่งประโยค
อ่านนิทานเรื่อง “แก้วกลับใจ” ร่วมกันค้นหาคาสระอัว
ทาใบงานที่ ๐8 คัดลายมือ

ศึกษาใบความรู้เรื่องสระอัว มีตัวสะกด
อ่านบทอ่านสระอัวมีตัวสะกดโดยใช้รูป -ว- ทาใบงานที่ 5 เขียนคาจากภาพ
ทาใบงานที่ ๐6 แยกส่วนประกอบของคา




ร้องเพลงสระอัว

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง บทร้อยกรองคล้องจองสระอัวะ สระอัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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ทักษะ
๑. อธิบายลักษณะของคาที่ประสมสระอัว
มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดได้ ถูกต้อง
๒. บอกใจความสาคัญและคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านและเขียนสะกดคา ที่ประสมสระอัว
มีตัวสะกดได้
2. อ่านจับใจความและคิดวิเคราะห์ได้
3. จาแนกคาที่ประสม สระอัว มีตัวสะกด
และไม่มีตัวสะกดได้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. บทอ่าน สระ สระอัว มีตัวสะกด
2. การอ่านและเขียนสะกดคา ที่ประสม สระอัว
มีตัวสะกด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
2. ครูนาคา ควร ช่วย กวน ชวน พวก ญวน ล้วน มาให้
นักเรียนอ่านและสังเกตคา ครูอธิบายทบทวนความรู้เรื่อง
สระอัวมีตัวสะกด นักเรียนอ่านคาสระอัว มีตัวสะกด
ฝึกร้องเพลงสระอัว และคัดเนื้อเพลงตัวบรรจงเต็มบรรทัดลง
ในสมุดงาน
3. นักเรียนจับคู่อ่านบทอ่านสระอัวมีตัวสะกดโดยใช้รูป -วนักเรียนอ่านพร้อมกับสังเกตตัวสะกดว่าเป็นมาตราใด
แล้วทาใบงานที่ ๐5 เขียนคาจากภาพ
4. นักเรียนทาใบงานที่ ๐6 แยกส่วนประกอบของคา

ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนร้องเพลงสระอัวตามครู ร่วมกันสทนาเกี่ยวกับ
เนื้อเพลง แล้วช่วยกันสังเกตคาที่มีสระอัว เขียนสะกดคา
สระอัว ตรวจสอบความถูกต้อง และฝึกอ่านพร้อม ๆ กัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทร้อยกรองคล้องจองสระอัวะสระอัว
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ ๐55 เขียนคาจากภาพ
2. ใบงานที่ ๐6 แยกส่วนประกอบของคา
๓. ใบงานที่ ๐7 แต่งประโยค
4. ใบงานที่ ๐8 คัดลายมือ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านสระอัว มีตัวสะกด
2. เพลงสระอัว
๓. นิทาน เรื่อง แก้วกลับใจ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
4. นักเรียนรับกระดาษรูปหัวใจจากครู เขียนคาที่มีสระอัว
มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดลงในรูปหัวใจ คนละ 1 คา
ติดบนปูายนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง บทร้อยกรองคล้องจองสระอัวะสระอัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝุเรียนรู้
ขั้นสอน
๒. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1. ครูให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง“แก้วกลับใจ” ร่วมสนทนา
๓. ขยันหมั่นเพียร
ซักถามแสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสาคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน ให้นักเรียนช่วยกันค้นหาคาสระอัว จากนิทาน นาคา
สระอัวมาฝึกแต่งประโยคปากเปล่า ฝึกอ่านสะกดคา และ
ทาใบงานที่ ๐7 แต่งประโยค
2. นักเรียนจับคูฝ่ ึกอ่านนิทานเรื่อง “แก้วกลับใจ” แล้วเขียน
คาตามคาบอกจานวน 10 คา ครู นักเรียนจะร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปการนาคาไปใช้
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐8 คัดลายมือ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนคาคล้องจองบทร้องเล่น“ก๋วยเตี๋ยว” และบทร้อยกรอง “แผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า” อ่านจับ
ใจความและคิดวิเคราะห์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 หนังสือภาษาพาที
 แผนผังคาคล้องจอง
 แบบฝึกอ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์
 ปริศนาคาทาย
 เกม จุ๊! จุ๊! บอกหน่อย
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 0๙– 10
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





เล่นเกม จุ๊! จุ๊! บอกหน่อย










เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

อ่านบทร้อยกรองและจับคู่คาคล้องจองจากบทร้อยกรองทาใบงานที่ 10 เติมคาคล้องจอง
ทบทวนการอ่านบทร้องเล่น บทร้อยกรองจากหนังสือเรียนและสังเกตคา
ฝึกแต่งประโยคปากเปล่า

อ่านบทร้องเล่น “ก๋วยเตี๋ยว”
อ่านคาคล้องจอง และบทร้องเล่น
ทาใบงานที่ ๐๙ คัดลายมือ




เล่นเกมปริศนาคา อะไรเอ่ย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง แผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมปริศนาคาทาย อะไรเอ่ย
โดยให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ทาย กลุ่มอื่น ๆ ตอบ
กลุ่มที่ตอบถูกจะมาเป็นผู้ทายปริศนา

ขั้นสอน
๒. ครูนานักเรียนอ่านบทร้องเล่น “ก๋วยเตี๋ยว”เป็นจังหวะ
และอธิบายลักษณะคาคล้องจองจากบทร้องเล่น นักเรียน
ฝึกอ่านบทร้องเล่นพร้อมกัน และหาคาคล้องจอง แล้วบอก
ทักษะ
ชื่ออาหารที่นักเรียนชอบ ครูอธิบายเพิ่มเติมการนาคา
1. อ่านออกเสียงคาคล้องจองบทร้องเล่นได้ถูกต้อง เหล่านี้ไปใช้อย่างถูกต้อง
2. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนนฝึกอ่านคาคล้องจอง และบทร้องเล่นในหนังสือ
สวยงาม
ภาษาพาที หน้า 82 นักเรียนเขียนชื่ออาหารที่นักเรียน
ชอบ ลงในกระดาษรูปภาชนะต่างๆ ที่ครูแจกให้ แล้วนา
ผลงานติดแสดงที่ป้ายนิเทศ
4. นักเรียนทาใบงานที่ ๐9 คัดลายมือ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านคาคล้องจองบทร้องเล่น “ก๋วยเตี๋ยว”ได้
2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านและเขียนคาคล้องจองบทร้องเล่น
“ก๋วยเตี๋ยว”
2. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ ๐9 คัดลายมือ
2. ใบงานที่ 10 เติมคาคล้องจอง

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือภาษาพาที
2. แผนผังคาคล้องจอง
3. แบบฝึกอ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์
๔. ปริศนาคาทาย
๕. เกม จุ๊! จุ๊! บอกหน่อย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
4. นักเรียนเล่นเกม “จุ๊จุ๊ บอกหน่อย” และช่วยกันสรุป
ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง แผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสอน
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า นักเรียน
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
ฝึกอ่านร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน โดยครูร่วม
สรุปสนทนาซักถาม และจับคู่คาคล้องจองจากบทร้อยกรอง
เช่น มีค่า ทานา, ไม่จน อดทน ครูอธิบายสรุปเกี่ยวกับ
คาคล้องจอง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน
และทาใบงานที่ 10 เติมคาคล้องจอง
2. นักเรียนฝึกอ่านทบทวนบทร้องเล่น หนังสือภาษาพาที
หน้า ๘๒ สังเกตคาต่าง ๆ ที่อ่านจากบทร้องเล่น และหาคา
คล้องจองเขียนลงในสมุดงาน
3. นักเรียนจับคู่กันนาคาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค
ปากเปล่าโดยครูจะร่วมสนทนาชี้แนะการแต่งประโยค

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

คาคล้องจอง

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนคาคล้องจอง ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ และบอกลักษณะคาคล้องจอง ๒ พยางค์
๓ พยางค์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอ่านคาคล้องจอง ๒ พยางค์ ๓ พยางค์
 บัตรคาคล้องจอง
 เกมต่อคาคล้องจอง
๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 11 – 1๔
 ใบความรู้ เรื่อง คาคล้องจอง
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ต่อคาคล้องจองจากบัตรคา










เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

อ่านคาคล้องจอง 3 พยางค์
อธิบายคาคล้องจอง 3 พยางค์, นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “รักแท้”
ทาใบงานที่ ๑๓ ทาใบงานที่ 14

อ่านคาคล้องจอง ๒ พยางค์
อธิบายคาคล้องจอง 2 พยางค์, นักเรียนศึกษาใบความรู้
ทาใบงานที่ 11 ทาใบงานที่ ๑๒




เล่นต่อคาคล้องจอง ๒ พยางค์



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง คาคล้องจอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

275

6102135L01c.indd 275

6/22/18 2:23 PM

ทักษะ
๑. อธิบายคาคล้องจอง 2 พยางค์, 3 พยางค์
ได้ถูกต้อง
2. บอกลักษณะของคาคล้องจอง 2 พยางค์
3 พยางค์ได้ถูกต้อง
๓. บอกใจความสาคัญคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์, 3 พยางค์ได้
2. บอกลักษณะของคาคล้องจอง 2 พยางค์
3 พยางค์ได้
3. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง “รักแท้” ได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. บทอ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์, 3 พยางค์
2. ลักษณะของคาคล้องจอง 2 พยางค์, 3 พยางค์
๓. การอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เล่นเกมต่อคาคล้องจองสองพยางค์
เช่น หัวใจ-ใกล้
--ใกล้ชิด อาหาร-คาวหวาน เล่นนา-ฉ่าใจ
ครูเขียนบนกระดานดา นักเรียนฝึกอ่านพร้อม ๆ กัน
แล้วคัดคาคล้องจองลงในสมุดงาน
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับคาคล้องจอง 2 พยางค์ นักเรียนศึกษา
ใบความรู้คาคล้องจอง ๒ พยางค์สังเกต บอกลักษณะของคา
คล้องจอง 2 พยางค์ เช่น กินข้าว-สาวสวย รวยทรัพย์นับแสน มีคาและเสียงสัมผัสกันครูนักเรียนฝึกอ่านและเขียน
พร้อมศึกษาใบความรู้เรื่อง คาคล้องจอง ทาใบงานที่ 11
ต่อคาคล้องจอง
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มอ่านคาคล้องจอง ๒ พยางค์ จากบทอ่าน
ให้คล่อง และคัดลงสมุดงานของนักเรียนทาใบงานที่ ๑๒
โยงคาคล้องจอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
1. ใบงานที่ ๑1 ต่อคาคล้องจอง
2. ใบงานที่ 12 โยงคาคล้องจอง
3. ใบงานที่ 13 จับคู่คาคล้องจอง
4. ใบงานที่ 14 เรื่องคาคล้องจอง

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์ 3 พยางค์
2. ใบความรู้ คาคล้องจอง
๓. เกมต่อคาคล้องจอง

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง คาคล้องจอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
4. เขียนบันทึกสรุปความรู้ ความเข้าใจลักษณะของคาคล้องจอง
๑. ใฝ่เรียนรู้
มีเสียงสระ
คาคล้องจอง
มีเสียง
๒. มีความรับผิดชอบ
เหมือนกัน
ตัวสะกดเหมือนกัน
๓. มีระเบียบวินัย
มาตราเดียวกัน
มีพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์
แตกต่างกันได้
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายคาคล้องจอง 3 พยางค์ และ ให้นักเรียนอ่าน
บทร้อยกรอง “รักแท้” จากหนังสือภาษาพาที (หน้า 151)
สังเกตคาคล้องจอง บอกลักษณะของคาคล้องจอง ๓ พยางค์
เช่น นาฬิกา-เฮฮาไป ไกวเปลน้อง-คล่องแคล่วดี เป็นนักเรียนอ่านเขียนเก่ง นักเรียนจับคู่คาคล้องจองนามาเขียนลงในสมุดงาน
2. นักเรียนจับคู่อ่านคาคล้องจอง 3 พยางค์ให้คล่อง และขีด
เส้นโยงคาคล้องจอง
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๓ จับคู่คาคล้องจอง, ใบงานที่ 14
เรียงคาคล้องจอง นักเรียน ครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสรุป
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มต่อคาคล้องจองจากบัตรคา และเขียนคา
บนกระดาน ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและอ่านพร้อมกัน
โดยแบ่งกลุ่มอ่านแล้วสลับเปลี่ยนกันอ่าน
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

รักเมืองไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
การอ่านเขียนคาคาคล้องจอง ๔ พยางค์ และบอกลักษณะของคาคล้องจอง ๔ พยางค์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 คล้องจอง ๔ พยางค์

๒.๒ การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 1๕– 1๗
 ใบความรู้ เรื่อง คาคล้องจอง
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการคัดลายมือ
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
 ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน
ประเมินการทาทดสอบหลังเรียน








ทาแบบทดสอบหลังเรียน











ทบทวนคาคล้องจอง
ฝึกอ่านบทร้อยกรอง รักแท้
ทาใบงานที่ 1๖ ต่อคาคล้องจอง ใบงานที่ 17 คาที่มีเสียงคล้องจอง

การอ่านและการเขียนคาคล้องจอง 4 พยางค์
ศึกษาใบความรู้เรื่องคาคล้องจองและฝึกสังเกตคาที่มีเสียงคล้องจอง 4 พยางค์
ทาใบงานที่ ๑๕ คาคล้องจอง




เกมต่อคาคล้องจอง 4 พยางค์

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง บทร้อยกรอง รักแท้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนแข่งขันเกมต่อคาคล้องจอง โดยตัวแทนนักเรียน
อ่านคาบัตรคา และให้เพื่อนต่อคาคล้องจองใครได้คะแนน
มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ครู นักเรียน ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายเรื่องการอ่านและการเขียนคาคล้องจอง 4
พยางค์ ให้นักเรียนสังเกต และบอกลักษณะของคาคล้องจอง
ทักษะ
4 พยางค์ เช่น ทะเลแสนงาม ยามคลื่นซัดมา พาใจแช่มชื่น
๑. อ่านและเขียนคาคล้องจอง 4 พยางค์ได้ ถูกต้อง รื่นเริงยินดี
2. จาแนกลักษณะของคาคล้องจอง 4 พยางค์ได้ 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มทบทวน ศึกษาใบความรู้เรื่องคาคล้อง
3. บอกประเภทของคาคล้องจองได้ ถูกต้อง
จองและฝึกสังเกตคาที่มีเสียงคล้องจอง 4 พยางค์ ได้แก่
เสียงสระ เสียงพยัญชนะและตัวสะกด
4. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๕ คาคล้องจอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อ่านและเขียนคาคล้องจอง 4 พยางค์ได้
2. อธิบายลักษณะของคาคล้องจอง 4 พยางค์ได้
3. ต่อคาคล้องจอง 4 พยางค์ได้

ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนคาคล้องจอง 4 พยางค์
2. ลักษณะของคาคล้องจอง 4 พยางค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง บทร้อยกรอง รักแท้
รายวิชาภาษาไทย

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน
๔. ประเมินการทดสอบหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ 15 คาคล้องจอง
2. ใบงานที่ 16 ต่อคาคล้องจอง
3. ใบงานที่ 17 คาที่มีเสียงคล้องจอง
4. แบบทดสอบหลังเรียน

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. คาคล้องจอง 4 พยางค์
2. ใบความรู้เรื่องคาคล้องจอง
๓. หนังสือภาษาพาที

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
4. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง บทร้อยกรอง รักแท้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
คุณธรรม
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสอน
๒. มีความรับผิดชอบ
๑. ครูทบทวนคาคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ และ
๓. มีระเบียบวินัย
ร่วมกันหาคาคล้องจองจากบทร้อยกรองในหนังสือเรียน
๔. รักความเป็นไทย
หรือหนังสือในห้องสมุด ครูอธิบายคาที่มีเสียงสัมผัสโดย
ใช้สระเสียงเดียวกันและใช้ตัวสะกดแม่เดียวกัน เรียกว่า
คาคล้องจอง ครูฝึกให้นักเรียนอ่านและฝึกสังเกตคา ที่มีเสียง
สัมผัสกันนั้น คาสุดท้ายจะส่งสัมผัสไปยังคาแรกคาคล้องจอง
2. นักเรียนจับคู่อ่านบทร้อยกรอง “รักแท้” จากหนังสือ
ภาษาพาที (หน้า 151) แล้วร่วมกันสนทนาสรุปคาที่ส่ง
สัมผัสของคาคล้องจอง และใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง
3. นักเรียนทาใบงานที่ 16 ต่อคาคล้องจอง ใบงานที่ 17
คาที่มีเสียงคล้องจอง
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อ่าน เขียน ถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๔. ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๔. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย

×

ท ๘/ผ.๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง

๑. สระคู่ใดมีเสียงสั้นเหมือนกัน
ก. เ–อะ เ-อ
ข. –ัวะ -ั ว



ค. เ-อะ –ัวะ

๒. “
หนะ” เติมคาใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
ก. เขรอะ
ข. เหนอะ
ค. เปรอะ
๓. ข้อใดควรเติมคาว่า เยอะ
ก. ขนม___แยะ
ข. น้า___แฉะ

ค. ดินเปื้อน___

๔. คาในข้อใดประสมสระเดียวกัน
ก. เจอ – เอก
ข. เลย – เพิ่ม

ค. เริ่ม – ริม

๕. คาในข้อใดประสมด้วยสระ -ั ว
ก. พอง
ข. สอย

ค. ควง

๖. “วัว” ใช้สระเดียวกับคาในข้อใด
ก. ด้วย
ข. พัน

ค. นม

๗. “
เผียะ” ควรเติมคาใดในช่องว่าง
ก. เผาะ
ข. ผัวะ

ค. พัวะ

๘. คาในข้อใดคล้องจองกัน
ก. บิน – บน
ข. ดี – ขีด

ค. หาว – ดาว

๙. คาในข้อใดคล้องจองกับคาว่า ห่มผ้า
ก. หน้าหนาว
ข. ให้น้อง

ค. มากมาย

๑๐. “ฝันดี มีสุข…”เติมคาใดในข้อให้คล้องจองกัน
ก. สบายใจ
ข. หนุนตัก

ค. ทุกวัน
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ท ๘/ผ.๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑

บทคล้องจอง
สระ เ–อะ ไม่มีตัวสะกด
ถ้าเจอะ เลอะเทอะ
มาเถอะ เขรอะขระ
เลือนเลอะ เกรอะกรัง

เคอะเขิน
จะเยอะ
ฟังเหอะ



เมินหน้า
เปรอะเปื้อน
เถอะนะ

สระ เ–อ ไม่มีตัวสะกด
และสระ เ–อ มีตัวสะกด ย
เพื่อนเกลอ
วันนี้
มีเผลอ
เอ่อเออ
เคยเห่อ ละเมอ
กินเฝอ
บาเรอ เก้อนัก

เจอกัน
เธอจ๋า
เอ้อเอย
เพ้อหา
เลอล้า
รักหนา

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๘/ผ.๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑

