
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาไทย 2                                                    รหัสวิชา ท12101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห  5.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                          ภาคเรียนที่ 1/2557             ครูผูสอน มิสบุษบง   อินทโชติ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. รูคำรูเสียง

    1.1  เนื้อเรื่องบทที่ 1 น้ำใส

    1.2  คัดลายมือหนา  (FSG)

    1.3  สระเอียะ   เอีย

    1.4  แม ก  กา

    1.5  จำแนกคำตามหมูอักษร

           (สวนพฤกษศาสตร)

    1.6  การผันอักษร

    1.7  เลขไทย

ท 1.1

       

      

ท 2.1 

ท 4.1

ป.2/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรอง

          งาย ๆ ได

ป.2/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.2/3 ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน

ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน

ป.2/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.2/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

2. สะกดคำ

    2.1  พูดแนะนำตนเอง มายาทในการ

           ฟง  ดู  พูด

    2.2  เนื้อรื่องดอกสรอยแสนงาม

    2.3  นอทาน

    2.4  มาตราแม กง  กม  เกอย  เกอว

    2.5  บทอาขยาน (FSG) 

    2.6  สระ ใ-    ไ-

    2.7  ดรุณศึกษาบทที่ 9 (FSG)

    2.8  คัดลายมือ

    2.9  มาตราแม  กน

    2.10  สระ  เอือะ    เอีอ

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.2/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรอง

          งาย ๆ ได

ป.2/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.2/3 ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.2/4 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อาน

ป.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.2/6 พูดส่ือสารไดชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค

ป.2/7 มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

ป.2/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.2/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.2/3 ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา

          ตามความสนใจ

3. คำควบกล้ำ

    3.1  คำควบกล้ำแท

    3.2  คำควบกล้ำไมแท

    3.3  เนื้อเรื่อง  ครัวปา

           เนื้อเรื่อง  นิทานอานใหม

    3.4  นิทาน

ท 1.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.2/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรอง

          งาย ๆ ได

ป.2/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.2/4 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อาน

ป.2/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.2/1  ระบุขอคิดที่ไดจากการอาน หรือ การฟง วรรณกรรม สำหรับ

           เด็ก ๆ เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน

4.  ตัวสะกดนาจดจำ

     4.1  เขียนเรื่องตามจินตนาการ

     4.2  มาตราแม  กบ

     4.3  มาตราแม  กด 

ท 2.1

ท 4.1

ป.2/3  ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.2/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  อักษรนำ

     5.1  ห   นำ

     5.2  อักษรกลางนำอักษรต่ำ

     5.3  อักษรสูงนำอักษรต่ำ

     5.4  สระเอ  แอะ

     5.5 ขอปฏิบัติ หรือขอแนะนำใน   

           การใชสถานที่สาธารณะ

     5.6 เขียนเชิญชวนมาเที่ยวสถานที่

           ทองเที่ยวในทองถิ่น

ท 1.1

ท 2.1

ท 4.1

ป.2/7  อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำส่ังหรือขอแนะนำ

ป.2/2  เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ

ป.2/4  มีมารยาทในการอาน

ป.2/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

6. คำคลองจอง

    6.1  สระ  ออ  เออ

    6.2  คำคลองจอง 2 พยางค

    6.3  พูดขอความชวยเหลือ

    6.4  พูดขอรองในโอกาสตาง ๆ

    6.5  พยัญชนะและสระที่ไมออก

           เสียง

ท 1.1

ท 3.1

ท 4.1

ป.2/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรอง

          งาย ๆ ได

ป.2/6 พูดส่ือสารไดชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค

ป.2/7 มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

ป.2/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.2/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การทดสอบยอย

2. พูดแนะนำตนเอง

3. เขียนนิทาน

1.แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินการเขียน

25 ท 2.1 ป.2/1, 3

ท 3.1 ป.2/6, 7

ท 4.1 ป.2/1-2

2. สอบกลางภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.2/2-3

ท 4.1 ป.2/1-2

ท 5.1 ป.2/1, 3

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบยอย

2. เขียนเรื่องส้ัน

3. ชิ้นงานสมุดเลมเล็ก 

    อักษรนำ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการเขียน

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 2.1 ป.2/2-3

ท 4.1 ป.2/1-2

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.2/2, 4, 7 

ท 3.1 ป.2/6-7

ท 4.1 ป.2/1-2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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