
 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑-๒ จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาศ  เชียงแก้ว (ครูยุ้ย) 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ภาระงาน
ชิ้นงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ น ำใส 

(ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/
๓,ป.๒/๘) 
ท๒.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๔) 
ท๓.๑ (ป.๒/๖) 
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-มำตรำตัวสะกด แม่ ก กำ กง 
กน กม เกย เกอว กก กด กบ 
-กำรสะกดค ำ 
-กำรผันวรรณยุกต์ 
-กำรอ่ำนค ำคล้องจอง 
-ประโยค 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-มำรยำทในกำรเขียน 

 
 
 
-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 
 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๒๐ 

๒ ใจหำย 

(ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท๒.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๔) 
ท๓.๑ ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๕) 
ท๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-กำรแจกลูกสะกดค ำ 
-สระ เอียะ เอีย 
-มำตรำตัวสะกด แม่กง กม 
กน (ไม่ตรงมำตรำ) 
-ประโยค 
-ปริศนำค ำทำย 
-กำรฝึกอ่ำนบทกลอน 
-มำรยำทในกำรเขียน 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 
-ชิ้นงำน
มำตรำ
ตัวสะกด 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๓๐ 

๓ ดอกสร้อยแสนงำม 

 (วรรณคดลี ำน ำ) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท๒.๑ (ป.๒/๓) 
ท๓.๑ (ป.๒/๒) 
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๔) 
ท๕.๑ (ป.๒/๓) 

-กำรอ่ำนออกเสียงบท
อำขยำน กำด ำ 
-กำรอ่ำนบทดอกสร้อย นก
ขม้ินเหลืองอ่อน 
-ตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรอ่ำนนิทำน 
-ควำมหมำยของค ำ 
-ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนและฟัง 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 
 

 
 
 

๑๓ 

 
 
 

๔๐ 



-กำรคัดลำยมือ 
๔ ครัวป่ำ 

 (ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท๒.๑ (ป.๒/๑) 
ท๓.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๕) 
ท๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท๕.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒) 

-ค ำควบกล้ ำ ร ล  
-สระ เอือะ เอือ 
-มำตรำตัวสะกดแม่เกย กก 
กบ (ตรงมำตรำ/ไม่ตรง
มำตรำ) 
-กำรอ่ำนสะกดค ำ 
-กำรแต่งประโค 
-กำรคัดตัวบรรจง 
-กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
-อ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 

๒๕ 

๕ กลัวท ำไม  
(ภำพำท)ี  

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๖)  
ท๒.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๔)  
ท๓.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๗)  
ท๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๔)  
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-ค ำควบกล้ ำ ว 
-สระ อือ (มีตัวสะสด,ไม่มี
ตัวสะกด) 
-มำตรำตัวสะกดแม่กด เกอว
(ตรงมำตรำ/ไม่ตรงมำตรำ) 
-กำรอ่ำนสะกดค ำ 
-กำรแสดงควำมคิดเห็นจำก
เรื่องท่ีอ่ำน 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรอ่ำนประโยค 
-มำรยำทในกำรเขียน 
-กำรแต่งประโยคจำกภำพ 
-กำรอ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 
 

 
 
 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
 

๔๐ 

๖ นิทำนอ่ำนใหม่ 
 (วรรณคดลี ำน ำ) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/
๓,ป.๒/๕)  
ท๒.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๓.๑ (ป.๒/๕)  
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-กำรฝึกอ่ำนนิทำนรำชสีห์กับ
หน ู 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรแสดงควำมคิดเห็น 
-กำรจับใจควำมส ำคัญ 
-ข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 
-กำรฝึกอ่ำนค ำศัพท์ 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๓๕ 

๗ ชีวิตใหม่  
(ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๓)  
ท๓.๑ (ป.๒/๖)  
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒)  
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-อักษรน ำ (ห น ำ) 
-สระอะ (มีตัวสะกด) 
-ค ำท่ีออกเสียง อะ มีรูป อะ 
และไม่มีรูป อะ 
-กำรฝึกอ่ำนสะกดค ำ 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 

๑๐ 

 
 

๓๐ 



-กำรฝึกอ่ำนเนื้อเรื่อง 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-ประโยค  
-บทร้องเล่น  
-คัดตัวบรรจง  

๘  มีน้ ำใจ  

(ภำษำพำที)  

ท๑.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓)   
ท๒.๑ (ป.๒/๔)   
ท๓.๑ (ป.๒/๕)   
ท๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔)  
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-อักษรน ำ (ห น ำ) 
-สระ โอะ (มีตัวสะกด) 
-กำรผันวรรณยุกต์ 
-กำรฝึกอ่ำนสะกดค ำ 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-ประโยค 
-มำรยำทในกำรเขียน 
-อ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 
 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๓๐ 

๙ รื่นรสสักวำ 

(วรรณคดีล ำน ำ) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๔)  
ท๓.๑ (ป.๒/๓)  
ท๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๔,ป.๒/๕)  
ท๕.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓) 

-ฝึกอ่ำนบทอำขยำน สักวำ
หวำนอื่นมีหมื่นแสน 
-ฝึกอ่ำนบทสักวำดำวจระเข้ก็
เหหก 
-ตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรแสดงควำมคิดเห็นจำก
เรื่อง 
-กำรจับใจควำมส ำคัญ 
-ส ำนวน สุภำษิต 
-อ่ำนบทร้องเล่น 
-กำรอ่ำนสะกดค ำ 
-ควำมหมำยของค ำ 
-มำรยำทในกำรเขียน 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 
 