บทอ่าน
คาสระ เ–อะ สระ เ–อ

สระ เ–อะ / สระ เออะ
อ่านว่า เจอะ จอ
– เออะ เจอะ
เช่น เจอะ เกรอะ เปรอะ
เคอะ เยอะ เลอะ เทอะ
เถอะ เหอะ เขรอะ
สระ เ–อ / สระ เออ
อ่านว่า เจอ จอ
– เออ เจอ
เช่น เจอ เจ้อ
เกลอ เก้อ
เออ เอ่อ
เอ้อ
เธอ
เพ้อ
เมอ
เรอ เลอ
เผอ
เฝอ
เหอ
เผลอ
สระ เ–อ มีตัวสะกด ย
อ่านว่า เกย กอ
– เออ – ยอ
เช่น เกย
เตย
เบย
เคย เงย
เมย
เม้ย
เขย เลย เผย
เสย

เกย
เอย
เลย
เหย

เปรย
เว้ย

สระ เ–อ มีตัวสะกดอื่น ๆ
เ–อ มีตัวสะกดอื่น ๆ (นอกจาก ย) เปลี่ยนรูปเป็น เ – –
เกิง เจิง
เบิ่ง
เปิง
เอิง
เชิง เทิง
เพิง
เมิง
เริง
เลิง
เขิง เฉิง
เถิง
เสิง
เหิง
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ท ๘/ผ.๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑

เกิน
เทิน
เขิน

เจิน
เนิน
เถิน

เจิ่น
เบิน
เผิน

เดิน
เยิน
เหิน

เจิม
เพิ่ม
เฉิ่ม

เดิม
เริม
เหิม

เติม
เริ่ม

เบิก
เพิก
เถิก

เอิก
เริก
เศิก

เกริก
เลิก
เหิก

เวิก

เกิด
เงิด
เฉิด

เจิด
เชิด
เถิด

เดิด
เนิด
เสิด

เบิด
เพิด
เหิด

เกิบ
เงิบ
เฉิบ

เติบ
เนิบ
เถิบ

เปิบ
เพิบ
เสิบ

เอิบ
เยิบ

เปิ่น

เอิน



เปิด
เริด

เลิด

เริบ

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

286
6102135L01c.indd 286

6/22/18 2:23 PM



ท ๘/ผ.๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑

สระ เ–อ มีตัวสะกด
ใช้รปู สระ เ -  เดินเนิบเนิบ
เกิบถลา
เต้นเริงร่า
เจิมหน้าเวิก
เริ่มเอิกเกริก
หาเติมแต่ง
ดาวสูงเดิ่น
สาวเมืองเถิน

ลอยหน้าเฉิบ 
เขินขาเล่น
ถลาซ้าเพิม่
เลิกทาเฉิ่ม
เบิกโรงเสริม
แข่งเหินหาว
เลยเนินเขา
เพลินใจนัก

มาเถด เทดไท้ ไฟเปด เชดชู คู่เกด เจดจ้า
หมายเหตุ
๑. คาว่า เทอม
๒. คาว่า เกิบ
เวิก
เดิ่น

เทอญ คงรูปสระ เ–อ
หมายถึง เกือก
หมายถึง แหวกบางส่วน
หมายถึง เนิน ที่สูง

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๘/ผ.๑-๐๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
สระเออะ

คาชี้แจง เขียนคาที่ใช้สระ เ–อะ จากคาที่กาหนดเติมใต้ภาพให้ถูกต้อง

1.

๓.

๕.

๒.

เสื้อ

เลอะ

เทอะ

พื้น

เฉอะ

แฉะ

เจอะ

เจอ

๗.

ฝุุน

เขรอะ

๔.

๖.

๘.



แว่นหนา

ขยะ

เตอะ

เยอะ

เปื้อน

แยะ

เปรอะ

เหนอะ หนะ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๑-๐๒

★ ★ ท ๘/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เขียนคาสระเออะ



คาชี้แจง เขียนคาที่ใช้ สระ เ–อะ ลงในแผนผังความคิด

เลอะเทอะ
เฉอะแฉะ

เยอะแยะ

หนาเตอะ

คาสระเออะ

เหนอะหนะ
ฝุุนเขรอะ

เปื้อนเปรอะ
เจอะเจอ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๑-๐๓

★ ★ ท ๘/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓
คาสระเออะ



คาชี้แจง เติมคาใช้รูปสระ เ–อะ ในประโยคให้ถูกต้อง

เตอะ
๒. เขามีท่าทางไม่
เคอะ เขิน
๓. น้องทานมหก
เลอะ เทอะ
๔. เราไม่เล่นให้เสื้อผ้า
เปรอะ เปื้อน
๕. ฝนตกจนสนาม
เฉอะ แฉะ
๖. น้องเล่นมากจนตัวเหนียว
เหนอะ หนะ
๗. ฉันกวาดเศษผงได้มากมาย
เยอะ แยะ
๘. ฉันและญาติจะมา
เจอะ เจอกันใน
วันสงกรานต์ ของทุกปี
๙. น้องเป็นหวัดขี้มูก
เกรอะ กรัง
๑๐. รถยนต์ไม่ได้ล้าง ทิ้งไว้จนฝุนุ
เขรอะ
๑. พี่ใส่แว่นตาหนา

ชื่อ .................................. สกุล.............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๑-๐๔
★ ★ ท ๘/ผ.๑-๐๔

ใบงานที่ ๐๔
เขียนเติมคาเสียงสระเออ



คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความ

เดิน
เถิดเทิง
เฉย
ลุงเจิด
ปลูกบ้านอยู่บน

เชย

ต้นไม้ เช่น ต้น

เนิน
เลิก
เตย

เพิ่ม
ริเริ่ม
ระเหย

เกิด
เนิน

เสริม
เลย
เกินเลย

เมือง

เลย

แต่งตัวเรียบร้อยแต่ไม่

ขยันขันแข็ง ไม่นิ่ง

เตย

เฉย

เอามาทาน้าหอม

เถิดเทิง
เพียงแต่
เดิน

เดิมลุงเจิดชอบตีเปิงมาง รา

เลิก ็ เล่น
เล็กน้อยไม่ เกินเลย

วันเสาร์และอาทิตย์ ลุงเจิดมีงาน

เด็ก

ริเริ่ม

เกิด
เชย

เพิ่ม

เพาะพันธุ์ไม้เป็นรายได้

ชอบปลูก

ระเหย

พออายุมากขึ้น
ออกกาลังกาย
ให้

เสริม

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท ๘/ผ.๒
★
★ ท ๘/ผ.๒

เพลง สระอัว
คาร้อง รศ. ปิตินันธ์ สุทธสาร
ทานอง 
THIS OLD MAN

บัว ถั่ว วัว ตัว ชั่ว กลัว
รั้วสวนครัว มีสระอัว
เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน และหันอากาศ (ซ้า)
ควร ช่วย กวน ชวน พวก ญวน
ล้วน ทบทวน มีสระอัว
เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน ไม่มีหันอากาศ (ซ้า)
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ท ๘/ผ.๒

★ ★ ท ๘/ผ.๒

บทอ่าน สระ –ว มีตัวสะกด
ใช้รูป - ว –

ไม่มีตัวสะกด
กัว
ดัว
ตัว
บัว
ชัว
นัว
พัว
มัว
รัว
ขัว
ผัว
สัว
หัว

กวง กวน
ดวง ดวน
ตวง ตวน
บวง บวน
ชวง ชวน
นวง นวน
พวง พวน
มวง มวน
รวง รวน
ขวง ขวน
ผวง ผวน
สวง สวน
หวง หวน



มีตัวสะกด
กวม กวย
ดวม ดวย ดวก
ตวม ตวย
บวม บวย บวก
ชวม ชวย ชวก
นวม นวย นวก
พวม พวย พวก
มวม มวย มวก
รวม รวย รวก
ขวม ขวย ขวก
ผวม ผวย ผวก
สวม สวย สวก
หวม หวย หวก

ดวด ดวบ
บวด
ชวด
นวด
พวด
มวด
รวด
ขวด
ผวด
สวด
หวด

บวบ
ชวบ
นวบ
พวบ
มวบ
รวบ
ขวบ
ผวบ
สวบ
หวบ

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท ๘/ผ.๒-๐๕
★ ★ ท ๘/ผ.๒-๐๕

ใบงานที่ ๐๕

เขียนคาจากภาพ
คาชี้แจง เขียนคาจากภาพที่กาหนด

1.

๓.

๕.

๗.

๒.

วัว

แม่

ถั่ว

พู

รวง

ข้าว

งวง

ช้าง



รั้ว

๔.

๖.

๘.

ชก

บ้าน

มวย

ขวด

น้า

ชวน

ชม

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๒-๐๖
★ ★ ท ๘/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ ๐๖

แยกส่วนประกอบของคา



คาชี้แจง แยกส่วนประกอบของคา

คา
ตัวอย่าง พวง
๑. กวน
๒. กล้วย
๓. ควร
๔. ดวง
๕. ส้วม
๖. ล้วน
๗. พวง
๘. สวน
๙. ชวน
๑๐. ญวน

พยัญชนะต้น เสียงสระ ตัวสะกด
พ
ก
กล
ค
ด
ส
ล
พ
ส
ช
ญ

-วั
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว
-ัว

ง
น
ย
ร
ง
ม
น
ง
น
น
น

เสียง
วรรณยุกต์
โท
โท
ตรี
จัตวา
-

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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ท ๘/ผ.๒
★ ★ ท ๘/ผ.๒

นทาน เรื่อง แก้วกลับใจ



แก้วเป็นเด็กน่ารักและนิสัยดี แต่แก้วไม่ชอบรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ คุณแม่มักเตือนให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เช่น ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม แต่แก้วมักจะหลบเลี่ยงและ
ไม่รับประทานอาหารเหล่านั้น อีกทั้งยังละเลยไม่ค่อยออกกาลังกาย
จึงทาให้เป็นคนอ่อนแอและเหนื่อยง่าย
ที่บ้านของแก้ว คุณพ่อได้เลี้ยงแม่วัวตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้นม
แก้วจะต้องหาหญ้าและเก็บถั่วที่พ่อปลูกไว้ที่ริมรั้วข้างบ้านให้วัวกิน
เมื่อเสร็จแล้ว แก้วจึงเดินไปที่สระน้าเพื่อตักน้ามาให้วัว แต่เมื่อเห็น
ดอกบัวที่บานเต็มสระ แก้วนึกอยากได้จึงเอื้อมมือไปเด็ดดอกบัว แต่แก้ว
เกิดหน้ามืดจึงตกลงไปในสระ คุณพ่อได้ยินเสียงจึงรีบมาช่วยแก้ว พอแก้ว
ฟื้น ก็ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่จึงสอนว่า ให้แก้วรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ จะทาให้ร่างกายแข็งแรง แก้วรับปากว่าจะทาตาม คุณแม่
และคุณพ่อดีใจที่แก้วกลับใจได้
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

296
6102135L01c.indd 296

6/22/18 2:24 PM

 ท ๘/ผ.๒-๐๗
★ ★ ท ๘/ผ.๒-๐๗

ใบงานที่ ๐๗
แต่งประโยค

คาชี้แจง แต่งประโยคจากคาที่กาหนด



1. ถั่ว

2. แม่วัว

3. ดอกบัว

4. ริมรั้ว

5. ครัว
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 ท ๘/ผ.๒-๐๗

★ ★ ท ๘/ผ.๒-๐๗

6. งวง


7. ง่วง

8. สวน

9. สวม

10. ส้วม

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๒-๐๘
★ ★ ท ๘/ผ.๒-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
คัดลายมือ

คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรองและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทั
ดคาที่ขีดเส้นใต้
ให้สวยงาม

๑๒ ราศี
ปี
ปีชวดใช่ปีหนู
ส่วนฉลูว่า ปีวัว
ปีขาลเสือชวนกลัว
ในครัวปีเถาะกระต่าย
มะโรงปีงูใหญ่
งูเล็กไวมะเส็งหมาย
มะเมียม้าควบเรียงราย
แพะขวนขวายมะแมมิ่ง
ลิงวอกล้วนหลอกหรือ ระกาคือไก่สวยยิ่ง
สุนัขจอรักจริง
กุนพวกหมูดูอ้วนพี

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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 ท ๘/ผ.3-๐9
★ ★ ท ๘/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐9
คัดลายมือ

คาชี้แจง คัดบทร้อยกรองตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้ง
พริกปุนน้าปลาใส่
เย็นตาโฟอร่อยลิ้น
ได้ประโยชน์ลองกินซี


ใส่หมูแดงรสถูกใจ
ฉันกินได้เธอกินดี
ใส่ลูกชิ้นผักก็มี
ของหวานนี้คือไอศกรีม

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท ๘/ผ.3
★ ★ ท ๘/ผ.๓

บทร้อยกรอง
แผ่นดิน ผืนนี้มีค่า
ทาสวน ก็ได้ไม่จน
ในน้า มีกุ้ง ปูปลา
เมืองไทย มีทรัพย์ ในดิน
นึกถึง บุญคุณ ปูุย่า
พวกเรา จึงได้ เบิกบาน
ต้องฝึก ต้องเตรียม ตัวไว้
ช่วยให้ ไทยอยู่ นานปี

ผล
ทานา ทาไร่ ได้
อดทน ทาไว้ ใช้กิน
จับหา มาได้ ทั้งสิ้น
ได้ยิน เรื่องนี้ มานาน
ช่วยกัน รักษา กล้าหาญ
ที่
อยู่บ้าน เราได้ หน้
อย่างดี
คนไทย ย่อมรู้ หน้่ าที
ได้มี ความสุข ทุกคน
หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ
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 ท ๘/ผ.3-10
★ ★ ท ๘/ผ.๓-๑๐

ใบงานที่ 10

เตมคาคล้องจอง
คาชี้แจง เติมคาคล้องจองบทร้อยกรอง

มีค่า
ทาสวน ก็ได้ ไม่จน
ในน้า มีกุ้ง ปูปลา
เมืองไทย มีทรัพย์ ในดิน
นึกถึง บุญคุณ
ปูุย่า
พวกเรา จึงได้ เบิกบาน
ต้องฝึก ต้องเตรียม ตัวไว้
ช่วยให้ ไทยอยู่ นานปี
แผ่นดิน ผืนนี้



ทานา ทาไร่ ได้ผล
อดทน ทาไว้ ใช้กิน
จับหา มาได้ ทั้งสิ้น
ได้ยิน เรื่องนี้ มานาน
รักษา ช่วยกัน กล้าหาญ
อยู่บ้าน เราได้ อย่างดี
คนไทย ย่อมรู้ หน้าที่
ได้มี ความสุข ทุกคน

หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ..................................สกุล..............................ชั้น...................เลขที่............
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ท ๘/ผ.๓
★ ★ ท ๘/ผ.๓

บทร้อยกรอง ลากับจิ้งหรีด
ครั้งหนึ่งมีลา



เที่ยวหาอาหาร

หน้าตาชื่นบาน

อยู่ย่านเชิงเขา

เสียงจิ้งหรีดร้อง

กึกก้องไม่เบา

จึงถามด้วยเขลา

เจ้ากินอะไร

ข้าจะเอาอย่าง

ตามบ้างเสียงใส

จิ้งหรีดตอบไป

น้้าค้างไงเธอ

ลาเล็กกินหญ้า

หันหาอย่างเกลอ

กินน้้าค้างเสมอ

ต้องเจอความตาย

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔

ใบความรู้
คาคล้องจอง



คาคล้องจอง เป็นคาที่มีเสียงสัมผัสกัน มีเสียงสระเดียวกัน หรือถ้ามี
ตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน ต่างกันที่พยัญชนะต้นและวรรณยุกต์ เช่น
มี - ปี, จันทร์ – ฉัน, การ – บาน
คาคล้องจองหรือคาที่มีเสียงสัมผัสกันนั้น คาสุดท้ายจะส่งสัมผัสไปยัง
คาแรก หรือคาที่สองของกลุ่มคาต่อไป
คาคล้องจอง ๒ คา ตัวอย่าง
อาหาร

การกิน

ถิ่นน้า

ฉ่าฝน

วันทา

สาธุ

สุขี

มีสุข

คาคล้องจอง ๓ คา ตัวอย่าง
ถักประเป๋า

เอาเงินใส่

ให้ประหยัด หัดนิสัย

คาคล้องจอง ๔ คา ตัวอย่าง
ทะเลแสนงาม ยามคลื่นซัดมา พาใจแช่มชื่น รื่นเริงยินดี
ฉันชอบบ้านสวน อบอวลด้วยรัก ประจักษ์แก่ใจ มั่นในความดี
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔

บัตรคา

มังคุด

สุดสวย

ส้มโอ

โบราณ

ตอนเย็น

เป็นห่วง

เพื่อนน่ารัก ผักน่ากน
หมั่นศึกษา หาความรู้
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ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔

บทอ่าน
คาคล้องจอง ๒ พยางค์
เจ็บไข้

ได้ปุวย

ถ้วยชาม

ถามหา

มาไหว้

ใส่เสื้อ

เกลือเค็ม

เต็มถัง

มังคุด

สุดสวย

กล้วยหอม

ดอมดม

ส้มโอ

โบราณ

ตาลเฉาะ

ตอนเย็น

เป็นห่วง

ล่วงเลย

เดาะบอล
เคยตัว

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔

บทอ่าน
คาคล้องจอง ๒ พยางค์

ทุกคน

สนใจ

ได้เรียน

เขียนอ่าน

การบ้าน

ขานรับ

นับเลข

เอกโท

โต้ตอบ

นอบน้อม พร้อมเพรียง เยี่ยงอย่าง

ช่างคิด

ติดตาม

ถามไถ่

ใฝุรู้

ดูแล

แท้จริง

ยิ่งใหญ่

ใกล้ตัว

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔

บทอ่าน

คาคล้องจอง ๓ พยางค์
นาฬิกา

เฮฮาไป

ไกวเปลน้อง

คล่องแคล่วดี

ปีมะเส็ง

เล็งให้ถูก

ลูกมะพร้าว

ดาวล้อมเดือน

เพื่อนน่ารัก ผักน่ากิน

ดินร่วนซุย

คุ้ยเขี่ยดู

รู้ไหมน้อง

หมั่นศึกษา

หาความรู้

ต้องขยัน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

308
6102135L01c.indd 308

6/22/18 2:24 PM

 ท ๘/ผ.๔-๑๑
★ ★ ท ๘/ผ.๔-๑๑

ใบงานที่ ๑๑

ต่อคาคล้องจอง



คาชี้แจง ต่อคาคล้องจอง ๑ พยางค์

๑. แม่

แก่

แย่

๒. แก้ว

แล้ว

แม้ว

๓. มืด

ยืด

พืช

๔. สุข

ทุกข์

ยุค

๕. เขียน

เรียน

เทียน

๖. น้อง

ท้อง

ฟูอง

๗. งาน

นาน

พาน

๘. เดียว

เคียว

เจียว

๙. ห่าง

ส่าง

ข่าง

๑๐. ใหญ่

ใหม่

ใส่

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๔-๑๒

ใบงานที่ ๑๒

★ ★ ท ๘/ผ.๔-๑๒

โยงคาคล้องจอง
คาชี้แจง โยงเส้นคาคล้องจองต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่าน



๑.

