ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา
ท12101
2. จํานวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์ จํานวน 6 คาบ/สัปดาห์
3. ชื่อวิชา
ภาษาไทย
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
5. รายชื่ออาจารย์ผสู้ อน
ผศ.วิไล พิพัฒน์มงคลพร และอาจารย์มนัชยา ศรีจินดา
6. ระดับชัน้ ทีส่ อน
ยูนิท บี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)
7. คําอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของ
คําและข้อความที่อ่าน ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจาก
เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือข้อแนะนํา มีมารยาทใน
การอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน ฟังคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง บอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย บอกและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เรียบเรียงคําเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอก
ลักษณะคําคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้
จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็ก
ในท้องถิ่น ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ตัวชี้วัด
ท.1.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5,ป.2/6,ป.2/7,ป.2/8
ท.2.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3
ท.3.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5
ท.4.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4
ท5.1ป.2/1,ป.2/2
รวม 22 ตัวชี้วัด
8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษา

3)เป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตตามสาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ภาษาไทย
9. เนื้อหารายวิชา

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
1.น้ําใส

2.ใจหาย

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ท1.1ป2/1 ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/4 ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6
ท1.1ป2/7 ท1.1ป2/8 ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/2 ท2.1ป2/3 ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/1 ท3.1ป2/2 ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/4 ท3.1ป2/5 ท3.1ป2/6
ท3.1ป2/7 ท4.1ป2/1 ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/3 ท4.1ป2/4 ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/1 ท5.1ป2/2 ท5.1ป2/3

ท1.1ป2/1
ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7

ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6
ท1.1ป2/8 ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/3 ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/2 ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/5 ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/1 ท4.1ป2/2

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยย่อยการเรียนรู้
1. คําศัพท์และชุดคํา
2. บทอ่านน้ําใส
3. บทร้องเล่นเย็น เย็น
4. บทดอกสร้อยนกขมิ้นเหลือง
อ่อน
5. การคัดลายมือ
6. นิทานอีสปเรื่องกากับ
เหยือกน้ํา
7. บทอาขยาน กาดํา
8. การเรียงลําดับเรื่องราว
ความคิดในการพูด
9. การพูดแสดงความรู้สึกและ
เหตุผล
10. คําแม่ ก กา
11. ทบทวนสระ
12. นิทานอีสปเรื่องกากับ
เหยือกน้ํา
13. ทดสอบประจําหน่วย
1. คําศัพท์และชุดคํา
2. บทอ่านใจหาย
3. การจับใจความจากการอ่าน
4. แต่งประโยค
5. การเขียนสะกดคําและการ
อ่าน
6. นิทานอีสปเรื่องราชสีห์กับ

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

20

10

18

9

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

3.ครัวป่า

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ท4.1ป2/3 ท4.1ป2/4 ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/1 ท5.1ป2/2 ท5.1ป2/3

ท1.1ป2/1
ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6
ท1.1ป2/8 ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/3 ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/2 ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/5 ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/1 ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/4 ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/2 ท5.1ป2/3

หน่วยย่อยการเรียนรู้
หนู
7. การพูดแสดงความรู้สึกและ
เหตุผล
8. การเรียงลําดับเรียงราวและ
ความคิดในการพูด
9. คําแม่ กน ที่ตรงมาตราและ
ไม่ตรงมาตรา
10. สระเอียะ เอีย
11. การสะกดคําและการอ่าน
สระเอียะ เอีย
12. เพลงร้องเล่น คิดถึงเพื่อน
รัก
13. ทดสอบประจําหน่วย
1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านครัวป่า
3. การจับใจความจากการอ่าน
4. แต่งประโยค
5. สํารวจและเขียนผลการ
สํารวจ
6. พูดแสดงความรู้สึก
7. การเรียงลําดับเรื่องราวและ
ความคิดในการพูด
8. จินตนาการจากสิ่งต่างๆที่
ได้รับประสบการณ์
9. สระเอือะ เอือ
10. คําควบกล้ํา
11. การสะกดคําและการอ่าน
12. เพลงร้องเล่น อร่อย อร่อย
13. ทดสอบประจําหน่วย

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

17

8

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ท1.1ป2/1 ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
4. กลัวทําไม ท1.1ป2/4 ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6
ท1.1ป2/7 ท1.1ป2/8 ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/2 ท2.1ป2/3 ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/1 ท3.1ป2/2 ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/4 ท3.1ป2/5 ท3.1ป2/6
ท3.1ป2/7 ท4.1ป2/1 ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/3 ท4.1ป2/4 ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/1 ท5.1ป2/2 ท5.1ป2/3

5.ชีวิตใหม่

ท1.1ป2/1
ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/2
ท1.1ป2/5
ท1.1ป2/8
ท2.1ป2/3
ท3.1ป2/2
ท3.1ป2/5
ท4.1ป2/1
ท4.1ป2/4
ท5.1ป2/2

ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/6
ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/3

หน่วยย่อยการเรียนรู้
1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านกลัวทําไม
3. การจับใจความจากการอ่าน
4. แต่งประโยค
5. การแต่งนิทานสั้นๆ
6. การเล่านิทาน
7. การเรียงลําดับเรื่องราวและ
ความคิดในการพูด
8. สระอือ
9. มาตราแม่กด,มาตราแม่
เกอว
10. เพลงร้องเล่น กลัวทําไม
11. ทดสอบประจําหน่วย

1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านชีวิตใหม่
3. การจับใจความจากการ
อ่าน
4. แต่งประโยค
5. การพูดสรุปเรื่องที่ฟัง
6. การพูดตามลําดับเรื่องราว
7. การสะกดอ่านคํา
8. สระ อะ
9. คําทีม่ ี ห นํา
10. บทร้องเล่น จําลาจาก
11. การทําป้ายโฆษณา
12. ทดสอบประจําหน่วย

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

17

8

17

8

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
6.มีน้ําใจ

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ท1.1ป2/1 ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/4 ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6
ท1.1ป2/7 ท1.1ป2/8 ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/2 ท2.1ป2/3 ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/1 ท3.1ป2/2 ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/4 ท3.1ป2/5 ท3.1ป2/6
ท3.1ป2/7 ท4.1ป2/1 ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/3 ท4.1ป2/4 ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/1 ท5.1ป2/2 ท5.1ป2/3

หน่วยย่อยการเรียนรู้
1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านมีน้ําใจ
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านกับการบันทึก
ใจความสําคัญ
5. แต่งประโยค
6. การเขียนบันทึก
7. รื่นรสสักวา
8. การเล่าประสบการณ์
การละเล่นพื้นบ้าน
9. คําที่มี อ นํา
10. สระ โอะ
11. คําที่มี ห นํา
12. บทร้องเล่น ช่วยกัน
13. บทร้องเพลงพื้นบ้าน
14. ทดสอบประจําหน่วย

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

18

7

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
7. นักคิด
สมองใส

8. โลกร้อน

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ท1.1ป2/1 ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/4 ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6
ท1.1ป2/7 ท1.1ป2/8 ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/2 ท2.1ป2/3 ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/1 ท3.1ป2/2 ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/4 ท3.1ป2/5 ท3.1ป2/6
ท3.1ป2/7 ท4.1ป2/1 ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/3 ท4.1ป2/4 ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/1 ท5.1ป2/2 ท5.1ป2/3

ท1.1ป2/1
ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/2
ท1.1ป2/5
ท1.1ป2/8
ท2.1ป2/3
ท3.1ป2/2
ท3.1ป2/5
ท4.1ป2/1
ท4.1ป2/4
ท5.1ป2/2

ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/6
ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/3

หน่วยย่อยการเรียนรู้
1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านนักคิดสมองใส
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านออกเสียง
5. แต่งประโยค
6. การเขียนบันทึก
7.บทอ่านสายรุ้ง
8. การคิดและพูดแสดงความ
คิดเห็น
9. อ่านและสะกดคําสระเอะ
เปลี่ยนรูป
10. อ่านและสะกดคําสระแอะ
เปลี่ยนรูป
11. คําควบกล้าํ แท้
12. คําควบกล้าํ ไม่แท้
13. ทดสอบประจําหน่วย
1.คําและชุดคํา
2.บทอ่านโลกร้อน
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านออกเสียง
5. การคิดและพูดแสดงความ
คิดเห็น
6. การอ่านและเขียนคําที่มี
พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง
7. การอ่านและเขียนคําที่มีสระ
และเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียง
8. แต่งประโยค
9. การเขียนสะกดคําที่มีสระอัว
และสระอัวลดรูป
10. คําคล้องจอง
11. การอ่านทํานองเสนาะบท

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

13

8

12

8

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

ท1.1ป2/1
ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/2
ท1.1ป2/5
ท1.1ป2/8
ท2.1ป2/3
ท3.1ป2/2
ท3.1ป2/5
ท4.1ป2/1
ท4.1ป2/4
ท5.1ป2/2

ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/6
ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/3

ท1.1ป2/1
10. เข็ดแล้ว ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/2
ท1.1ป2/5
ท1.1ป2/8
ท2.1ป2/3
ท3.1ป2/2
ท3.1ป2/5
ท4.1ป2/1
ท4.1ป2/4
ท5.1ป2/2

ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/6
ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/3