 

 
 
 
 
 
 

๑๓ 

 
 
 
 
 
 

๖๐ 

๑๐ นักคิดสมองใส 

(ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๒)  
ท๓.๑ (ป.๒/๒)  
ท๔.๑ (ป.๒/๒)   
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-สระ เอะ แอะ (มีตัวสะกด) 
-กำรอ่ำนสะกดค ำ 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรแสดงควำมคิดเห็นจำก
เรื่องท่ีอ่ำน 
-กำรแต่งประโยค 
-กำรอ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๓๐ 

๑๑ โลกร้อน 

(ภำษำพำที) 
ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๕)  
ท๒.๑ (ป.๒/๑)  
ท๓.๑ (ป.๒/๗)  

-สระอัว (มีตัวสะกด) 
-ค ำท่ีมีพยัญชนะ สระ และ
เครื่องหมำยที่ไม่ออกเสียง 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
๑๑ 

 
๓๐ 



ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒)   
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-กำรอ่ำนสะกดค ำ 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-ประโยค 
-อ่ำนบทร้องเล่น 
-กำรเล่ำเรื่องตำมจินตนำกำร 
-กำรจับใจควำมส ำคัญ 
-กำรแสดงควำมคิดเห็น 

๑๒ ไก่แจ้แซ่เสียง 

(วรรณคดีล ำน ำ) 
ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๑)  
ท๓.๑ (ป.๒/๕)  
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/
๔,ป.๒/๕)   
ท๕.๑ (ป.๒/๓) 

-อ่ำนบทอำขยำน ไก่แจ้ 
-อ่ำนบทอำขยำน ไก่แก้ว 
-ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน 
-กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
-อ่ำนจับใจควำมส ำคัญของ
เรื่อง 
-ข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๔๐ 

๑๓ รักพ่อ รักแม ่

(ภำษำพำที) 
ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๖)  
ท๒.๑ (ป.๒/๔)  
ท๓.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓)   
ท๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓)   
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-สระ ออ (มีตัวสะกด) 
-ค ำท่ีมี ฤ ฤๅ 
-ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงกันข้ำม 
-กำรอ่ำนสะกดค ำ 
-ตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
-กำรจับใจควำมส ำคัญ 
-ประโยค 
-มำรยำทในกำรเขียน 
-อ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 

๓๐ 

๑๔ เข็ดแล้ว 

(ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๗)  
ท๒.๑ (ป.๒/๔)  
ท๓.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๗)  
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)   
ท๕.๑ (ป.๒/๒) 

-สระ เออ (มีตัวสะกด) 
-กำรอธิบำยควำมหมำยของ
ค ำ 
-กำรจับใจควำมส ำคัญจำก
เรื่อง 
-ตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
-มำรยำทในกำรเขียน 
-บทร้องเล่น 
-ประโยค 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 

๔๐ 

๑๕ ภำพวำดของสีเทียน 

(วรรณคดีล ำน ำ) 
ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๓)  

-กำรอ่ำนบทอำขยำน รักษำ
ป่ำ 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

๑๑ ๔๐ 



ท๓.๑ (ป.๒/๕)  
ท๔.๑ (ป.๒/๒)   
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-อธิบำยควำมหมำยของค ำท่ี
อ่ำน 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-เขียนเรื่องสั้นตำมจินตนำกำร 
-แสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่
อ่ำน 
-กำรสะกดค ำ 
-ข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 

 

๑๖ เด็กด ี

(ภำษำพำที) 
ท๑.๑ (ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๔)  
ท๓.๑ (ป.๒/๕)  
ท๔.๑ (ป.๒/๒)   
ท๕.๑ (ป.๒/๒) 

-ค ำท่ีมี รร (ร หัน) 
-เครื่องหมำยต่ำง ๆ 
-มำรยำทในกำรเขียน 
-กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
-กำรสะกดค ำ 
-กำรอ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๓๐ 

๑๗ ชำติของเรำ 
(ภำษำพำที) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๔)  
ท๒.๑ (ป.๒/๑)  
ท๓.๑ (ป.๒/๗)  
ท๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๔,ป.๒/๕)   
ท๕.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒) 

-สระ รูปสระ (มีตัวสะกด/ไม่มี
ตัวสะกด) 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่องที่
อ่ำน 
-กำรระบุใจควำมส ำคัญของ
เรื่อง 
-กำรคัดลำยมือ 
-ข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 
-อ่ำนบทร้องเล่น 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 

๓๐ 

๑๘ ยำยกะตำ 
(วรรณคดีล ำน ำ) 

ท๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓)  
ท๒.๑ (ป.๒/๔)  
ท๓.๑ (ป.๒/๖)  
ท๔.๑ (ป.๒/๒)   
ท๕.๑ (ป.๒/๑) 

-อ่ำนนิทำนเรื่อง ยำยกะตำ 
-กำรอ่ำนบทอำขยำน ควำมดี 
ควำมชั่ว 
-กำรอ่ำนบทร้อยกรอง เห็นผิด 
เห็นถูก 
-กำรอธิบำยควำมหมำยของ
ค ำ 
-กำรตอบค ำถำมจำกเรื่อง 
-มำรยำทในกำรเขียน 
-กำรเขียนสะกดค ำ 
-กำรระบุข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 

-แบบฝึกหัด 
-ใบงำน 

 

 
 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 

๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๗๐% 
สอบ  ๓๐ 



 