เผื่อแผ่

เกลื่อนกลาด

๒.

เกลื่อนกลุ้ม

แบ่งปัน

๓.

ตักเตือน

แชเชือน

๔.

ขันแข่ง

รุมล้อม

๕.

ดอกสร้อย

ตักน้า

๖.

เพื่อนรัก

อ้อยควั่น

๗.

ลาพัง

ไมตรี

๘.

พวกพ้อง

หาญกล้า

๙.

น้าใจ

ถังแตก

๑๐.

ลาธาร

น้องพี่

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๔-๑๓
★ ★ ท ๘/ผ.๔-๑๓

ใบงานที่ ๑๓



จับคู่คาคล้องจอง
คาชี้แจง จับคู่คาคล้องจอง และฝึกอ่านให้ถูกต้อง

ไปดู ดอกไม้
วหค
ปูนา
ของเล่น นกร้อง
เต้นรา ไก่แจ้

วันเกด ในสวน นักเรียน
ดูดีดี เขียนอ่าน เชดชู
หน้าที่ ในหลวง มีรางวัล
สีแดง แซ่เสียง ปวงชน

ไปดู

ปูนา

ดูดีดี

มีรางวัล

ดอกไม้

ในสวน

ของเล่น

เต้นรา

วันเกิด

เชิดชู

หน้าที่

สีแดง

นักเรียน

เขียนอ่าน

ในหลวง

ปวงชน

วิหค

นกร้อง

ไก่แจ้

แซ่เสียง

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๔-๑๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔-๑๔

ใบงานที่ ๑๔

เรียงคาคล้องจอง



คาชี้แจง คาคล้องจองต่อไปนี้วางสลับที่กันอยู่ ค้นดูให้พบ แล้วเรียงลาดับใหม่

๑.

หมอนมุ้ง

๒.
๓.

ที่นอน

ที่นอน

หมอนมุ้ง

รุงรัง

ร่มรื่น

สายลม

หาดทราย

อาจหาญ

ชาญชัย

เก่งกาจ

หาดทราย สายลม

๔.

รุงรัง

เก่งกาจ
การะเวก

ร่มรื่น

อาจหาญ ชาญชัย
ดาวเรือง

เฟื่องฟ้า

ดาวเรือง เฟื่องฟูา การะเวก
๕.

ซกเล็ก

ส้มตา

น้าตก

น้าตก

ส้มตา

ซกเล็ก

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๕-๑๕
★ ★ ท ๘/ผ.๕-๑๕

ใบงานที่ ๑๕
คาคล้องจอง



คาชี้แจง ต่อคาคล้องจองจากคาที่กาหนด

ราวกับเมฆ
ไกลปืนเที่ยง

น่าเพลดเพลน
เขียนตัวเลข

สานตะกร้า

๑.

ภาษาไทย

ไกลปืนเที่ยง

๑.

หนังสือเรียน

เขียนตัวเลข

๓.

ทาการบ้าน

สานตะกร้า

4.

สาลีขาว

ราวกับเมฆ

๕.

เดนไปมา

น่าเพลดเพลน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๕-๑๖
★ ★ ท ๘/ผ.๕-๑๖

ใบงานที่ ๑๖
ต่อคาคล้องจอง



คาชี้แจง ต่อคาคล้องจองจากคาที่กาหนด

ตัวอย่าง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ปีใหม่นี้

มีงานเลี้ยง

รักการอ่าน
ผ่านการเขียน
จงทาดี
มีเมตตา
ฟังครูสอน กลอนดอกสร้อย
เล่าให้ฟัง
นั่งเปลญวน
ผักกาดขาว
ราวสาลี
ปลาทูแท้
แม่ชอบกิน
รื่นเริงใจ
ไปท่องเที่ยว
กระต่ายขาว
ดาวบนฟูา
กล้องถ่ายรูป ธูปเทียนทอง
ผ้าเช็ดหน้า
ปูามีใช้

เสียงดังลั่น

เรียนหนังสือ
พารุ่งเรือง
น้อยใจจริง
สวนมะม่วง
สีแดงสด
รินน้าชา
เกี่ยวข้าวกัน
พาสดใส
รองใส่พาน
ในกระเป๋า

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๕-๑๗

★ ★ ท ๘/ผ.๕-๑๗

ใบงานที่ ๑๗

คาที่มีเสียงคล้องจอง



คาชี้แจง โยงเส้นคาที่มีเสียงคล้องจองกันให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง บ้านเมืองของเรา

ต้องเอาใจใส่

๑. เด็กไทยวันนี้

ต้องดีต้องเก่ง

๒. เมื่อถึงหน้าฝน

ทุกคนหรรษา

๓. เด็กไทยน่ารัก

รู้จักอ่านเขียน

๔. ทามาหากิน

แผ่นดินของเรา

๕. ซื่อสัตย์อดทน

ฝึกฝนวินัย

๖. ในน้ามีปลา

ในนามีข้าว

๗. ฉันเห็นดาวพุธ

สวยสุดงามซึ้ง

๘. ผลไม้เมืองไทย

ถูกใจทุกคน

๙. ฝนตกพราพรา

ตาอ่ากางร่ม

๑๐. เมืองไทยเรานี้

แสนดีหนักหนา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย

×

★ ★ ท ๘/ผ.๕
 ท ๘/ผ.๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง

1. คาในข้อใดประสมด้วยสระ -ั ว
ก. พอง
ข. สอย

ค.ควง

2. ข้อใดคล้องจองกับคาว่า ห่มผ้า
ก. หน้าหนาว
ข. ให้น้อง

ค. มากมาย

3. คาในข้อใดคล้องจองกัน
ก. บิน – บน
ข. ดี – ขีด

ค. หาว – ดาว

4. “วัว” ใช้สระเดียวกับคาในข้อใด
ก. ด้วย
ข. พัน

ค. นม

5. “ฝันดี มีสุข…”เติมคาใดให้คล้องจองกัน
ก. สบายใจ
ข. หนุนตัก

ค. ทุกวัน

6. สระคู่ใดมีเสียงสั้นเหมือนกัน
ก. เ–อะ เ-อ

ข. –ัวะ -ั ว

ค. เ-อะ –ัวะ

7. “
หนะ” เติมคาใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
ก. เขรอะ
ข. เหนอะ
ค. เปรอะ
8. ข้อใดควรเติมคาว่า เยอะ
ก. ขนม___แยะ
ข. น้า___แฉะ

ค. ดินเปื้อน___

9. คาในข้อใดประสมสระเดียวกัน
ก. เจอ – เอก
ข. เลย – เพิ่ม

ค. เริ่ม – ริม

10. “
เผียะ” ควรเติมคาใดในช่องว่าง
ก. เผาะ
ข. ผัวะ

ค. พัวะ
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ท 8/ผ.1
★ ★ ท ๘/ผ.๑

ปริศนาคาทาย อะไรเอ่ย 
?
๑. ฉันคืออวัยวะ
แต่อยู่ภายนอก

อยู่ในร่างกาย ส่วนไหนไม่บอก
หัว
บนคอบนบ่า ฉันคือ……………

๒. ฉันคืออะไร
เขาใช้ทางาน

ห้องในตัวบ้าน
ครัว
การปรุงอาหาร ฉันคือ……………

๓. ฉันเป็นชื่อสี
สองสีรวมกัน

อยู่ที่วันเสาร์
ม่วง
น้าเงินกับแดง ฉันคือ……………

๔. ฉันคือสัตว์ใหญ่
ฉันชอบกินหญ้า

คนใช้ไถนา
วัว
หน้าตาคล้ายควาย ฉันคือ……………

๕. ฉันคือผลไม้
หลายผลนั้นหนา

เครือใหญ่มากค่า
กล้วย
เรียกว่าหวีเอย ฉันคือ……………

319
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★ ★ ท ๘/ผ.๒

เพลงสระอัว
คาร้อง ปิตินันธ์ สุทธสาร
ทานอง THIS OLD MAN

บัว ถั่ว วัว ตัว ชั่ว กลัว
รั้วสวนครัว มีสระอัว
เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน และหันอากาศ (ซ้า)
ควร ช่วย กวน ชวน พวก ญวน
ล้วน ทบทวน มีสระอ
ระอัว
เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน ไม่มีหันอากาศ (ซ้า)
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ท 8/ผ.3
★ ★ ท ๘/ผ.๓



ปริศนาคาทาย ได้คาสัมผัส
คาชี้แจง ทายปริศนาอะไรเอ่ย แล้วโยงคาสัมผัส

ตัวอย่าง อะไรเอ่ย ชื่ออยู่บนฟ้า เป็นปลาในทะเล (ดาว)
๑. อะไรเอ่ย ฝนตกสิบห่า หลังคาไม่เปียก (เต่า)
๒. อะไรเอ่ย ไส้ยาวกว่าตัว บนหัวจุดติดไฟ (เทียน)
๓. อะไรเอ่ย เข้าไปในครัว เอามีดตัดหัว น้าตาไหลพราก (หัวหอม)
๔. อะไรเอ่ย แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน (มะพร้าว)
๕. อะไรเอ่ย ใบหยักหยัก ลูกรักเต็มคอ (มะละกอ)
๖. อะไรเอ่ย หุบเท่าจาน บานเท่ากระด้ง (ร่ม)
๗. อะไรเอ่ย ตัวดาเหลืองแดง ใช้เหล็กแทงเป็นอาวุธ (ผึ้ง)
๘. อะไรเอ่ย ซื้อมาสีดา นาไปใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรงเป็นสีเทา (ถ่าน)
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ท 8/ผ.3
★ ★ ท ๘/ผ.๓



เกมจุ๊! จุ๊! บอกหน่อย
จุดประสงค์

เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคาที่สะกดในมาตรา กบ

อุปกรณ์
๑. แถบประโยค
๒. ฉลาก

วิธีเล่น

๑. หัวหน้ากลุ่มหยิบฉลากแถบประโยคแผ่นใดแผ่นหนึ่งแล้วอ่าน
ประโยคนั้นในใจ
๒. หัวหน้ากลุ่มกระซิบประโยคให้กับสมาชิกคนต่อไปและสมาชิก
คนต่อ ๆ ไปก็กระซิบไปจนถึงคนสุดท้าย
๓. สมาชิกคนสุดท้ายเขียนประโยคที่ได้ยิน
๔. ตรวจและแก้ไขพร้อมทั้งเฉลยประโยคที่ถูกต้องว่ากลุ่มใด ฟัง
พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุด
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ท 8/ผ.3
★ ★ ท ๘/ผ.๓



แถบประโยค เกมจุ๊! จุ๊! บอกหน่อย

ป้าจิ๊บ สอยมะม่วงดิบ หยิบใส่กระจาด
นกกระจิบกับนกกระจาบร้องก้าบๆ แบบเป็ด
จุ๊บแจงแอบเจี๊ยบอาบน้าในบ่อกบ
ลุงจาบแต่งตัวจ๊าบไปจับจอบขุดดิน
ตุ๊ดตู่ จิบเป๊ปซี่กับจ๊อบที่ร้านพี่อ๊อบ
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เกมต่อคาคล้องจอง

ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔
ท ๘/ผ.๔



จุดประสงค์
เพื่อฝึกอ่านและคิดคาคล้องจอง
วิธีเล่น

๑. ตัวแทนนักเรียนอ่านคาในบัตรคาและให้เพื่อนต่อคา
คล้องจอง ครั้งละ ๑ คน
๒. นักเรียนและครูร่วมกันฟังคาตอบถ้าผิดให้แก้ไข
๓. ตอบถูกได้ ๑๐ คะแนน ใครได้คะแนนมากเป็นผู้ชนะ
เก้าอี้…………………………...

ใจดี.................................

ใบโบก……………………...

อีกา…………………………...

ภูผา…………………………...

อารี…………………………...

จาปี…………………………...

ใบบัว……………………...

จุใจ…………………………...

กะทะ………………………...
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บัตรคา

ท ๘/ผ.๔
ท ๘/ผ.๔
★ ★ ท ๘/ผ.๔



มังคุด

สุดสวย

ส้มโอ

โบราณ

ตอนเย็น

เป็นห่วง



เพื่อนน่ารัก ผักน่ากิน
หมั่นศึกษา หาความรู้
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ท 8/ผ.5
★ ★ ท ๘/ผ.๕


เกมคำคล้องจอง ๔ พยำงค์
นาคาที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมแล้วลากเส้นโยงคาคล้องจองให้
ถูกต้อง

ขัดแย้ง
ชีวิต
เหตุผล

เต็มใจ
ปัญญำ
รักษำ

หนูแดงคนดี
ยิ้มแย้ม_______
พูดจาน่ารัก
พูดคุยเสมอ
ใครพูดชี้แจง
ด้วยความ_______
เพื่อนเพื่อนทางาน
เธอช่วย________

แจ่มใส
น้ำใจ
เคำรพ
เพื่อนเกลอ

เธอมี ________
ใครใครชอบเธอ
เอ่ยทักเมื่อเจอ
________ชอบคบ
หนูแดงฟังจบ
ไม่ลบหลู่ใคร
มาวานเธอได้
ช่วยให้งานดี
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ท ๘/ผ.๕
★ ★ ท ๘/ผ.๕

เมื่อมีปัญหา
เธอหาวิธี
ความคิด _______
เห็นใจทุกคน
หนูแดงเด็กไทย
ชาติคือ_______
หนูแดงรู้ดี
ตั้งใจ_______


________ย่
อมมี
อย่างมี________
หนูแดงไม่บ่น
ช่วยค้นช่วยคิด
เข้าใจนึกคิด
ผูกมิตรพึ่งพา
เสรีมีค่า
ประชาธิปไตย

ภาษาไทย ป.๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
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ท 8/ผ.5

★ ★ ท ๘/ผ.๕

นิทานอีสป เรื่อง พ่อกับลูก



ชายแก่ คนหนึ่ง มี ลูก หลายคน ลูก เหล่านั้น ทะเลาะ กัน
วุ่นวาย อยู่ เสมอ มิ ได้ ขาด พ่อ สั่งสอน เท่าใด ลูกเหล่า นั้นก็ ไม่ เลิก
ทะเลาะ กัน วันหนึ่ง พ่อ จึง บอก ให้ ลูก ทุกคน ไป หาแขนงไม้ไผ่ มา
คน ละ สอง สาม อัน ตาม แต่ จะ หา ได้ เมื่อ ทุกคน ได้ แขนงไม้ไผ่
มา แล้ว พ่อ ก็ เอา แขนงไม้ไผ่ เหล่านั้น มา มัด รวมกัน เข้า เป็น กา
เดียวกัน ต่อ จาก นั้น จึง ส่ง ให้ ลูกหัก แขนงไม้ไผ่ ทั้ง กา โดย เต็ม
กาลัง ที ละ คน ก็ ไม่ มี ลูก คนไหน หัก ได้ สัก คน เดียว พ่อ จึง แก้
มัดแขนงไม้ไผ่ ออก แล้ว ยื่น ให้ ลูก แต่ ละ คน หัก ที ละ อัน ลูก ก็ หัก
ได้ โดย ง่าย พ่อ จึง พูด ให้ ฟัง ว่า "นี่แหละลูก ถ้า พวก เจ้า รัก กัน
พร้อม ใจ กัน ช่วย ธุระ กัน ไม่ ว่า งาน ใดๆ ให้ กลมเกลียว เป็น อัน
เดียว กัน พวก เจ้า ก็ จะ มี กาลัง มั่นคง เหมือนกับ แขนงไผ่ ทั้ง มัด ถึง
ใคร จะ คิด ร้าย ก็ จะ ทา ร้าย แก่ พวก เจ้า มิได้ แต่ ถ้า เจ้าทะเลาะ
วิวาท กัน แตกกัน เป็น ต่าง คน ต่าง ใจ แล้ว ก็ จะ เป็นเช่น เดียว กับ
แขนงไผ่ เป็น อัน ๆ ใคร เขา จะ ทา ร้าย ก็ ทา ไปทีละคน ๆ ก็ จะ หมด
พวก เจ้า ทุก คน ใน ไม่ ช้านาน เท่า ใด
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรักใคร่ช่วยเหลือกันและกัน
ทะเลาะวิวาทกัน ย่อมเป็นกาลังด้วยกันทุกคน
มหาอามาตย์โท พระยาเมธาธิบดี เรียบเรียง
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ใบสรุปหน้าแผนฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน
จานวนเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จานวนแผนฝึกทักษะ ๑๐ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โครงสร้างของแผน
แผนฝึกทักษะที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย ใส่ใจจา
ระฆังดังหง่างหง่าง
รู้รักษ์ ภาษาไทย
อ่านเขียน เรียนรู้
เรียนรู้ แผนภาพ
ปริศนา วรรณยุกต์
อักษรนา จาได้
คาควบกลา นาไปใช้
สนุกสนาน การคิด
ค้นหา คาคล้องจอง

จานวนชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
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ทักษะ
๑. จําแนกคําอักษรสามหมูไดถูกตอง
๒. จําแนกคําสระเสียงสั้น สระเสียงยาวได
3. อานและเขียนคําตามมาตราตัวสะกดได
๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดสวยงาม

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. อานและเขียนคําอักษรสามหมูได
๒. อานและเขียนคําสระเสียงสั้น
สระเสียงยาวได
3. อานและเขียนคําตามมาตราตัวสะกดได
๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได

เรื่อง ภาษาไทย ใสใจจํา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอานและเขียนคําอักษรสามหมู
๒. การอานและเขียนคําสระเสียงสั้น
สระเสียงยาว
3. การอานและเขียนคําตามมาตราตัวสะกด
๔. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับพยัญชนะไทย โดยใหนักเรียน
อานออกเสียงพยัญชนะไทยพรอมกัน ครูอธิบายทบทวน
อักษรสามหมู
ขั้นสอน
๒. นักเรียนฝกออกเสียงพยัญชนะแตละหมู อักษรกลาง
อักษรสูและอักษรต่ํา ซึ่งแตละหมูเปนพยัญชนะที่มีระดับเสียง
เดียวกัน นักเรียนฝกออกเสียงอักษรกลาง โดยอาจใหทองวา
ไก(ก) จิก(จ) เด็ก(ด) ตก(ต) บน(บ) ปาก(ป) โอง(อ) สวน ฎ ฏ
ไมมีคําใช สําหรับอักษรสูง ผี ( ผ ) ฝาก ( ฝ ) ถุง ( ฐ ถ ) ขาว
( ฃ ข ) สาร ( ศ ษ ส ) ให ( ห ) ฉัน ( ฉ ) นอกนั้นเปนอักษรต่ํา
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ทําแบบฝกเสริมที่ ๑
คําและความหมาย
๓. นักเรียนจับคูฝกอานบทรอยกรองในแบบฝกเสริมที่ ๒
เสนสาย ลายมือสวย เปนการทบทวนวิธีการเขียนคัดลายมือ
ใหสวยงาม
๔. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๒ เสนสาย ลายมือสวย

