
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา ภาษาไทย 2                                                    รหัสวิชา ท12101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห์  5.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                  ครูผู้สอน มิสบุษบง   อินทโชติ !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  คำตรงข้าม  

     7.1  เนื้อเรื่องบทที่ 6,7 

     7.2  เขียนเรื่องความจริงจาก 

            ประสบการณ์ 

     7.3  คำที่มีความหมายคล้ายกัน  

     7.4  คำที่มีความหมายตรงข้าม 

     7.5  คัดลายมือ 

     7.6  ดรุณศึกษาบทที่  26 , 36   

     7.7  อ่านหนังสือตามความสนใจ

ท 1.1 !!!!!!!
ท 2.1  !
ท 4.1

ป.2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรอง 

          ง่าย ๆ ได้ 

ป.2/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.2/3 ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/4 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอ 

          เรื่องที่อ่าน 

ป.2/8 มีมารยาทในการอ่าน 

ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ป.2/2 เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 

ป.2/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

8.  คำ ฤ  ฤ 

     8.1 เนื้อเรื่อง ไก้แจ้แซ่เสียง 

     8.2 พูดขอบคุณ  ขอโทษ 

     8.3 คำ ฤ  ฤ   

     8.4 คำที่ประวิสรรชนีย์ 

     8.5 คำที่ออกเสียง อะ  แต่ไม่ 

           ประวิสรรชนีย์  

     8.6 เนื้อเรื่องโลกร้อน 

     8.7 เขียนเรื่องตามจินตนาการ

ท 1.1 !!!!!
ท 2.1  

ท 3.1 !
ท 4.1

ป.2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรอง 

          ง่าย ๆ ได้ 

ป.2/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.2/3 ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/4 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/3 เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ 

ป.2/5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

ป.2/6 พูดส่ือสารได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ป.2/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

9.  คำ บัน และ รร  

     9.1 เนื้อเรื่อง เข็ดแล้ว เนื้อเรื่องชาติ       

           ของเรา  

     9.2 คำบัน   รร 

     9.3 บทร้องเล่น 

     9.4 การละเล่น

ท 1.1 !!!
ท 4.1 !
ท 5.1

ป.2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรอง 

          ง่าย ๆ ได้ 

ป.2/3 ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/4 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ 

ป.2/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 

ป.2/2 ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น
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!
การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน) 

!
!

10. ภาษาไทยใช้คล่อง 

     10.1  เรื่องภาพวาดของสีเทียน 

              เรื่องยายกะตา 

     10.2 บทร้อยกรองธรรมชาติ 

     10.3 คำที่มีตัวการันต์ 

     10.4 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

ท 1.1 !!!!!
ท 4.1

ป.2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรอง 

          ง่าย ๆ ได้ 

ป.2/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.2/3 ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/4 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

ป.2/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ 

ป.2/5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ 

          กาลเทศะ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ทดสอบย่อย 

2. เขียนเรื่อง 

3. ติดภาพคำตรงข้าม

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินการเขียน 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ป.2/1-6,8 

ท 2.1 ป.2/1-2 

ท 3.1 ป.2/5-6 

ท 4.1 ป.2/2

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.2/4-5 

ท 4.1 ป.2/2

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบย่อย 

2. การละเล่น 

3. ติดภาพข่าว

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินการเขียน 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 4.1 ป.2/2-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.2/3-4   

ท 4.1 ป.2/2-3,5 

ท 5.1 ป 2/2

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

วก 103/56