9. รักพ่อ
รักแม่

หน่วยย่อยการเรียนรู้
ร้อยกรองร่วมแก้ไข
12. ทดสอบประจําหน่วย
1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านรักพ่อรักแม่
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านคําที่มีพยัญชนะที่
ไม่ออกเสียง
5. การอ่านคําที่มีสระและ
เครื่องหมายที่ไม่ออกเสียง
6. แต่งประโยค
7. การเขียนคําที่มีสระออ
และสระออที่มี ร สะกด
8. การเขียนคําที่มีตัว ฤ ฤๅ
9. คําราชาศัพท์
10. การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อคิดจากการอ่านดอกสร้อย
สุภาษิตไก่แจ้แซ่เสียง
11. การแสดงความคิดเห็นจาก
บทร้อยกรองรักแท้
12. ทดสอบประจําหน่วย
1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านเข็ดแล้ว
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านออกเสียง
5. บทร้อยกรองกินดีมีสุข
6. แต่งประโยค
7. คําที่มสี ระเออมี ย เป็น
ตัวสะกด
8. คําที่มสี ระเออและสระเออมี
ตัวสะกด
9. อักษรควบ ร ล ว

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

12

8

12

8

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ท1.1ป2/1 ท1.1ป2/2 ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/4 ท1.1ป2/5 ท1.1ป2/6

หน่วยย่อยการเรียนรู้

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

10. คําคล้องจอง
11. บทร้อยกรองรักษาป่า
12. ทดสอบประจําหน่วย

11. เด็กดี

ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/8
ท2.1ป2/3
ท3.1ป2/2
ท3.1ป2/5
ท4.1ป2/1
ท4.1ป2/4
ท5.1ป2/2

ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/3

1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านเด็กดี
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านออกเสียง
5. บทร้อยกรองเด็กดี ทําดี
6. แต่งประโยค
7. ร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
8. คําที่มที ัณฑฆาต
9. คําที่มีไม้ยมก
10. คําที่มีอัศเจรีย์
11. คําที่มอี ัญประกาศ
12. ทดสอบประจําหน่วย

12

8

12.ชาติของ
เรา

ท1.1ป2/1
ท1.1ป2/4
ท1.1ป2/7
ท2.1ป2/2
ท3.1ป2/1
ท3.1ป2/4
ท3.1ป2/7
ท4.1ป2/3
ท5.1ป2/1

ท1.1ป2/2
ท1.1ป2/5
ท1.1ป2/8
ท2.1ป2/3
ท3.1ป2/2
ท3.1ป2/5
ท4.1ป2/1
ท4.1ป2/4
ท5.1ป2/2

ท1.1ป2/3
ท1.1ป2/6
ท2.1ป2/1
ท2.1ป2/4
ท3.1ป2/3
ท3.1ป2/6
ท4.1ป2/2
ท4.1ป2/5
ท5.1ป2/3

1. คําและชุดคํา
2. บทอ่านชาติของเรา
3. การจับใจความการอ่าน
4. การอ่านออกเสียง
5. คําที่มีตัวสะกดและไม่มี
ตัวสะกด
6. นิทานพื้นบ้านยายกะตา
7.นิทานพื้นบ้านเรื่องพญา
คันคาก
8. ทบทวนอักษรสามหมู่
9. ทบทวนสระเดี่ยวและสระ
ประสม
10. บทร้อยกรองชาติไทย

13

10

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

หน่วยย่อยการเรียนรู้
11. ทบทวนคําควบกล้ําแท้ –
ไม่แท้
12. ทบทวนมาตราตัวสะกด
13. ทดสอบประจําหน่วย
รวม

เวลา
(คาบ)

น้ําหนัก

181

100

10. วิธีการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม ทักษะกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้แบบเปิด การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม PWIM
11. สื่อการเรียนรู้
- Power Point
- บัตรคํา
- ใบความรู/้ บทอ่าน
- ใบงาน
- วีดิทัศน์/เพลง
- แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่ต้องการวัด
1.เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การวัด
-การสังเกต
-แบบสังเกตพฤติกรรม -นักเรียนร้อยละ70ขึ้น
การตอบคําถาม
ไปสามารถตอบคําถามได้
อย่างเหมาะสม
2.มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน
-การตอบคําถาม - แบบฝึกหัด, ใบงาน -นักเรียนร้อยละ70ขึ้น
รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษา
ในแบบฝึกหัด
ไปสามารถทําแบบฝึกหัด
, ใบงานได้ถูกต้อง
3.เป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพและการศึกษา
-การสังเกต
-คําถาม
-นักเรียนร้อยละ70ขึ้น
ตลอดชีวิตตามสาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร การตอบคําถาม
ไปสามารถตอบคําถาม
ภาษาไทย
ในชั้นเรียน
ได้ถูกต้อง

13. สถานที่เรียน ยูนิท บี1 และยูนิท บี2
14. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพร้าว.
วิไล พิพัฒน์มงคลพร และมนัชยา ศรีจินดา. (2556). แบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1. ขอนแก่น : แอนนาออฟเซต.
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