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ 1

คําและความหมาย
เสนสาย ลายมือสวย
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
ตัวสะกดสดใส
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอาน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ ๑
๒. แบบฝกเสริมที่ ๒
๓. แบบฝกเสริมที่ ๓
๔. แบบฝกเสริมที่ 4

สื่อ/แหลงเรียนรู
หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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เรื่อง ภาษาไทย ใสใจจํา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝรูใฝเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. กลาแสดงออก

ขั้นสรุป
๔. ครูแนะนําวิธีจับดินสอที่ทําใหไมเกิดการเกร็งของนิ้วและ
ขอมือมากเกินไป นิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้จับตัวดินสอ นิ้วกลางใช
เปนฐานรองดินสอ และทานั่งในการเขียนที่ถูกตองแกนักเรียน
นักเรียนฝกปฏิบัติจนถูกตองทุกคน

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูทบทวนเรื่องพยัญชนะที่ประสมสระเสียงสั้นและ
สระเสียงยาว และใหนักเรียนหาคําจากหนังสือเรียนภาษาพาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เขียนบนกระดานดําและฝกอาน
ครูชี้แนะเพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเสียงสั้น สระเสียงยาว
มากขึ้น พรอมกับทําแบบฝกเสริมที่ ๓ สระเสียงสั้น
สระเสียงยาว
๒. นักเรียนจับคูฝกอานทบทวนมาตราตัวสะกดในแบบฝก
เสริมที่ ๔ ครูแนะนําทบทวน เรื่อง มาตรตัวสะกดเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน และใหนักเรียนหาคํามาตราตัวสะกดตางๆ
เขียนบนกระดานดําและฝกอาน
๓. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ 4 ตัวสะกดสดใส

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ 1

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อาน เขียน ถูกตอง รอยละ ๘0
๒. ผลงานนักเรียนถูกตอง รอยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินพฤติกรรมการอาน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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ทักษะ
๑. จําแนกคําที่ประสมสระเอียะ สระเอีย
ไดถูกตอง
๒. อานและเขียนคําตามมาตราแมกง แมกม
แมกนได
๓. แตงประโยคจากคําที่กําหนดไดถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. อานและเขียนคําที่ประสมสระเอียะ
สระเอีย
๒. อานและเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา
แมกง แมกม แมกน
3. แตงประโยคที่กําหนด

เรื่อง ระฆังดังหงางหงาง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอานและเขียนคําที่ประสมสระเอียะ
สระเอีย
๒. การอานและเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา
แม กง แมกม แมกน
3. การแตงประโยค

เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
สื่อ/แหลงเรียนรู
ขั้นนํา
๑. หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสระที่มีตําแหนงอยูขางหนา ขางหลัง ๒. บทรอยกรอง ระฆังดังหงางหงาง
และขางบนพยัญชนะ เชน เออะ
 เออ เอีย เอียะ เอือะ เอือ เปนตน
ครูเขียนสระเอียะ เอีย บนกระดานดา นักํ เรียนออกเสียงสระเอียะ เอีย ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตามครู
1. แบบฝกเสริมที่ ๕ สระเอียะ สระเอีย
พาเพลิน
ขั้นสอน
๒. แบบฝกเสริมที่ ๖ รอยกรอง คลองใจ
๒. นักเรียนหาชื่อเพื่อนหรือเขียนคําที่ประสมสระเอียะ สระเอีย
๓. แบบฝกเสริมที่ ๗ มาตราแมกม
จากหนังสือเรียนหรือหนัื งสอที
ุ ่มมหนังสือคนละ ๑ คํา นํามาเขียนบน ๔. แบบฝ ก เสริ ม ที่ ๘ รู จั ก คํ า นํ า ไปแต ง
กระดานดํา และใหนักเรียนฝกอานสะกดคํา เชน
ประโยค
เขียน
ขอ – เอีย – นอ – เขียน
เรียง
รอ – เอีย – งอ – เรียง
การประเมิน
เสียง
รอ – เอีย – งอ – เรียง
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
เบียด
บอ – เอีย – ดอ – เบียด
๒. ประเมินการอาน เขียน
นักเรียนฝกอานพรอมกัน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
๓. นักเรียนจับคูฝกอานและชวยกันคนหาคําเพิ่มเติม
๔. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๕ สระเอียะ สระเอีย พาเพลิน

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๒
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เรื่อง ระฆังดังหงางหงาง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝรูใฝเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. กลาแสดงออก

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนฝกอานบทรองกรอง ระฆังดังหงางหงาง พรอมกันทั้งชั้น
อีกครั้ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเกิดความสนุกสนานจากการอาน
บทรอยกรอง

เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
วิธีการประเมิน
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูนํานักเรียนอานบทรอยกรอง ระฆังดังหงางหงาง สนทนาซักถาม ๒. ประเมินพฤติกรรมการอาน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
ถึงคําในบทรอยกรองตองการเนนตัวสะกดมาตราใด
๒. นักเรียนจับคูฝกอานทบทวนบทรอยกรองจนคลอง
ครูแนะนําเรื่องการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดตางๆ
เครื่องมือประเมิน
และทําแบบฝกเสริมที่ ๖ รอยกรอง คลองใจ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนฝกอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยครูเขียนแผนผัง ๒. แบบประเมินการอาน เขียน
การอานสะกดคําบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ๓. แบบบันทึกคะแนน
และสอบถามนักเรียนสะกดคําดวยมาตรา ตัวสะกดใด เชน
กอ – อา – งอ – กาง หอ – อิ – นอ – หิน
เกณฑการประเมิน
ขอ – อิ – งอ – ขิง
ชอ – อา – มอ – ชาม
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
กอ – อิ – นอ – กิน
ตอ – อิ – มอ – ติม
๒. อาน เขียน ถูกตอง รอยละ ๘0
ใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๗ มาตราแมกม และแบบฝกเสริมที่ ๘ ๓. ผลงานนักเรียนถูกตอง รอยละ ๘0
รูจักคํา นําไปแตงประโยค

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๒
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ทักษะ
๑. จําแนกคําที่ประสมสระเอือะ สระเอือ
ไดถูกตอง
๒. อานและเขียนคําตามมาตราแมเกย
แมกก แมกบได
๓. เขียนคําควบกล้ําไดถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. อานและเขียนคําที่ประสมสระเอือะ
สระเอือ
๒. อานและเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา
แมเกย แมกก แมกบได
3. อานและเขียนคําควบกล้ําได

เรื่อง รูรักษ ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอานและเขียนคําที่ประสมสระเอือะ
สระเอือ
๒. การอานและเขียนคําที่สะกดดวยมาตรา
แมเกย แมกก แมกบ
3. การอานและเขียนคําควบกล้ํา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
๒. เพลง คําควบกล้ํา

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสระที่มีตําแหนงอยูขางหนา
ขางหลัง และขางบนพยัญชนะ คลายกับสระเอียะ เอีย มีสระอะไรบาง
นักเรียนเขียนคําบนกระดานดําและฝกอานเพื่อเปนการทบทวน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ ๙ เลือกคํา นําไปใช
ขั้นสอน
๒. แบบฝกเสริมที่ ๑๐ อานคํา จําใสใจ
๒. นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนในหองเรียนจํานวน ๕ ชื่อลงในกระดาษ
๓. แบบฝกเสริมที่ ๑๑ ใสใจ มาตราสะกด
และเขียนสะกดคํา จําแนกวาประสมดวยสระใดและสะกดดวย
๔. แบบฝกเสริมที่ ๑๒ คําควบกล้ํา
มาตราใด
๓. สุมนักเรียนออกมานําเสนอชื่อเพื่อน พรอมกับชวยกันวิเคราะหวา การประเมิน
ประสมดวยสระใด ตัวสะกดมาตราใด ครูแนะนําทบทวนคําที่ประสม ๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
สระเอือะ สระเออ (คําที่ประสมสระเอือะ มีใชนอย สวนใหญจะเปน ๒. ประเมินการอาน เขียน
คําที่ไมมีความหมาย) สวนพยัญชนะที่อยูทายสระและมีเสียงประสม 3. ประเมินผลงานนักเรียน
เขากับสระทําใหเสียงของคําแตกตางกัน คือ ตัวสะกด
๔. นักเรียนฝกอานคําพรอมกัน นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๙
เลือกคํา นําไปใช และแบบฝกเสริมที่ ๑๐ อานคํา จําใสใจ

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๓
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เรื่อง รูรักษ ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝรูใฝเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. กลาแสดงออก

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนฝกอานเนื้อเพลงและฝกรองเพลงคําควบกล้ํา
พรอมกัน

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนวาดรูปสิ่งของตางๆ ที่นักเรียนรูจัก คนละ ๕ รูป เขียนชื่อ
สิ่งของ เขียนสะกดคํา และฝกอาน
๒. นักเรียนจับคูวิเคราะหชื่อสิ่งของที่นักเรียนเขียน พยัญชนะตนเปน
อักษรหมูใด ประสมสระใด และสะกดดวยมาตราใด เขียนลงในสมุด
งานของนักเรียน ครูแนะนําเพิ่มเติม และทําแบบฝกเสริมที่ ๑๑
ใสใจ มาตราตัวสะกด
๓. นักเรียนอานคําที่มีตัวควบกล้ําบนกระดานดํา ไดแก กวาง ขวาน
ควาย กลวย กระเปา กวาด ครูสนทนาซกถาม นักเรียนั
่ตัว (๒ตันกีว)่ตัวพยั(2ญชนะต้
นัคำากทีเรี่อย่านนมีคํพาทียั่อญาชนะต้
นมีพยันญกีชนะต
ตัว) นทั้ง ๒ ตัว
พยั
ญชนะตนยงอย่
ทั้ง 2างไร
ตัว (ออกเสี
อานออกเสี
อ่านออกเสี
ยงพร้ยองอย
มกัานงไรหรื(ออกเสี
อกลำา้กันยง) คำาเหล่านี้
พร
อกล้(คำําากัทีน่ม) ีตคํัวควบกลำ
าเหลานีา้เ้)รียและให้
กวาคํานอะไร
(คําาทีแบบฝ
่มีตัวควบกล้
เรียอกว่มกัาคำนาหรื
อะไร
ักเรียนทำ
กเสริมทีํา)่
และให
ักเรียนทํ
๑๒ คำานควบกลำ
า้ าแบบฝกเสริมที่ ๑๒ คําควบกล้ํา

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๓

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อาน เขียน ถูกตอง รอยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกตอง รอยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินพฤติกรรมการอาน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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ทักษะ
๑. อานออกเสียงและเขียนคําควบกล้ําได
ถูกตอง
๒. เรียงประโยคจากคําที่กําหนดไดถูกตอง
๓. ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. อานและเขียนคําคําควบกล้ํา
๒. เรียงประโยคที่กําหนดได
3. อานจับใจความสําคัญของเรื่องได

เรื่อง อานเขียน เรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอานและเขียนคําควบกล้ํา
๒. การแตงประโยค
3. การอานจับใจความสําคัญ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลงคําควบกล้ํา
๒. นิทาน เรื่อง ไกไดพลอย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน
1. แบบฝกเสริมที่ ๑๓ ควบกล้ํา นําไปใช
๒. ครูใหนักเรียนอานสะกดคํา คําที่มีตัวควบกล้ํา ในเนื้อเพลง เชน
๒. แบบฝกเสริมที่ ๑๔ เรียงคํา ใหเปนประโยค
ครัว พริก พรอม พรวน มะพราว ปรุง พรอมกัน นักเรียนรวมกันสรุป ๓. แบบฝกเสริมที่ ๑๕ จับใจความเรื่องที่อาน
สาระสําคัญของเรื่อง คําที่มีตัวควบกล้ํา ครูแนะนําเพิ่มเติม นักเรียนทํา ๔. แบบฝกเสริมที่ ๑๖ อานเขียน เรียนรู
แบบฝกเสริมที่ ๑๓ ควบกล้ํา นําไปใช
๓. นักเรียนและครู รวมกันทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับประโยค
การประเมิน
วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจ ๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
มากยิ่งขึ้น
๒. ประเมินการอาน เขียน
๔. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๑๔ เรียงคํา ใหเปนประโยค
3. ประเมินผลงานนักเรียน

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. นักเรียนฝกอานเนื้อเพลงคําควบกล้ํา และรองเพลง ปรบมือ
ประกอบจังหวะพรอมกันทั้งชั้น

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๔
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เรื่อง อานเขียน เรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝรูใฝเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. กลาแสดงออก

ขั้นสรุป
๔. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
การอออานที่ชวยใหนักเรียนมีความรูกวางไกลและสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการอาน

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูอานนิทาน เรื่อง ไกไดพลอย ใหนักเรียนฟง นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ วาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไรและผลของ
เหตุการณเปนอยางไร
๒. นักเรียนรวมกันบอกใจความสําคัญของเรื่อง ไกไดพลอย
แตพลอยไมมีประโยชนสําหรับไก ครูเสนอแนะเพิ่มเติม
การจับใจความสําคัญของเรื่องใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น
๓. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๑๕ จับใจความเรื่องที่อานและ
แบบฝกเสริมที่ ๑๖ อานเขียน เรียนรู

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๔

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
๒. อาน เขียน ถูกตอง รอยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกตอง รอยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินพฤติกรรมการอาน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ครั้งที่ 1 เวลา ๑ ชั่วโมง
สื่อ/แหลงเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นิทานอีสป เรื่อง หนูในหีบ
1. นักเรียนอานนิทานอีสป เรื่อง หนูในหีบ พรอมกันทั้งชั้นแลวรวมกัน ๒. แผนภาพ ลดขยะ วันลอยกระทง
สนทนาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ความรู
ขั้นสอน
1. แบบฝกเสริมที่ ๑๗ อานเอาเรื่อง
๑. วิเคราะหเรื่องที่อานได
๒. นักเรียนบอกความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญ
๒. แบบฝกเสริมที่ ๑๘ วัวสามสหาย
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
โดยสงตัวแทนออกมาเลาเรื่องหนาชั้นเรียน
๓. แบบฝกเสริมที่ ๑๙ อานคิด และ
๓. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
เขียน สสื่อความ
เข
ทักษะ
ของการอานและการจับใจความสําคัญ
๔. แบบฝกเสริ
 มที่ ๒๐ี่ คัดลายมืั อ
ื
สื่อภาษาไทย
๑. วิเคราะหเรื่องที่อานไดถูกตอง
๔. นันักกเรีเรียยนทำ
นทํททําาแบบฝ
แบบฝ
บบฝกเสริ
บบฝ
มทีม่ ที๑๗
กหัดเสริ
่ ๑๗อออ่านเอาเรื
านเอาเรื่อ่อง ง และ
และ
สื่อภาษาไทย
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตอง แบบฝกเสริมที่ ๑๘ วัวสามสหาย
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอาน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เรื่อง เรียนรู แผนภาพ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การวิเคราะหเรื่องที่อาน
๒. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๕

ื่
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เรื่อง เรียนรู แผนภาพ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝรูใฝเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. กลาแสดงออก

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนฝกอานบทรองกรอง มดแดง ในแบบฝกเสริมที่ ๒๐
พรอมกันทั้งชั้นอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเกิดความ
สนุกสนานจากการอานบทรอยกรอง

เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ครั้งที่ 2 เวลา ๑ ชั่วโมง
วิธีการประเมิน
ขั้นสอน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูแผนภาพ ลดขยะ วันลอยกระทง และรวมกันแสดงความ ๒. ประเมินพฤติกรรมการอาน เขียน
คิดเห็นอยางอิสระ
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
๒. ครูแนะนําแผนภาพมีความสําคัญมากในยุคปจจุบัน
เปนแรงจูงใจใหผูอานอยากอาน และมีจุดมุงหมายชัดเจนวาตองการ เครื่องมือประเมิน
ใหผูอานทําอะไร อยางไร นักเรียนและครูชวยกันสรุป ขอคิดหรือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
วิธีการ ความตองการของแผนภาพ นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๑๙
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
อานคด และเขียนสื่อความ ิ
๓. แบบบันทึกคะแนน
๓. ครูสนทนากับนักเรียนการเรียนภาษาไทยตองรูจักอาน เขียน คิด
และคัดลายมือซึ่งเปนเอกลักษณของภาษาไทย ซึ่งนักเรียนจำาเป็น
เกณฑการประเมิน
ยนจําเเป
ตองฝกาฝนให
เกิดางสมำ
ความชํ
านาญอย
างสม่
ต้ซึอ้งนังฝกกเรีฝนให้
กิดนความชำ
นาญอย่
าเสมอ
และให้
นักเรีําเสมอและให
ยน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับดี
นักเรียกนแบบฝ
เสริมคัทีดลายมื
่ ๒๐ คัอดสืลายมื
อ
แบบฝ
เสริมที่ก๒๐
่อภาษาไทย
๒. อาน เขียน ถูกตอง รอยละ ๘0
สื่อภาษาไทย
๓. ผลงานนักเรียนถูกตอง รอยละ ๘0

แผนฝกทักษะพัฒนาการอาน เขียนที่ ๕
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คุณธรรม
1. ใฝเรียนรู
๒. ขยันหมั่นเพียร
3. ความซื่อสัตย

ทักษะ
1. สามารถผันวรรณยุกตอักษรสูงและอักษรต่ํา
ได
2. บอกลักษณะการผันอักษรสูงและต่ําได
3. เขาใจความหมายของค่ําที่อาน

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
1. อานผันวรรณยุกตอักษรสูงและอักษรต่ําได
2. อธิบายความหมายของคําได

เรื่อง ปริศนา วรรณยุกต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอานผันวรรณยุกตอักษรสูง, อักษรต่ํา
2. การเขียนคําและความหมาย

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายทบทวนการผันวรรณยุกต อักษรกลาง อักษรสูง
และอักษรต่ํา
3. นักเรียนจับคูอานออกเสียงคําในแบบฝกเสริมที่ ๒๑ โดยครู
จับเวลาในการอาน
4. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ 2๒ เลือกคํานํามาเติม และ
ทําแบบฝกเสริมที่ ๒๓ ใชวรรณยุกตถูกตอง

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. ครูทบทวนบททองจํา อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
โดยใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกัน
อักษรกลาง ใหทองวา ไก(ก) จิก(จ) เด็ก(ด) ตก(ต) บน(บ) ปาก
(ป) โอง(อ) สวน ฎ ฏ ไมมีคําใช สําหรับอักษรสูง ผี ( ผ ) ฝาก
( ฝ ) ถุง ( ฐ ถ ) ขาว ( ฃ ข ) สาร ( ศ ษ ส ) ให ( ห ) ฉัน ( ฉ )
อักษรต่ําเดี่ยว ใหทองวา งู ใหญ นอน อยู ณ ริม วัด โม ฬี โลก
งู (ง) ใหญ (ญ) นอน (น) อยู (ย) ณ (ณ) ริม (ร) วัด (ว) โม (ม)
ฬฬี (ฬ) โลก (ล)
อักษรต่ําคู ใหทองวา พอ คา ฟน ทอง ซื้อ ชาง ฮอ
พอ (พ ภ) คา (ค ฅ ฆ) ฟน (ฟ) ทอง (ฒ ฑ ท ธ) ซื้อ (ซ)
ชาง (ช ฌ) ฮอ (ฮ)

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ 6

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอาน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอาน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ 2๑ การอานออกเสียง
2. แบบฝกเสริมที่ 2๒ เลือกคํานํามาเติม
3. แบบฝกเสริมที่ 2๓ ใชวรรณยุกตถูกตอง
4. แบบฝกเสริมที่ 2๔ ปริศนา วรรณยุกต

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บททองจํา อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ํา
๒. ใบความรูเรื่อง การผันวรรณยุกต

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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เรื่อง ปริศนา วรรณยุกต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ขั้นสรุป
4. นักเรียนเลนทายปริศนา วรรณยุกต ครูเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความรูเพิ่มมากขึ้น

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนการผันวรรณยุกตอักษร ๓ หมู โดยใหนักเรียน
ศึกษาใบความรูเรื่องการผันวรรณยุกต แลวรวมกันสรุปเพื่อ
นําไปใชไดถูกตอง
2. ใหนักเรียนเลนเกมสูง กลาง ต่ํา ถาครูบอกคําที่มีพยัญชนะตน
เปนอักษรสูง ใหนักเรียนจับศีรษะตนเอง ถาครูบอกคําที่มี
พยัญชนะตน เปนอักษรกลางใหนักเรียนจับเอว ถาครูบอกคํา
เปนอักษรต่ํา ใหนักเรียนจับขาตัวเอง เชนคํา ผม อาน เลน สาว
เด็ก ยาย เห็น ดวย ชาง ฯลฯ
3. นักเรียนแบงกลุมทําแบบฝกเสริมที่ ๒๔ ปริศนาวรรณยุกต

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ 6

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผานเกณฑระดับ ดี
๒. อาน เขียนถูกตองรอยละ ๘๐
3. ผลงานนักเรียนถูกตองรอยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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คุณธรรม
1. ใฝเรียนรู
๒. ขยันหมั่นเพียร

ทักษะ
1. อานเขียนคําอักษรนํา (ห นํา อ นํา ย) ได
2. บอกความหมายของคําที่อานได
3. เขียนคําตามคําบอกจากบอานไดถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
1. อธิบายลักษณะคําอักษรนํา (ห นํา) ได
๒. อธิบายลักษณะคําอักษรนํา (อ นํา ย) ได
๓. อธิบายความหมายของคําได

เ ่อง อักษรนําจําได
เรื
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอานเขียน คําอักษรนํา (ห นํา)
2. การอานเขียน คําอักษรนํา (อ นํา ย)
๓. การอานเขียนบทอาน “บะหมี่ผูไมกลัว
อะไร”

สนุก

จมูก

ตลับ
ขยะ

หนอน

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายทบทวน คําที่มีพยัญชนะตนสองตัวประสมสระ
เดียวกัน มีทั้งออกเสียงพยางคเดียว และสองพยางค ไดแก
ห นํา และ อ นํา ย
3. นักเรียนจับคูฝกอานสะกดคําที่มีอักษรนําจากหนังสือเรียน
ภาษาพาที ชั้น ป.๒ หนา ๘๐๘๑
4. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ 2๕ เขียนคําจากคําอาน
ทําแบบฝกเสริมที่ ๒๖ แตงประโยค

.

องุน

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. นักเรียนอานบัตรคําอักษรนําพรอมกัน ใหสังเกตและบอกถึง
ลักษณะของคําอักษรนํา ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจได
ตรงกัน

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๗

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอาน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอาน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ 2๕ เขียนคําจากคําอาน
2. แบบฝกเสริมที่ 2๖ แตงประโยค
3. แบบฝกเสริมที่ 2๗ เขียนตามคําบอก
4. แบบฝกเสริมที่ 2๘ แยกสวนประกอบของคํา

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําอักษรนํา
๒. หนังสือเรียน ภาษาพาทีชั้น ป.๒
๓. บทอานเรื่อง “บะหมี่ผูไมกลัวอะไร”

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. ความซื่อสัตย์

เรื่อง อักษรนําจําได
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3. ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ

ขั้นสรุป
4. ครูใหนักเรียนรองเพลง อ นํา ย เพื่อจดจําและนําไปใชได
อยางถูกตอง
เพลง อ นํา ย
อยา อยู อยาง อยาก (ซ้ํา) อ นํา ย (ซ้ํา)
คํานี้หนอมีหลายคํา (ซ้ํา) จําใสใจ (ซ้ํา

2. นักเรียนจับคู อานบทอาน “บะหมี่ผูไมกลัวอะไร” รวมกัน
สนทนาซักถาม สรุปบทอาน และใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๒๗
เขียนตามคําบอก และแบบฝกเสริมที่ ๒๘ แยกสวนประกอบของคํา
3. ครูและนักเรียน ชวยกันตรวจสอบความถูกตองของแบบฝก
เสริมที่ ๒๗ และใหนักเรียนเขียนแกคําที่เขียนผิดคําละ ๓ ครั้ง

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนคําอักษรนํา โดยใหนักเรียนแบงออกเปนสองกลุม
ผลัดเปลี่ยนอานบทรองเลนโตตอบกัน
มีอะไรอยูในถังขยะ
เศษกระดาษ
มีอะไรอยูในตลาด
กระจาดคะนา
มีอะไรอยูในกอหญา
หนูนาจิว๋
มีอะไรอยูในตะหลิว
ปลาซิวทอด

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๗

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผานเกณฑระดับ ดี
๒. อาน เขียนถูกตองรอยละ ๘๐
3. ผลงานนักเรียนถูกตองรอยละ ๘0

เครรื่อื งมืมมือประเมิมมิน
๑. แบบประเมิมมินพฤติตติกรรม
๒. แบบประเมิมมินการอออาน เขีขขียน
3. แบบบับบันททึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. นักเรียนอานคําควบกล้ําจากบัตรคํา เพื่อสังเกตคําอักษรควบ
ดังนี้ กราบพระ ครอบครัว ขลาดเขลา ขรุขระ กวางขวาง
ไตรตรอง คลี่คลาย ขวักไขว พลาดพลั้ง เควงควาง
ดังนี้ กราบพระ ครอบครัว ขลาดเขลา ขรุขระ กว้างขวาง
ขั้นสอน
จุดประสงคการเรียนรู
2. ครูทบทวนความรูเรื่องคําควบกล้ํา ร ล ว และใหนักเรียน
ความรู
ศึกษาใบความรูเรื่องคําควบกล้ํา นักเรียนจับคูฝกอานสะกดคํา
1. อานเขียนคําควบกล้ํา ร ล ว ได
คําควบกล้ําจากบัตรคํา
2. อานเขียนคําควบกล้ําแท, คําควบกล้ําไมแทได 3. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๒๘ แยกสวนประกอบของคํา และ
๓. อธิบายความหมายของคําได
ทําแบบฝกเสริมที่ ๒๙ ความเขาใจการอาน
4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตองในแบบฝกเสริม
ทักษะ
ที่ ๒๘ แยกสวนประกอบของคํา และ ๒๙ ความเขาใจการอาน
1. สามารถอาน เขียนคําควบกล้ําได
2. บอกลักษณะคําควบกล้ําแท คําควบกล้ํา
ไมแทได
3. บอกความเขาใจความหมายขอคําจากเรื่อง
ที่อานได

เ ่อง คําควบกล้ํา นําไปใช
เรื
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอานและเขียนคําควบกล้ํา ร ล ว
2. การอาน เขียน สะกดคํา และบอกความหมาย
ของคํา
๓. การอานเขียนคําควบกล้ําแท และคําควบกล้ํา
ไมแท

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๘

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอาน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอานเขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ ๒๘ แยกสวนประกอบของคํา
2. แบบฝกเสริมที่ ๒๙ ความเขาใจในการอาน
3. แบบฝกเสริมที่ ๓๐ เขียนคําอาน
4. แบบฝกเสริมที่ ๓๑ อาน เขียนคําควบกล้ํา

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําควบกล้ํา
๒. ใบความรูเรื่อง คําควบกล้ํา

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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เรื่อง คําควบกล้ํา นําไปใช
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝเรียนรู
๒. ขยันหมั่นเพียร
3. ความซื่อสัตย

ขัข้นสรุป
๔. นักเรียนฝกอานคําควบกล้ําไมแท เชน ตนไทร อินทรี ทราบ
ทรวดทรง ทรุดโทรม ฉะเชิงเทรา ทรัพยสิน ฯลฯ เพื่อการนําไปใช
ไดอยางถูกตอง

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนคําควบกล้ําแท, คําควบกล้ําไมแท และใหนักเรียน
แบงกลุมศึกษาใบความรู พรอมกับสังเกตการอานออกเสียงคํา
ควบกล้ําแท และคําควบกล้ําไมแท
2. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๓๐ เขียนคําอาน และแบบฝกเสริม
ที่ ๓๑ อาน เขียนคําควบกล้ํา
3. ครู และ นักเรียน ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๘

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผานเกณฑระดับ ดี
๒. อาน เขียนถูกตองรอยละ ๘๐
3. ผลงานนักเรียนถูกตองรอยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนชวยกันเขียนคําที่มีตัวการันตจากคําอาน จากนั้น
ครูเฉลยการเขียนคําที่ถูกตองแลวใหนักเรียนอานพรอมกัน
๑. ยัก
ยักษ
๒. อา – จาน
อาจารย
.
๓. แพร – พัน
แพรพันธ .
๔. พระ – สง
พระสงฆ .
๕. วัน – เสา
วันเสาร
๖. กุม–พา – พัน กุมภาพันธ
๗. ดวง – จัน
ดวงจันทร
๘. สง – กราน
สงกรานต
๙. กะ – สัด
กษัตริย
๑๐. วิดทะยาสาด วิทยาศาสตร

ทักษะ
1. อธิบายลักษณะคําที่ใชตัวการันตได
2. อธิบายลักษณะการใชเครื่องหมายวรรคตอนได ขั้นสอน
๓. อธิบายลักษณะปายเครื่องหมายในอาคาร และ 2. ครูอธิบายทบทวนลักษณะคําที่ใชตัวการันต พรอมใหนักเรียน
เครื่องหมายจราจรได
อานบทรอยกรอง คําที่มีการันต
3. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๓๒ ขีดเสนใตคํานํามาเขียน และ
ทําแบบฝกเสริมที่ ๓๓ เขียนคําที่ใชตัวการันตเปนคําอาน
4. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
1. อานเขียนคําที่มีตัวการันตได
2. อานเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได
๓. อานเขียนปาย เครื่องหมายในอาคาร,
เครื่องหมายจราจรได

เรื่อง สนุกสนานการคิด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอานเขียนคําที่มีตัวการันต
2. การอานเครื่องหมายวรรคตอน
๓. การอานเขียนปาย เครื่องหมายในอาคาร และ
เครื่องหมายจราจร

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๙

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอานเขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ ๓๒ ขีดเสนใตคํานํามาเขียน
2. แบบฝกเสริมที่ ๓๓ เขียนคําที่ใชตัวการันตเปน
คําอาน
3. แบบฝกเสริมที่ ๓๔ นําชื่อเครื่องหมายเติมใน
ชองวาง
4. แบบฝกเสริมที่ ๓๕ จัดกลุมปายเครื่องหมาย
สัญลักษณ
๕. แบบฝกเสริมที่ ๓๖ ความเขาใจในการอาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บัตรคําอาน
๒. ใบความรูเรื่อง เครื่องหมาย
๓. บัตรภาพปายเครื่องหมายที่ใชในอาคาร และ
เครื่องหมายจราจร

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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เรื่อง สนุกสนานการคิด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณธรรม
1. ใฝเรียนรู
๒. มีความรับผิดชอบ
3. มีมารยาทในการฟง ดู พูด

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนฝกอานบทรอยกรอง คําที่มีการันต พรอมกันอีกครั้ง
เพื่อจดจําและนําไปใชไดอยางถูกตอง

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนความรูเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน และการอาน
ปายเครื่องหมายที่ใชในอาคาร และเครื่องหมายจราจร โดยให
นักเรียนดูจากบัตรภาพ
2. นักเรียนจับคู ทําแบบฝกเสริมที่ ๓๔ นําชื่อเครื่องหมายเติม
ในชองวาง และทําแบบฝกเสริมที่ ๓๕ จัดกลุมปายเครื่องหมาย
สัญลักษณ
๓. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๓๖ ความเขาใจในการอาน

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๙

เกณฑการประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียนผานเกณฑระดับ ดี
๒. อาน เขียนถูกตองรอยละ ๘๐
3. ผลงานนักเรียนถูกตองรอยละ ๘0

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอาน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
3. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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คุณธรรม
1. ใฝเรียนรู
๒. ขยันหมั่นเพียร
3. ความซื่อสัตย
๔. ความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. อานออกเสียงคําคลองจองได
2. บอกลักษณะคําคลองจองได

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
1. อานเขียนคํา คําคลองจองได
2. อธิบายลักษณะคําคลองจองได

เรื่อง คนหา คําคลองจอง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอานและเขียนคํา คําคลองจอง
2. การบอกลักษณะคําคลองจอง ๒ พยางค,
๓. พยางค และ ๔ พยางค
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายทบทวนลักษณะคําคลองจองพรอมกับเชื่อมโยง
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการอานคําคลองจองในบทรองเลน
“จ้ําจี้ผลไม”
3. นักเรียนแบงกลุมเลนตอคําคลองจองจากคําที่ครูกําหนดให
โดยครูเขียนคําบนกระดาน นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนไปเขียน
ตอกัน เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจมากขึ้น
4. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๓๗ เลือกคําคลองจอง และ
แบบฝกเสริมที่ ๓๘ คิดและเขียนคําคลองจอง

รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนรองบทรองเลน “จ้ําจี้ผลไม” ชวยกันหาคํา
คลองจอง ครูเขียนคําคลองจองบนกระดานใหนักเรียนอาน
พรอมกัน

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๑๐

วิธีการประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตพฤติกรรมการอาน เขียน
3. ตรวจผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอานเขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แบบฝกเสริมที่ ๓๗ เลือกคําคลองจอง
2. แบบฝกเสริมที่ ๓๘ คิดและเขียนคําคลองจอง
3. แบบฝกเสริมที่ ๓๙ คนหาคําคลองจอง
4. แบบฝกเสริมที่ ๔๐ ตอบคําถามจากบทรอยกรอง

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทรองเลน “จ้ําจี้ผลไม”
๒. ใบความรูเรื่อง คําคลองจอง

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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เรื่อง คนหา คําคลองจอง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เครื่องมือประเมิน
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
ขั้นสอน
๒. แบบประเมินการอาน เขียน
1. ครูทบทวนคําคลองจอง ๒ พยางค, ๓ พยางค ใหนักเรียนอาน 3. แบบบันทึกคะแนน
ใบความรูเรื่อง คําคลองจอง ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
และการนําไปใชไดอยางถูกตอง
เกณฑการประเมิน
2. นักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๓๙ คนหาคําคลองจอง
๑. พฤติกรรมนักเรียนผานเกณฑระดับ ดี
๓. ใหนักเรียนอานบทรอยกรองในแบบฝกที่ ๔๐ พรอมกัน
๒. อาน เขียนถูกตองรอยละ ๘๐
ครูรวมสนทนาซักถาม และใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมที่ ๔๐
3. ผลงานนักเรียนถูกตองรอยละ ๘0
ยกรอง
ตอบคําถามจากบทรร้ออยกรอง

ขั้นสรุป
๔. นักเรียนแบงเปนสองกลุมรองบทรองเลน “จ้
“จำําจีจ้ผี ลไม”
ลไม้”
ไปใช้

 กสนาน จดจำ
 าาไปใช
สลับกันคนละวรรคเพื่อใหเกิดความสนุ
จดจําและนำ
และน
ํ

ไดอยางถูกตอง

แผนฝกทักษะพัฒนาการอานเขียนที่ ๑๐
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เฉลย
แบบฝึกทักษะ
พัฒนาการอ่านเขียน
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แบบฝกเสริมที่ ๑
คําและความหมาย
คําชี้แจง เลือกคําทีม่ ีพยัญชนะตนเขียนใหตรงกับภาพและฝกอาน
คางคาว

ไกแจ

นางยักษ

หิ่งหอย

มาลาย

จิ้งจก

ผีเสื้อ

ผึ้งหลวง

ปลาดาว

ไขขาว

คําที่มพี ยัญชนะตนเปนอักษรสูง

ผีเสื้อ

ผึ้งงหลวง
หลวง

หิ่งหอย

คําที่มพี ยัญชนะตนเปนอักษรกลาง

ไกแจ

จิ้งจก

ปลาดาว

นางยักษ

มาลาย

คําที่มพี ยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา

คางคาว

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๒
เสนสาย ลายมือสวย
คําชี้แจง คัดลายมือบทรอยกรองดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝกอาน

กระตายตัวนิดนิด

ตัวจิ๊ดจิ๊ดตาใสแจว

เจาโดดเลนไปแลว

เที่ยวตามแนวแถวถิ่นใด

ฟามืดไฟก็มอด

แมออนออดทอดถอนใจ

คิดถึงเจาตาใส

อีกเมื่อไรจะมาเอย
หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๓
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
คําชี้แจง ระบายสีแดง คําที่ประสมสระเสียงยาว และระบายสีเขียว คําที่ประสม
สระเสียงสั้นและฝกอาน

ลูกเจี๊ยบ

วัด

หวงยาง

งวงชาง

รวงขาว

สองวัน

ปนดิน

ผานวม

ถวยชา

มังคุด

ปชวด

ขันทอง

ฟาสาง

ฟกทอง

ตะวัน

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๔
ตัวสะกด สดใส
คําชี้แจง ฝกอานคําตามมาตราตัวสะกดและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
รองเพลง
ตูมตาม
ปุปยฝ
ย ฝาย
ผิวขาว
สกปรก
ปรากฏ
เดินเลน
กรุบกรอบ

เกงจริง
โครมคราม
สายสรอย
ข้ขาวเหนีย่ ว
ตกแตก
รสชาติ
นวลเพ็ญ
รอบคอบ

กองฟาง
หามปราม
ขายกลวย
เกี่ยวขาว
เปยกโชค
ประเภ ท
บันดาล
คับแคบ

ขางเคียง
สามเหลี่ยม
กุยชาย
เดี๋ยวเดียว
นกกระจอก
เศษกระดาษษ
บานชื่น
เปรียบเทียบ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๕
สระเอียะ สระเอีย พาเพลิน
คําชี้แจง เขียนคําที่ประสมสระเอียะ สระเอียแลวฝกอาน
พยัญชนะ

…..

สระ

คํา

ก

ป

เอีเ ยอีะยะ

เกี๊ยะ

ส

เอีย

เสีย

ล

เอีย

เลีย

พล

เอีย

เพลีย

ป

เอียะ

เปยะ

ค

เอีย

เคลีย

ม

เอีย

เมีย

บ

เอีย

เบีย

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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บทรอยกรอง
ระฆังดังหงางหงาง
ระฆังดังหงางหงาง
กลองหนังดังตึงตึง
นักเลงรองเพลงพลาง
เอาหลั่งนั่งเอียงอิง
เด็กเด็กอยาใหลหลง
ดูไปตั้งใจฟง

ฆองใหญกวางครางหึ่งหึ่ง
ตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง
ตรงหนาตางไขวหางหยิ่ง
มือถือฉิ่งตีดังดัง
ดูเรื่องกง ก กา บาง
เบื้องหนายังจะวากด
จากประถม ก กา ฉบับหอสมุด
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แบบฝกเสริมที่ ๖
รอยกรอง คลองใจ
คําชี้แจง ฝกอานบทรอยกรองและตอบคําถาม
แมไปเก็บตําลึง
อาติ่งใหเอาผึผึ้งมา
งมา
อาติ่งวิ่งบึ่งหาไม
ฝูงผึ้งบินมาหึ่งหึ่ง

พบรังผึ้งอยูบนตนไม
ไวทํายาใหนนาอึ่งกิน
แมตกใจหนาตาบึ้งตึง
ตอยหนาอาติ่งบวมฉึ่ง
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนสะกดคํา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๑. ใครพบรังผึ้ง

แม

๒. ที่กิ่งไมมีอะไร

รังผึ้ง

๓. อาติ่งตองการเอาผึ้งมาทํายาใหใคร
๔. ทําไมผึ้งจึงตอยอาติ่ง

นาอึ่ง

ตีผึ้ง

๕. เขียนคําที่สะกดดวยมาตรแม กง

ตําลึง รังผึ้ง อาติ่ง นาอึ่ง

วิ่งบึ
งบึ่ง บึ้งตึง ฝูงผึ้ง หึ่งหึ่ง บวมฉึ่ง

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๗
มาตราแมกม
คําชี้แจง เลือกคํามาตราแม กม เติมในชองวางใหไดใจความสมบูรณและฝกอาน
ยิ้มแยม

ซุมซาม

ลวดหนาม

ออนนอม

ประถม

ถุงยาม

อมยิ้ม

ธรรมชาติ

๑. หนูดีเปนเด็ก ออนนอม












ทุกคนจึงรักและเอ็นดูหนูดี

๒. เราเปนนักเรียนของโรงเรียน
๓. ลุงชมเปนคนอารมณดี






ประถม


















ยิ้มแยม

๔. หนูนาไมชอบกินขนมหวานและ
๕. คุณพอกับคุณแมเปนคนรัก
๖. ปาบุญใช ลวดหนาม
๗. นองเดิน
๘. คุณครูใช































อมยิ้ม

เพราะจะทําใหฟนผุ

ธรรมชาติ

ลอมรั้วบานเพือ่ กันขโมย
จนชนโตะและเกาอี้

ถุงยาม

ใสของมาโรงเรียนทุกวัน
















แจมใสกับทุกคน

ซุมซาม








ศึกษา






ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๘
รูจักคํา นําไปแตงประโยค
คําชี้แจง แตงประโยคจากคําที่กําหนดใหไดใจความสมบูรณและฝกอาน
๑. ปลาวาฬ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. กตัญู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓. จราจร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔. เชิญชวน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๕. บุญคุณ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๙
เลือกคํา นําไปใช
คําชี้แจง เลือกคําขางลางไปเติมลงในประโยคใหไดใจความสมบูรณและฝกอาน

เสื้อ

เนื้อ

เสื่อ

เชื่อ

มะเขือ

เอื้อเฟอ

๑. คุณตาปลูก













๓. นารีมีใจ











๔. เด็กเกเรไม
๕. คุณยาปู

๖. ปาชอยไปซื้อ



เสื่อ












๘.






ผีเสื้อ

แลนอยูในทะเล

ใหเรานั่ง
ที่ตลาดมาทํากับขาว

เนื้อ

๗. วันนี้เปนวันอาทิตย คุณแมใส





เรือใบ
ฟงพอแม











เชื่อ









กับเพื่อน













เอื้อเฟอ





ในไรไวทําอาหารและเก็บขาย

มะเขือ

๒. คุณพอพาครอบครัวไปดู

เรือใบ ผีเสื้อ













เสื้อ

สีแดง

เปนแมลงมีปก ชอบบินตอมดอกไม

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๑๐
อานคํา จําใสใจ
คําชี้แจง เขียนคําอานที่กําหนดให
ตัวอยาง

คํา

คําอาน

อมยิ้ม

อม – ยิ้ม
………………………………………………………….
เสื้อ – ผา
………………………………………………………….
………………………………………………………….
นา – ริ – กา
………………………………………………………….
………………………………………………………….
ความ – สุก
………………………………………………………….
………………………………………………………….
ประ – โยค
………………………………………………………….
………………………………………………………….
เปรียบ – เทียบ
………………………………………………………….
………………………………………………………….
รอบ – คอบ
………………………………………………………….
………………………………………………………….
อุย – อาย
………………………………………………………….
………………………………………………………….
ปุย – ฝาย
………………………………………………………….
………………………………………………………….
เกี่ยว – ขาว
………………………………………………………….

เสื้อผา
นาฬิกา
ความสุข
ประโยค
เปรียบเทียบ
รอบคอบ
อุยอาย
ปุยฝาย
เกี่ยวขาว

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๑๑
ใสใจ มาตราตัวสะกด
คําชี้แจง เขียนตัวสะกดลงใน……………ใหเปนคําที่มคี วามหมายและฝกอาน
กระตาย

ยีราฟ
สรอย

มะพราว
เข็ม
บริเวณ

สุนัข

ปลาวาฬ

บุญคุณ
แข็งแรง

พยาบาล
สีขาว

จราจร
รังนก

ธูปเทียน

ละคร
รางวัวัล

เสียงดัดัง
ลูกอม

อาภัพ

เคารพ

สัปดาห

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๑๒
คําควบกล้ํา
คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพและฝกอาน
๑.

……………………………………………………..
กลอง
………………………………………………………

๒.

……………………………………………………..
มะกรูด
………………………………………………………

๓.

……………………………………………………..
ควาย
………………………………………………………

๔.

……………………………………………………..
พริก
………………………………………………………

๕.

……………………………………………………..
ควัน
………………………………………………………

๖.

……………………………………………………..
ปลูก
………………………………………………………

๗.

……………………………………………………..
ครก
………………………………………………………

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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เพลงคําควบกล้ํา ร , ล
ทํานอง เพลงพื้นเมือง

คําควบกล้ํานี้หนอ

ควบ ร ล มีอยูมากมาย

สวนครัวปลูกตะไครเรียงราย

พริกยังไมวายพรอมใจพรวนดิน

มะพราวขึ้นขางแปลงผัก

กะเพราที่รักขึ้นใกลกระถิน

กระทะปรุงอาหารเปนอาจิณ

คําควบกล้ําทั้งสิ้นเราควรจดจํา

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชส ุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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แบบฝกเสริมที่ ๑๓
ควบกล้ํา นําไปใช
คําชี้แจง ฝกอานคําควบกล้ําและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
กราบ
ไมกวาด
ครอบครั
ครัว
แกวงไกว
ไตรตรอง

กลอง
ตะกรา
โครมคราม
ไขวเขว
ปราบปราม

กลวย
ตนกลา
ครื้นเครง
ปลอมแปลง
ขวนขวาย

กลาย
กวางขวาง
คลองแคลว
แตงกวา
ไมแขวน

แมแขวนรูปภาพครอบครั
ครัวไวที่ผนังขางประตูหอง
คุณยายนําตะกราไปใสกลวยที่ทายสวนริมลําคลอง
ลูกแมวตัวนี้ปราดเปรียวชอบวิ่งและทําเสียงโครมครามไดทั้งวัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๑๔
เรียงคํา ใหเปนประโยค
คําชี้แจง เรียงคําใหเปนประโยคและฝกอาน

๑. กิน

ไม

ขนม

หวาน

นอง

ชอบ

………………………………………………………..…………………………………….…….……
นองไมชอบกินขนมหวาน
……………………………………………………..…………………………………………………..

๒. เขียน หนังสือ

นักเรียน

ชอบ

………………………………………………………..…………………………………….…….……
นักเรียนชอบเขียนหนังสือ
……………………………………………………..…………………………………………………..

๓. พา

ฉัน

คุณพอ

คุณแม

เที่ยว

ไป

กับ

……………………………………………………..…………………………………….…….……
คุณพอกับคุณแมพาฉันไปเที่ยว
……………………………………………………..…………………………………………………..

๔. เปา

สัญญาณ

นกหวีด

คุณครู

ให

………………………………………………………..…………………………………….…….……
คุณครูเปานกหวีดใหสัญญาณ
……………………………………………………..…………………………………………………..

๕. อยู

กระเปา

ใน

อะไร

………………………………………………………..…………………………………….…….……
อะไรอยูในกระเปา
……………………………………………………..…………………………………………………..
ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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นิทาน เรื่อง ไกไดพลอย
ณ ฟารมแหงหนึ่ง ขณะที่ไกตัวหนึ่งกําลังคุยเขี่ยอาหารอยูนั้น
มันก็ไดพบกับพลอยล้ําคาเม็ดหนึ่ง เจาไกมองดูพลอยเม็ดนั้นแลวเอย
ขึ้นวา "เจานี่ชางงดงามเหลือเกิน เจาอาจจะมีคามากสําหรับมนุษย
แตสําหรับขาเจาไมมีคาเลยแมแตนอย เพราะขาตองการเพียงแค
เมล็ดขาวที่จะทําใหขาอิ่มและมีชีวิตรอดตอไปไดแคนั้น"
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
ของทีคาหากอยูในมือของคนที่ไมไดใชก็เปลาประโยชน
นิทานอีสป
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แบบฝกเสริมที่ ๑๕
จับใจความเรื่องที่อาน

ลุงตอยเปนคนใจดี เวลาเย็นลุงตอยชอบสีซอใหปาออฟง
ขางบานของลุงตอยมีกอไผ ที่กอไผมีตัวตอมาทํารัง ปาออจึงกอไฟ
ไลตัวตอ ตัวตอบินหนีไปได แตไฟไหมกอไผจนเหลือแตตอไม
คําชี้แจง ทําเครือ่ งหมาย × ตามถอยความที่ “ จริง ” “ไมจริง”
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ถอยความ
ลุงตอยชอบสีซอใหปาออฟงตอนเย็น
ตัวตอมาทํารังบนบานลุงตอยและปาออ
กอไผถูกไฟไหมจนเหลือแตตอ
ตัวตอกับผึ้งเปนสัตวชนิดเดียวกัน
ลุงตอย ปาออ ตัวตอ กอไผ ประสมดวยสระออ

จริง
×

ไมจริง
×

×
×
×

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๑๖
อานเขียน เรียนรู
เรื่อง ลูกแพะเกเร
ลูกแพะตัวหนึ่งมีนสิ ัยอันธพาลเกเร ชอบรังแกสัตวตัวอื่น ๆ ไปทั่ว จนไมมี
สัตวตัวใดยอมคบเปนเพื่อน วันหนึ่งฝนตกหนัก ลูกแพะไมมีทพี่ ักอาศัย จึงไปขอ
หลบฝนกับสัตวตัวอื่น ๆ แตไมมีสัตวตัวใดใหอยู มีเพียงลูกมาใจดีที่ยอมใหลูกแพะ
อาศัยหลบฝนในโพรงไมแคบ ๆ ดวยกัน แตดวยความที่ลูกแพะเกเรเห็นแกตัว
จึงคอยๆ เบียดตัวและดันลูกมาออกมา ในทีส่ ุดลูกแพะก็สามารถเขาไปอยูในโพรง
แทนที่ลูกมาไดสาํ เร็จ
นิทานอิสป
คําชี้แจง อานเรื่อง ลูกแพะเกเร และทําเครือ่ งหมาย × ตามถอยความที่ “ใช” “ไมใช”

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ถอยความ
ลูกแพะมีนิสยั อันธพาลเกเรและเห็นแกตัว
ลูกสัตวอื่น ๆ ตางชอบลูกแพะเพราะมีนิสยั เหมือนกัน
ลูกแพะไมมที ี่พักอาศัยเพราะฝนตกหนัก
ลูกแพะเขาไปอาศัยกับลูกมาในโพรงไมแคบ ๆ ดวยกัน
ลูกมาเปนตัวอยางทีไ่ มดีไมควรเอาเปนแบบอยาง

ใช
×

ไมใช
×

×
×
×

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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นิทาน เรื่อง หนูในหีบ
หนึช่งีวใช้ิตอย
ชีวิตางสุ
อย่ขาสบายในหี
งสุขสบายในหี
่เต็มวไปด้
วยอาหาร
หนูตหนู
ัวหนึตัว่งใช
บที่เต็บมทีไปด
ยอาหาร
มันมัไม
่งวั่งนวัหนึ
่งฝาหี
บถูบกถูเป
นไม่เคยออกมาเห็
เคยออกมาเห็นโลกภายนอกเลย
นโลกภายนอกเลยจนกระทั
จนกระทั
นหนึ
่งฝาหี
ก ดออก
มันเปจึดงออก
รีบปนมัขึน้นจึไปด
อยากเห็นอ้ แต
พลาดตกออกไปข
งรีบวปียความอยากรู
นขึน้ ไปด้วยความอยากรู
ยากเห็
น แต่กพ็ ลาดตกางนอก
หีบ มันพยายามปนกลับเขาไปในหีบอยูหลายครั้ง แตก็ตกลงมาทุกครั้ง
ออกไปข้างนอกหีบ มันพยายามปีนกลับเข้าไปในหีบอยูห่ ลายครัง้
จนมันหมดแรง ทันใดนั้นเองมันเหลือบไปเห็นอาหารที่มีอยูมากมาย มัน
กครัางงมี
้ จนหมดแรง
้นเองมั
นเหลืในหี
อบไปเห็
จึงแต่
พูดกกัต็ บกลงมาทุ
ตัวเองอย
ความสุขวาทั"ขนใดนั
าจะกลั
บไปอยู
บแคบนๆอาหาร
ใบนั้น
่มีอยู่มในเมื
ากมาย
นจึงพูดกับตัวเองอย่
างมีแถมยั
ความสุ
า “ข้าจะกลับมา
ทําทีไมนะ
่อขามังนอกออกจะกว
างใหญ
งมีขอว่าหารมากมายอี
ก
ดวอยู
ย"่ในหีบแคบๆ ใบนั้นทำาไมนะ ในเมื่อข้างนอกออกจะกว้างใหญ่
แถมยังมีอาหารมากมายอีกด้วย
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
อยาปดกั้นตัวเองใหอยูในโลกแคบๆ จงเปดใจกวางยอมรับ
และเรียนรูสิ่งใหม ๆ
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แบบฝกเสริมที่ ๑๗
อานเอาเรื่อง
เรื่อง กวางปากับพวงองุน
กวางปาวิ่งไปในไรองุนเพือ่ ซอนตัวจากการตามลาของนายพราน
“ขอใหขาซอนตัวดวยเถิดนะองุน” กวางปากลาวอยางนอบนอม องุนก็อนุญาต
เมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นไมพบกวางปา จึงวิ่งไปอีกทางหนึ่ง กวางปาเห็นวา
ปลอดภัยแลว จึงกัดกินพวงองุนอยางเอร็ดอรอย “เจากินขาทําไมเพื่อนเอย”
ตนองุนถามอยางนอยใจ กวางปาจึงวา“ขาไมกินเจาก็มีคนอื่นมากินเจาอยูดี”
ขณะที่กัดกินพวงองุนนั่นเอง พรานอีกคนหนึ่งผานมาเห็นวา มีบางสิ่งเคลื่อนไหว
อยูในไรองุนจึงเล็งธนูยิงใสกวางปาทันที


นิทานอิสป



คําชี้แจง อานเรื่อง กวางปากับพวงองุน และทําเครือ่ งหมาย × ตามถอยความที่
“ใช” “ไมใช”
ถอยความ
ใช
ไมใช
๑. กวางหนีเขาในไรองุน เพราะตองการหนีนายพราน
×
๒. ตนองุนมีนิสยั โอบออมอารี รูจักชวยเหลือผูอ ื่น
×
๓. กวางกินองุนทันทีเพราะความหิว
×
๔. ตนองุนนอยใจนายพรานที่กินพวงองุน
×
๕. กวางปากับพวงองุน ตรงกับสํานวน ทําคุณบูชาโทษ
×

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๑๘
วัวสามสหาย
เรือ่ ง วัวสามสหาย
กาลครั้งหนึ่งมีวัวสามตัว ไดตกลงสัญญาเปนเพือ่ นตายตอกัน ดังนั้น
ววัวทั้งสามจึงมักไปไหนดวยกันเสมอๆ คอยดูแลเเละระเเวดระวังภัยใหเเกกัน
สิงโตที่จองหาทางจะกินวัวอยู จึงเเอบไปกระซิบกับวัวตัวที่หนึ่งวา วัวตัวที่สอง
กับที่สามนั้นนินทาดาวาลับหลังวัวตัวที่หนึ่ง เเลวสิงโตก็ไปยุเเหยตัวทีส่ องวา
วัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามคิดทํารายวัวตัวที่สอง เเลวยุเเหยวัวตัวทีส่ ามในทํานอง
นั้นเชนกัน ตอมาวัวทั้งสามจึงเริ่มเเตกคอ ไมไวใจกันเเละกัน ตางก็ออกไป
หากินกันคนละที่ จนสิงโตไดโอกาสจึงไปดักจับวัวกินทีละตัวไดอยางสบาย
นิทานอิสป
คําชี้แจง อานเรื่อง วัวสามสหาย และตอบคําถามสั้น ๆ
วัว สิงโต
๑. นิทานเรือ่ งนี้มีสัตวกี่ชนิดอะไรบาง…………………………………………………………
เชื่องาย
๒. วัวทั้งสามตัวมีนสิ ัยอยางไร……………………………………………………………………
ตองการจับวัวกินเปนอาหาร
๓. เหตุใดสิงโตจึงตองคอยยุแหยใหวัวแตกคอกัน……………………….………………..
ความสามัคคี
๔. วัวควรยึดคุณธรรมเรือ่ งใด……………………………………………………………….
อยาหลงเชื่อผูอ ื่น
๕. ขอคิดที่ไดจากการอานเรื่อง วัวสามสหาย……………………………………………..

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แผนภาพ
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แบบฝกเสริมที่ ๑๙
อานคิด และเขียนสื่อความ
คําชี้แจง ออานแผนภาพและตอบคําถาม

๑. จจุดประสงคของแผนภาพตองการใหเรียนรูเรือ่ งอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การรับประทานอาหารในหนาหนาว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. อาหารชนิดใดชวยเรือ่ งระบบไหลเวียนของเลือด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถั่วลิสง , โกโกรอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๒๐
คัดลายมือ สื่อภาษาไทย
คําชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝกอาน

มดแดง
มดเอยมดแดง

เล็กเล็ก เรี่ยวแรงแข็งขัน

ใครกล้ํากลายทํารอยถึงรังมัน
สูไดหรือไมไดใจสาหัส
แมรังเราใครกลามาราวี

ก็วิ่งพรูกันมาทันที
ปากกัดกนตอยไมถอยหนี
ตองตอตีทรหดเหมือนมดเอย
นายทัด เปรียญ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
379
6102135L01c.indd 379

6/22/18 2:26 PM

.

แบบฝกเสริมที่ 2๑
การอานออกเสียง

คําชี้แจง นักเรียนอานออกเสียงคําที่กําหนดใหจํานวน 20 คํา
(จับเวลาในการอาน)
คําที่กําหนดให

ทางดวน ปนดาย บวนปาก ดั้นดน
กนกบ

ตักตวง

ปนปวน

หั่นผัก

เขาสวม ถี่ถวน

ดื้อรั้น

หกลม

เรือลม

ดินรวน

ยับยั้ง

ทั้งหมด เริ่มตน

กางรม

ตัวสั่น

คั้นสม

ชื่อ .................................. สกุล ............................... ชั้น ................ เลขที่ ..........
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.

แบบฝกเสริมที่ 2๒
เลือกคํา นํามาเติม

คําชี้แจง นักเรียนเลือกคําตอบในวงเล็บที่เติมแลวไดใจความสมบูรณ
๑. อะไรเอย? กนชี้ฟา หนาไถดิน

หอย

( หอย หอย หอย )

๒. อะไรเอย? มีหาง มีปาก มีตา กินปลาเปนอาหาร
๓. พี่ไหมสวม

เสื้อ

๔. เวลาเดิน ผาน
ถุง

๗. ควาญโพนอน เฝา
๘. พี่หมอกซักผาสี ขาว
( ขาว ขาว ขาว )

( แห แห แห )

สีฟาสดใส ( เสือ เสือ่ เสือ้ )
ผูใหญตองกมหลังใหเรียบรอย ( ผาน ผาน ผาน )

๕. เจาเหมียวแอบกินกุง แหง
๖. ภูผาสะพาย

แห

ที่แมตากไว ( แหง แหง แหง )

ยามเดินปากับพอ ( ถุง ถุง ถุง )
ใบโบก ใบบัวทั้งคืน ( เฝา เฝา เฝา )
พอนั่งอาน

ขาว

แมทํากับ ขาว อยูในครัว

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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.

แบบฝกเสริมที่ 2๓

ใชวรรณยุกตถูกตอง

คําชี้แจง เขียน  ลอมรอบคําที่ใชในประโยคไดเหมาะสม
๑. พอ ( คะ คะ ) หนูขอไปบานนองหมิวนะ ( คะ คะ )
๒. แม ( คะ ขา ) พี่ภผู าแกลงหนู ( คะ คะ )
๓. น้ําใส ( รอง รอง ) เรียกใหภูผาชวยใบโบกใบบัว
๔. ( วาย วาย ) ชวยดวย ( คะ คะ ) คนตกน้ํา
๕. โหนงใสเสือ้ สีแดง ( แชด แชด )
๖. เทง ( ฮะ ฮะ ) เสื้อยืดสีสมผมอยูทไี่ หน
๗. ตําลึงขึ้นขาง ( รั่ว รั้ว ) โรงเรียน
๘. คุณปาเปนลม ( ลม ลม ) ทั้งยืน
๙. หลังฝนตกจะเห็น ( รุง รุง ) กินน้ําเปนรูปโคง
๑๐. พอของภูผาเดินปาได ( คลอง คลอง ) แคลวจริง ๆ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ 2๔
ปริศนาวรรณยุกต

คําชี้แจง จากปริศนาคําทาย ใหนักเรียนบอกความหมายของคํา
ที่ขีดเสนใต แตละขอมี ๓ คํา (ครูอานปริศนาคําทายให
นักเรียนฟงบทละ ๒ ครั้ง โดยอานเนนคําที่ขีดเสนใต)
๑.

อะไรเอย
เรียงหนาอยูส ูงลิ่ว
รูปเอกพลิ้วเสียงฟาฟาด
รูปโทแสนองอาจ
ทุกคนใชปดกายคน

๒.

๑.
๒.
๓.

ผา
ผา
ผา

อะไรเอย
ของเหลวฉาบ ลูบไล
เอกนั้นหมายที่จอดเรือ
รูปโทนี้นาเชื่อ
ชวนแขงขัน ชวนขันสู

๑.
๒.
๓.

ทา
ทา
ทา
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๓.

อะไรเอย
ที่อยูของบาวสาว
อีกคําเลาหุมเอาไว
รูปโทที่เราใช
วิ่งเต็มที่อยางรวดเร็ว

๔.

๒.
๓.

หอ
หอ
หอ

อะไรเอย
รุมกันเขาไปดู
เอกนั้นอยูตั้งใจไว
สวนโทคงคิดได
ทําขึ้นไวเพื่อกันยุง

๕.

๑.

๑.
๒.
๓.

มุง
มุง
มุง

อะไรเอย
มาตราวัดของไทย
เอกนั้นหมายพูดใหรู
รูปโทที่ใชอยู
เปนเสียงเปลงนาเสียดาย

๑.
๒.
๓.

วา
วา
วา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๒๕
อักษรนําจําได
คําชี้แจง เขียนคําอักษรนํา จากคําอาน
๑. ขะ – หนม
2. อะ – หรอย











3. สะ – หมัก






4. สะ – หมุน – ไพร






5. ตะ – หลิ่ง






6. สะ – หนาม
7. สะ – หม่ํา – สะ – เหมอ
8. สัง – ขะ – หยา
9. ฉะ – หลาก
๑๐. สะ – หนุก – สะ – หนาน
















ขนม
อรอย
สมัคร
สมุนไพร
ตลิ่ง
สนาม
สม่ําเสมอ
สังขยา






ฉลาก



สนุกสนาน





ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๒๖
แตงประโยค
คําชี้แจง นักเรียนนําคําที่มี ห เปนอักษรนํา มาแตงประโยค
๑. หมอน

๒. แหวน

๓. หนาม

๔. หยากไย

๕. เกาเหลา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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บทอาน
บะหมี่ผูไมกลัวอะไร
หมอใหญเปนหมอประจําหมูบาน ใครเจ็บไขจะใหหมอใหญรักษา
หมีเปนหลานชายของหมอใหญ เขาชอบกินบะหมี่ หมอใหญจึงเรียกเขาวา
บะหมี่ เขาชอบบอกใคร ๆ วา เขาเปนคนเกง ไมกลัวอะไรทั้งสิ้น
วันหนึ่ง หมอใหญกับบะหมี่เขาไปเทีย่ วในปา ระยะนี้เปนหนาฝน
ตนไมตนหญาในปาสดเขียวงามตา ที่กอไผมีหนอไมหลายหนอ หางออกไป
มีตนหวาใหญหมอใหญไปนั่งพักที่ใตตนหวา สวนบะหมี่ดูหนอไมที่กอไผ
บะหมี่เห็นหมูปาเดินมาเขาตกใจกลัว เขาวิ่งไปหาหมอใหญทีใตตนหวา
บะหมี่เลาใหหมอใหญฟง ดวยเสียงดังวา เขาหนีหมูปามา หมอใหญ
ไดแตหัวเราะ
บนตนหวามีนกกาเหวาหลายตัว มันกําลังกินลูกหวา นกกาเหวา
ไดยินเสียงของบะหมี่ มันตกใจรอง “กาเหวา ๆ” แลวบินหนีไป หมอใหญ
พูดวา นกกาเหวามันกลัวเสียงของบะหมี่จึงบินหนี แตนกกาเหวาไมคยุ
อวดตัววามันไมกลัวอะไร
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปที ๒ เลม ๑
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แบบฝกเสริมที่ ๒๗
เขียนตามคําบอก
คําชี้แจง นักเรียนเขียนคําตามคําบอก จํานวน ๒๐ คํา
ครูอา นคําใหนักเรียนฟง คําละ ๒ ครั้ง โดยเวนเวลา ๑ นาทีใหนักเรียน
เขียนกอนบอก คําตอไป
คําที่กําหนดให
1. หมอใหญ

11. หมูปา

2. หมูบาน

๑๒. กาเหวา

3. ลูกหวา

๑๓. บินหนี

4. หลานชาย

๑๔. ตัวไหม

5. บะหมี่

๑๕. เหงื่อไหล

๖. หนาฝน

๑๖. อยากลัว

๗. ลูกหมี

๑๗. ไฟไหม

๘. หลายหนอ

๑๘. อยูไหน

๙. ตนหญา

๑๙. ไมอยาก

๑๐. หนอไม

๒๐. ตัวอยาง

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๒๘
คําควบกล้ํานําไปใช
คําชี้แจง เขียนแยกสวนประกอบของคําใหถูกตอง

คํา

พยัญชนะควบกล้ํา

สระ

ตัวสะกด วรรณยุกต

๑. กรอบ

กร

อ

บ



๒. ขวาง

ขว

า

ง



๓. โคลง

คล

โ

ง



๔. เปรอะ

ปร

เอะ





๕. กลวย

กล

ัว

ย



๖. พร่ํา

พร

ำ





๗. ขลุย

ขล

ุ

ย



๘. แควน

คว

แ

น



๙. เปรี้ยว

ปร

เีย

ว



๑๐. เครง

คร

เ

ง



ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................ เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๒๙

ความเขาใจในการอาน

คําชี้แจง นักเรียนอานออกเสียงบทอานตอไปนี้และตอบคําถาม
ทําไม…..ใบไมจึงรวง
การรวงของใบไมเปนการปรับตัว เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูหนาวใบไมจะรวง บางชนิดจะรวงจนใบโกรน ทั้งนี้เพราะผิวของ
ใบไมมีรูอากาศมากมาย เพื่อระบายความชื้น ถาอากาศแหงเพียงใดความชื้นก็ยิ่ง
ระเหยเร็วเทานั้น
ในยามอากาศหนาวความชื้นภายในใบไมจะระเหยไปในปริมาณมาก
รากของตนไมจะดูดรับความชื้นไมพอตอการบํารุงเลีย้ งลําตน เมื่อความชื้นในตนไม
ลดลง ตนไมจะตายเร็ว เพื่อความอยูร อดตนไมจึงใชวิธีทําใหใบรว งนั่นเอง
ขอ ๑. บทอานนี้มเี นื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด












สาเหตุที่ใบไม้ร่วงในฤดูหนาว

ขอ ๒. บทอานนีม้ ีชื่อวาอยางไร












ทำาไม ใบไม้จึงร่วง

ขอ ๓. เมือ่ ใดใบไมจึงรวง












ฤดูหนาว

ขอ ๔. ใบไมรวงมีสาเหตุมาจากอะไร












อากาศแห้งในฤดูหนาว

ขอ ๕. ตนไมใชวิธีการใดเพื่อความอยูร อดปลอดภัย










ทำาให้ใบไม้ร่วง

ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบฝกเสริมที่ ๓๐
คําควบกล้ําไมแท

คําชี้แจง เขียนคําอานจากคําควบกล้ําไมแททกี่ ําหนดใหถูกตอง
๑. สายสรอย

สาย – สอย

๒. อินทรี

อิน – ซี

๓. สระน้าํ

สะ – น้ํา

๔. หาดทราย

หาด – ซาย

๕. ความจริง

ความ – จิง

๖. กอสราง

กอ – สาง

๗. ตนไทร

ตน – ไซ

๘. พุทรา

พุด – ซา

๙. เศราโศก

เสา – โสก

๑๐. ปราศัย

ปรา – สัย

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๑
คําควบกล้ําแท ไมแท
คําชี้แจง เลือกและเขียนคําควบกล้ําแท คําควบกล้ําไมแทใหถูกตอง
เสือโครง
ทรัพย
เศรา
ทรุดโทรม

เปาขลุย
ควันไฟ
ทรวดทรง
ครีบปลา

จริง
สายสรอย
ลําคลอง
ขวาน

คําควบกล้ําแท
เสือโครง
เปาขลุย
กราบพระ
ควันไฟ
แตงกวา
ลําคลอง
หัวปลี
ครีบปลา
ขวาน
ไกวเปล

ทราบ
ไซร
มัทรี
พุทรา

กราบพระ
แตงกวา
หัวปลี
ไกวเปล

คําควบกล้ําไมแท
จริง
ทราบ
ทรัพย
สายสรอย
ไซร
เศรา
ทรวดทรง
มัทรี
ทรุดโทรม
พุทรา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๒
สนุกสนานการคิด
คําชี้แจง อานบทรอยกรอง แลวขีดเสนใตคําทีม่ ีตัวการันต และนําคํามาคัดใหสวยงาม
คําที่มีการันต
การันตเปนสาเหตุ
ลองดูตัวอยางนี้
แพทยหมอไมรอใคร
อารมณไมสมปอง
พยากรณดูเหตุการณ
นิพนธและประพันธ
ทั้งหมดออกเสียงได
























































































พวกเรานั้นควรสังเกต
ที่ทําใหเสียงหายไป
จะเปนที่หายสงสัย
อาทิตย จันทร วันอังคาร
ความทุกขหมองสองสถาน
ไมระรานเผาพันธุใคร
เขาเขตพันธุทแี่ หงใหม
ขาดตรงที่มีการันต

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๓
สนุกสนานการเขียน
คําชี้แจง เขียนคําอานคําที่ใชตัวการันต
๑. ประจักษ

ประ – จัก

2. สุจินต

สุ – จิน

3. กรรณิการ

กัน – นิ – กา

4. มหาหงส

มะ – หา – หง

5. ประสงค

ประ – สง

6. รสสุคนธ

รด – สุ – คน

7. เสาวคนธ

เสา – วะ – คน

8. ซื่อสัตย

ซื่อ – สัด

9. บริสุทธิ์

บอ – ริ สุด

๑๐. ประดิษฐ

ประ – ดิด

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๔
สนุกสนานการคิด
คําชี้แจง นําชื่อเครื่องหมายที่กําหนด เขียนลงชองวางหลังวิธีใช
ไมยมก
อัญประกาศ
อัศเจรีย

ยติภังค
มหัพภาค
ทัณฑฆาต

นขลิขิต
จุลภาค

๑. ใชเขียนละคํายาว ๆ
๒. ใชเขียนกํากับขอความที่เปนคําพูด
๓. ใชเขียนคั่นการสะกดคํา
๔. ใชเขียนคั่นจํานวนเงินเลขหลักในแตละชวง
๕. ใชเขียนหลังอักษรยอ
๖. ใชเขียนครอบคําหรือขอความ
๗. ใชเขียนละขอความยาว ๆ ที่ทราบกันดีอยูแลว
๘. ใชเขียนไวหลังคําหรือขอความที่แสดงอารมณ
๙. ใชเขียนเพื่อซ้ําคํา ซ้าํ วลี ซ้ําประโยค
๑๐. ใชเขียนกํากับไวบนพยัญชนะเพือ่ ไมตอ งการออกเสียง

ไปยาลนอย
ไปยาลใหญ

ไปยาลใหญ
อัญประกาศ
ยติภังค
จุลภาค
มหัพภาค
นขลิขิต
ไปยาลนอย
อัศเจรีย
ไมยมก
ทัณฑฆาต

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................ เลขที่ ...........
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.

แบบฝกเสริมที่ ๓๕
สนุกสนานการคิด

คําชี้แจง จัดกลุมปายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ ประเภทตาง ๆ ใหถูกตอง
หามถายรูป
ทางออก
หามเขา
หองน้ําชาย – หญิง
ทางหนีไฟ
เลี้ยวซาย
เฉพาะคนเดิน
หามใชลิฟท
การขึ้นลงบันได
ที่จอดรถประจําทาง
หามใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หามจอด
หามรับประทานอาหารในหองนี้ กรณีเกิดเพลิงไหม
ปายจราจร
เลี้ยวขวา
หามเขา
เลี้ยวซาย
ทางมาลาย
เฉพาะคนเดิน
ชองเดินรถประจําทาง
ที่จอดรถประจําทาง
สัญญาณจราจร
หามจอด
หามกลับรถไปทางขวา

เลี้ยวขวา
ทางมาลาย
ทางเขา
ชองเดินรถประจําทาง
สัญญาณจราจร
หามกลับรถไปทางขวา

ปายบอกเครื่องหมายในอาคารสถานที่
หามถายรูป
ทางออก
หองน้ําชาย – หญิง
ทางหนีไฟ
ทางเขา
หามใชลิฟท
การขึ้นลงบันได
หามใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หามรับประทานอาหารในหองนี้
กรณีเกิดเพลิงไหม

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๖
ความเขาใจการอาน
คําชี้แจง นักเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X
ทับตัวอักษร ก ข หรือ ค หนาคําตอบที่ถูกตอง
กาเอยกาดํา รูจ ํารูจักรักเพื่อน
๑. จากขอความนี้ ควรนํามาเปนเยี่ยงอยางในเรื่องใด
ก. ความมีนา้ํ ใจ
ข. ความซือ่ สัตย
ค. ความเปนผูนํา
.

ปอก ๆ ปอก ๆ ปอก สิงโตสะดุงตกใจตื่น
เมื่อรูวา เปนเสียงนกหัวขวานก็คํารามกึกกอง
เกรี้ยวกราดไปทั่วปา

๒. “สิงโตคํารามกึกกองเกรี้ยวกราดสะเทือนไปทัว่ ปา” เพราะอะไร
ก. ถูกรบกวนจากการกินเหยื่อ
ข. ถูกรบกวนจากการแอบซอนตัว
ค. ถูกรบกวนจากการนอนหลับ
๓. เสียงคํารามของสิงโตเปนเสียงคํารามแบบใด
ก. ดัง
ข. ดังมาก
ค. เบามาก
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นองฝนวาไปเลนน้ําทะเลอยางสนุกสนาน แตแลวก็รูสึก
เหมือนมีอะไรมาพันขา นองตกใจรีบวิ่งขึ้นฝง ตื่นขึ้นมา
ที่นอน และกางเกงเปยกแฉะไปหมด พอดีแมมาเคาะประตู
เรียกใหไปโรงเรียน

.

๔. จากขอความที่อา นเหตุการณใดเกิดขึ้นจริง
ก. นองเลนน้ําทะเล
ข. นองรีบวิ่งขึ้นฝง
ค. นองปสสาวะรดที่นอน
๕. จากขอความนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเวลาใด
ก. ใกลรุง
ข. กลางดึก
ค. กลางวัน

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๗
คนหา คําคลองจอง
คําชี้แจง นําคําในชองขวามือ มาเติมในชองซายมือใหคลองจองกัน
คําคลองจอง

คํา

๑. ไพเราะ เพราะ พริ้ง

โห

๒. มั่งมี ศรี

ลําบาก

สุข

๓. มากมาย กาย กอง

ตก

๔. จงรัก ภัก ดี

ขาด

๕. ตกระกํา ลําบาก .

ศรี

๖. โม โห

เพราะ

โกรธา

๗. คอ ขาด บาดตาย

กาย

๘. ขาด ตก

บกพรอง

นิ่ว

๙. หนา นิ่ว คิ้วขมวด

รา

๑๐. ลด รา วาศอก

ภัก

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๘
คนหา คําคลองจอง
คําชี้แจง คิดและเขียนคําคลองจองจากคําที่กําหนดให

๑. พูดจา

ดี

.

๒. น้ําใจ

งาม

.

ตามครูสอน

๓. ภาษา ไทย

.

ใครวายาก

มมีคนรัก

๔. เปลี่ยนแปลง ไป
๕. มีหนอ ไม

.
.

ไมเหมือนเดิม
ไผตงหวาน

๖. ทําการ บาน

.

งานมากมาย

๗. ใชจาย มาก

.

ยากอีกนาน

๘. ดอกจํา ป

.

มีในสวน

๙. หนังสือ เรียน
๑๐. สําลี ขาว

.
.

เขียนตัวเลข
ราวกับเมฆ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๓๙
คนหา คําคลองจอง
คําชี้แจง นักเรียนเลือกคํา ในวงเล็บมาเติมในชองวางใหไดใจความทีส่ มบูรณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ถาฉันเปนตํารวจ
ฉันจะ ตรวจ
จับผูราย
( ตรวจ , นวด )
ถาฉันเปนคนรวย
ฉันจะ ชวย
สังคม
( เขา , ชวย )
ถาฉันเปนนักธุรกิจ ฉันจะชวย คิด
ชวยทํา
( คิด , นึก )
ถาฉันเปนพัด
ฉันจะ ขจัด
ความรอน
( ไล , ขจัด )
ถาฉันเปนนักดนตรี ฉันจะ สี
ซออู
( สี , เปา )
ถาฉันเปนฝน
ฉันจะใหพืช ผล งอกงาม
( ไร , ผล )
ถาฉันเปนอัศวิน
ฉันจะ บิน
รอบโลก
( บิน , กิน )
ถาฉันเปนเทวดา
ฉันจะ พาา ความสุขมาให
( นํา , พา )
ถาฉันเปนนักการฑูต ฉันจะ พูด
ไพเราะ
( พูด , ฟง )
ถาฉันบินได
ฉันจะ ไป
ไกลสุดฟา
( ไป , เหาะ )
ถาฉันเปนเกษตรกร ฉันจะ สอน
เรื่องความพอเพียง ( พูด , สอน )
ถาฉันมีฤทธิ์
ฉันจะ พิชิต
เหลาราย ( พิเคราะห , พิชิต )
ถาฉันเปนครู
ฉันจะให ความรู
มรู
กับนักเรียน ( ความรู , ความสุข )
ถาฉันเปนนักวิทยาศาสตร ฉันจะไม พลาด
การทดลอง ( อาจ , พลาด )
ถาฉันเปนพระสงฆ ฉันจะ ธุดงค
ไปทุกถิ่น
( ธุดงค , ธุรกิจ )

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบฝกเสริมที่ ๔๐
การตอบคําถาม
คําชี้แจง อานบทรอยกรองที่กําหนดใหและตอบคําถาม
คุณพอปลูกผัก
คุณยายคุณตา
พี่สาวรีดผา
ชวยกันทํางาน

คุณแมซักผา
หุงหาอาหาร
ฉันมาลางจาน
กันทั้งครอบครัว

๑. บทกลอนนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด (1 คะแนน)
ตอบ
การชวยกันทํางาน
.
๒. ใหบอกหนาที่ของแตละคนในครอบครัว (5 คะแนน)
คุณพอ ปลูกผัก
คุณแม ซักผา
.
คุณยาย คุณตา หุงหาอาหาร
.
พี่สาว รีดผา
ตัวฉัน ลางจาน .
๓. ขอคิดที่ไดจากบทกลอนนี้ คืออะไร(2 คะแนน)
ตอบ
ความรับผิดชอบ
.
๔. ถาทุกคนในครอบครัวไมทําหนาที่ของตัวเองจะเปนอยางไร (2 คะแนน)
ตอบ
งานก็จะไมสําเร็จ
.
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................. เลขที่ ...........
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แบบประเมิน
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แบบประเมินการอ่าน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่.................

ระดับคุณภาพ
อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ
อ่านออกเสียงคล่องแคล่ว
วรรณยุกต์ และ คา ถูกต้อง
ชัดเจน
3
2
1
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
ประเด็น

3
1.การออกเสียงถูกต้อง ออกเสียงอักษรหรือ
คาถูกทั้งหมด
2.ความคล่องแคล่ว
ชัดเจน

ระดับคุณภาพ
2
ออกเสียงอักษรหรือ
คาผิด 1 – 3 คา

อ่านออกเสียงไม่ติดขัด อ่านออกเสียงติดขัด
คล่องแคล่ว ชัดเจน
บ้าง 1 – 3 คา

1
ออกเสียงอักษรหรือ
คาผิด 4 คา
อ่านออกเสียงติดขัด
4 คาขึ้นไป ไม่ชัดเจน

สรุป ระดับคุณภาพ ระดับ 3 ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 3 – 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ .............................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
อ่านถูกตามอักขรวิธี
น้าเสียงชัดเจนเหมาะสม
3
2
1
3
2
1

รวม
6

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านออกเสียงคา
ระดับคุณภาพ
3
2
1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ชัดเจน
ควบกล้า ร ล ว ชัดบ้าง
ไม่ชัดบ้าง
2. น้าเสียงชัดเจเหมาะสม อ่านเสียงดังชัดเจน
อ่านเสียงดังชัดเจน
กับเรื่องที่อ่าน
น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง น้าเสียงเหมาะสมบ้างเป็น
ที่อ่าน
บางครั้ง
ประเด็น

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3 ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 3 – 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

1
อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ไม่ชัดเลย
อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
น้าเสียงไม่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่านตลอดทั
กะ้งเรื่อง
จะ
ปะ
ทะ
มะ
มา
พา
ปา
ตา
อา
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แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
ชื่อ – นามสกุล .............................................ชั้น.................โรงเรียน...............................
วันที่ ...............เดือน ............................. พ.ศ. ..................
คาชี้แจง
ลาดับ

ทาเครื่องหมาย  ในช่องอ่านได้ถูกต้อง X ในช่องอ่านไม่ได้
คาหรือพยางค์ที่อ่าน

บันทึกความสามารถการอ่าน
อ่านได้ถูกต้อง

อ่านไม่ได้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
สรุป

.................................................................. ผู้บันทึก

409
6102135L01c.indd 409

6/22/18 2:28 PM

แบบประเมินการเขียนประโยค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่.................
ระดับคุณภาพ

ที่

ชื่อ - สกุล

เรียงลาดับคาเป็นประโยค
3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเขียนประโยค
ระดับคุณภาพ 3
คะแนน 8 – 10 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2
คะแนน 5 – 7 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1
คะแนน 0 – 4 คะแนน

เรียงลาดับคาเป็นประโยคได้ถูกต้อง 8 – 10 ประโยค
เรียงลาดับคาเป็นประโยคได้ถูกต้อง 6 – 7 ประโยค
เรียงลาดับคาเป็นประโยคได้ถูกต้อง 0 – 5 ประโยค
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การวัดประเมินผลการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ระดับคุณภาพ
การเขียนแผนภาพ
บอกข้อคิดจากเรื่อง
โครงเรื่อง
ที่อ่าน
3
2
1
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินแผนภาพโครงเรื่องและการบอกข้อคิด
ประเด็น
1. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

2. บอกข้อคิดจากเรื่องได้ตรงประเด็น

สรุป ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ได้
ระดับ 2 ได้
ระดับ 1 ได้

5 –6
3 –4
1 –2

ระดับคุณภาพ
3
2
เขียนแผนภาพ เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องได้
โครงเรื่องครบ
ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องเป็น
บางส่วน
บอกข้อคิด
บอกข้อคิดถูกต้อง
ถูกต้อง ตรงตาม ตามเนื้อเรื่องเป็น
เนื้อหาของเรื่อง บางส่วน

1
เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องไม่
ครบไม่ถูกต้อง
บอกข้อคิดไม่
ถูกต้องตามเนื้อ
เรื่อง

คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน หมายถึง พอใช้
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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การวัดและประเมินการคัดลายมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................
ที่

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
3

2

1

เว้นช่องไฟ
3

2

1

ความสะอาด
ความสวยงาม
3 2 1

คะแนน
9

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ลงชื่อ.............................................................
(..........................................................)
ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการคัดลายมือ
ประเด็น
1. ความถูกต้อง
2. การเว้นช่องไฟ
3. ความสะอาดและ
สวยงาม

3
เขียนถูกต้องทุกคา

ระดับคุณภาพ
2
เขียนผิด 1 – 4 คา

1
เขียนผิดตั้งแต่ 5 คาขึ้น
ไป
เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟ เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟไม่ เขียนตัวไม่ตรงเว้นช่องไฟ
ถูกต้องตามรูปแบบ
ถูกต้องตามรูปแบบ 1 – ไม่ถูกตามรูปแบบ 5 แห่ง
4 แห่ง
ขึ้นไป
สะอาดไม่มีรอยลบทุกคา สกปรก มีรอยลบหรือขีด สกปรก มีรอยลบหรือขีด
ฆ่า 1 – 2 แห่ง
ฆ่าตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3 ได้ 7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 1 – 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
การมีมารยาทในการฟัง และพูด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ .................

ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
การยกมือ
การให้
การไม่
การถามเมื่อ
ตามเมื่อ
เกียรติผู้พูด
พูดคุยกัน การตั้งใจฟัง
ผู้พูดให้
ต้องการ
โดยการ
ขณะที่ฟัง
โอกาสถาม
ถาม
ปรบมือ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการมีมารยาทในการฟังและพูด
ระดับคุณภาพ
3
2
1. การไม่พูดคุยกัน
ไม่พูดคุยในขณะที่ฟังตลอด พูดคุย 2 ครั้งในขณะที่ฟัง
ขณะที่ฟัง
ระยะเวลาที่ฟัง
2. การตั้งใจฟัง
มีสมาธิตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง ตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง แต่
ขาดสมาธิบ้างเป็นบางครั้ง
3. การยกมือถามเมื่อ เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน
ต้องการถาม
ถามทุกครั้ง
ถามบางครั้ง
4. การถามเมื่อผู้พูดให้ ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส
โอกาสถาม
ให้ถามทุกครั้ง
ให้ถามเป็นบางครั้ง
5. การให้เกียรติผู้พูด ปรบมือทุกครั้งก่อนฟัง หรือ ปรบมือบางครั้งก่อนฟัง
โดยการปรบมือ
ขณะฟัง หรือหลังจบการฟัง หรือขณะฟัง หรือหลังจบ
การฟัง
ประเด็น

1
พูดคุยตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
ในขณะที่ฟัง
ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ ไม่มอง
หน้าผู้พูด
ซักถามโดยไม่ยกมือทุกครั้ง
ซักถามทุกครั้งเมื่อต้องการ
ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง
หรือขณะฟัง หรือหลังจบ
การฟัง

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3 ได้ 12 – 15 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 8 – 11 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 5 – 7 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ชื่อ – สกุล

การสืบเสาะ
ค้นคว้า

รายการประเมิน

การคิด
วิเคราะห์

การ
ตั้งคาถาม

การ
จดบันทึก

รวม

ระดับ

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง 3 คน)
12 – 17 คะแนน ปรับปรุง 18 – 23 คะแนน พอใช้
24 – 29 คะแนน ดี
30 – 36 คะแนน ดีมาก
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับประเมินความรับผิดชอบของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี)
2 (พอใช้)
และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ต้องปรับปรุง

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่าเสมอ และยอมรับผลของการกระทาของตนเองทุกครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการกระตุ้น และยอมรับผลของการกระทาของตนเอง
เป็นส่วนมาก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการตักเตือน และยอมรับผลของการกระทาของตนเองบางครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคาสั่ง และยอมรับผลของการกระทาของตนเองน้อยครั้ง
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บันทึก
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวละเอียด สดคมขํา
นางภารดี พรขจรกิจกุล
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
นายมโน ชุนดี

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จนิ ดา
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-๒-

คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตู้จินดา
๒. นางสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่าย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน
๖. นางรุ่งทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันทร
๑๒. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต์
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นางเปรมจิตต์ วงศ์วชั รานนท์
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท์
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉล้ม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
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ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินเวียง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครู โรงเรียนวัดวังปลาจืด
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้าราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ท 5/ผ.1-๐๒
★ ★
ท ๕/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

อ่านคาที่ใช้ - ม
คาชี้แจง จับคู่บัตรคาและบัตรคาอ่านให้ตรงกัน และฝึกอ่าน

อัมพร
ท้องฟ้า

อัมพวา
ป่าหรือสวนมะม่วง

อัมพวัน
ป่าหรือสวนมะม่วง

อัมพา

แม่หรือหญิงดี

อัมพาต

อาการที่อวัยวะบางส่วนกระดิกไม่ได้

อัมพฤกษ์
อาการที่อวัยวะบางส่วนอ่อนแรง


อา-พะ-วัน
อา-พอน
อา-มะ-พาด
อา-มะ-พรึก
อา-พา
อา-พะ-วา

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.๒-๐๘

★ ★ ท ๗/ผ.๒-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
คัดลายมือ



คาชี้แจง อํานบทร๎อยกรอง “ชมดอกไม๎” แล๎วคัดคําซ้ําเป็นคําใช๎ไม๎ยมก
ด๎วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ชมดอกไม๎

ลุงวันชวนเด็กเด็ก
สวยสวยสีสดใส
แดงแดงดอกขาวขาว
เตือนไว๎อยําเด็ดทิ้ง
แมลงตัวดําดํา
คํอยคํอยพยุงกาย

ตัวเล็กเล็กชมดอกไม๎
งามจับใจเสียจริงจริง
เหลืองเหลืองยาวมาถึงกิ่ง
ดูนิ่งนิ่งอยําทําลาย
ดูซ้าํ ซ้าํ มันนอนหงาย
บินลับหายไปไวเอย

โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
เด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็ก ๆ
เล็ก ๆ
จริง ๆ
สวย ๆ
แดง ๆ ขาว ๆ เหลือง ๆ
นิ่ง ๆ
ดํา ๆ
ซ้ํา ๆ
คํอย ๆ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๗/ผ.5-๑๗
★ ★ ท ๗/ผ.๕-๑๗

ใบงานที่ ๑๗
ตอบคาถามจากบทอ่าน



คาชี้แจง ตอบคําถามจากบทอํานเรื่องซื่อสัตย๑และให๎อภัย

๑. เรื่องนี้มีใครบ๎าง

พี่ส๎มป่อย โหมํง และน๎องข๎าวเมํา
๒. การกระทําใดที่แสดงความซื่อสัตย๑

เก็บเงินได๎นําไปสํงคืนเจ๎าของ
๓. การกระทําใดที่แสดงการรู๎จักให๎อภัยกัน

เดินชนกันตํางก็กลําวคําขอโทษกัน
๔. บอกคุณธรรมในเรื่องนี้ที่คิดเพิ่มเติมได๎

มีความอดทนอดกลั้น รู๎จักยับยั้งชั่งใจ
๕. เติมเครื่องหมายวรรคตอนให๎ถูกต๎อง
๑. ดูนั่น ดูนั่น กําลังจะเกิดอะไรขึ้น
๒. ดีคํะ ดีคํะ น๎องข๎าวเมําพูดเห็นด๎วย

ดูนั่นๆ กําลังจะเกิดอะไรขึ้น
“ดีคํะๆ” น๎องข๎าวเมําพูดเห็นด๎วย
ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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 ท ๘/ผ.๑-๐๑
★ ★ ท ๘/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
สระเออะ

คาชี้แจง เขียนคาที่ใช้สระ เ–อะ จากคาที่กาหนดเติมใต้ภาพให้ถูกต้อง

1.

๓.

๕.

๒.

เสื้อ

เลอะ

เทอะ

พื้น

เฉอะ

แฉะ

เจอะ

เจอ

๗.

ฝุุน

เขรอะ

๔.

๖.

๘.



แว่นหนา

ขยะ

เตอะ

เยอะ

เปื้อน

แยะ

เปรอะ

เหนอะ หนะ

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
288
6102135L01d.indd 288

6/25/18 2:57 PM

 ท ๘/ผ.๒-๐๕
★ ★ ท ๘/ผ.๒-๐๕

ใบงานที่ ๐๕

เขียนคาจากภาพ
คาชี้แจง เขียนคาจากภาพที่กาหนด

1.

๓.

๕.

๗.

๒.

วัว

แม่

ถั่ว

พู

รวง

ข้าว

งวง

ช้าง



รั้ว

๔.

๖.

๘.

ชก

บ้าน

มวย

ขวด

น้า

ชวน

ชม

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ............
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แบบฝกเสริมที่ ๗
มาตราแมกม
คําชี้แจง เลือกคํามาตราแม กม เติมในชองวางใหไดใจความสมบูรณและฝกอาน
ยิ้มแยม

ซุมซาม

ลวดหนาม

ออนนอม

ประถม

ถุงยาม

อมยิ้ม

ธรรมชาติ

๑. หนูดีเปนเด็ก ออนนอม












ทุกคนจึงรักและเอ็นดูหนูดี

๒. เราเปนนักเรียนของโรงเรียน
๓. ลุงชมเปนคนอารมณดี






ประถม


















ยิ้มแยม

๔. หนูนาไมชอบกินขนมหวานและ
๕. คุณพอกับคุณแมเปนคนรัก
๖. ปาบุญใช ลวดหนาม
๗. นองเดิน
๘. คุณครูใช































อมยิ้ม

เพราะจะทําใหฟนผุ

ธรรมชาติ

ลอมรั้วบานเพือ่ กันขโมย
จนชนโตะและเกาอี้

ถุงยาม

ใสของมาโรงเรียนทุกวัน
















แจมใสกับทุกคน

ซุมซาม








ศึกษา






ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………………………ชั้น……………เลขที่…………
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แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ชื่อ – สกุล

การสืบเสาะ
ค้นคว้า

รายการประเมิน

การคิด
วิเคราะห์

การ
ตั้งคาถาม

การ
จดบันทึก

รวม

ระดับ

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง 3 คน)
12 – 17 คะแนน ปรับปรุง 18 – 23 คะแนน พอใช้
24 – 29 คะแนน ดี
30 – 36 คะแนน ดีมาก
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