โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2 รหัสวิชา ท21102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางอลิสา สารอต
นางสาวทัศนี ใจบุญ
นางสาวนาพร จิรัญดร
นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
นายพุฒิไพโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญา
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ระบุและ
อธิบายคาเปรียบเทียบ และคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความคายากในเอกสาร
วิ ช าการโดยพิ จ ารณาจากบริ บ ท ระบุ ข้ อ สั ง เกตและความสมเหตุ ส มผลของงานเขี ย นประเภทชั ก จู ง
โน้ มน้ าวใจ วิเคราะห์ คุณค่าที่ได้รั บ จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่ อนาไปใช้แก้ปัญหาในชี วิ ต
มีมารยาทในการอ่าน เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียนย่อความ
จากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายกิจธุระ มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู พูด
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง
การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
วิเคราะห์ ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
สรุ ป ความรู้ แ ละข้ อ คิ ด จากการอ่ า นเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต จริ ง และท่ อ งจ าบทอาขยานที่ ก าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสี ยง การพูดอธิบาย การพูดอภิปราย การเขียน การท่องจา
และการสังเกต
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนาไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
อันนาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 สมรรถนะ ตามทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม.1/4 ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบ และคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน
ม.1/5 ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท
ม.1/6 ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน
ม.1/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ม.1/7 เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ม.1/1 พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ม.1/4 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.1/3 ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.1/5 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
รวม 21 ตัวชี้วัด

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ตัวชี้วัด
ม. 1/1, ม. 1/4
ม. 1/5
ม. 1/3
ม. 1/1
ม. 1/3
ม. 1/1, ม. 1/2
ม. 1/3, ม. 1/5

ตัวชี้วัด
ม. 1/1, ม. 1/4
ม. 1/8, ม.1/9
ม. 1/5
ม. 1/5
ม. 1/3
ม. 1/2, ม. 1/4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ตามรอยสุนทรภู่
10
- การอ่านออกเสียง
- Note Book
สู่นิราศภูเขาทอง
บทร้อยกรอง
- Projector
- เขียนบรรยายประสบการณ์
- พูดสรุปใจความสาคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู
-แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
คาตอบจานวน 10 ข้อ
-ท่องจาบทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค(ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ไขขานนิทานพื้นบ้าน
15
- การตรวจสมุดและใบงาน - Note Book
-เขียนย่อความจากเรื่องที่
- Projector
อ่าน
-พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
-แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
คาตอบจานวน 10 ข้อ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน ( 25 – 29 ธันวาคม 2560 )

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ม. 1/1, ม. 1/4, ม. 1/5 -ตามรอยสุนทรภู่
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม. 1/8 , ม. 1/9
สู่นิราศภูเขาทอง
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 15
ม. 1/3 , ม. 1/5
- ไขขานนิทานพื้นบ้าน
คะแนน
ม. 1/1
- แบบทดสอบอัตนัย
ม. 1/3
เขียนคาตอบดูจากโจทย์คาถาม
ม. 1/2 , ม. 1/4
จานวน 2 ข้อ 5 คะแนน
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ม. 1/1, ม. 1/4, ม. 1/6 สืบเรื่องเครื่องคาว
25
- การตรวจคาตอบจาก
ม. 1/7, ม. 1/9
หวาน
สมุดและใบงาน
ม. 1/3, ม. 1/6
-แบบทดสอบปรนัย แบบ
ม. 1/4
เลือกคาตอบจานวน 10
ม. 1/3, ม. 1/5
ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน ( 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2560, 2,5 มีนาคม 2560)

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ม. 1/1, ม. 1/4, ม. 1/6 สืบเรื่องเครื่องคาวหวาน
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม. 1/7, ม. 1/9
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ 25
ม. 1/3, ม. 1/6
คะแนน
ม. 1/4
- แบบทดสอบอัตนัย
ม. 1/3, ม. 1/5
เขียนคาตอบดูจากโจทย์คาถาม
จานวน 2 ข้อ 5 คะแนน

4.6 ชิ้นงาน STEM รวม 10 คะแนน
หน่วยการ
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน
เรียนรู้หรือ
คะแนน
ลักษณะ
จานวนชิ้นงาน
สาระการ
ประเภท
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด/หรือ
ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
1) ตามรอย
1.ประเมิน
1.ท่องจา
4 ชิ้น
สุนทรภู่
การท่องบท
บทอาขยาน
สู่นิราศ
อาขยานเรื่อง
ภูเขาทอง
-นิราศภูเขาทอง
-กาพย์เห่ชม
2 )ไขขานนิทาน เครื่องคาว
พื้นบ้าน
หวาน
3) สืบเรื่อง
เครื่องคาว
หวาน

2.ประเมินการ
แต่งบทร้อย
กรอง ประเภท
กาพย์ยานี 11

2.การแต่ง
บทร้อยกรอง
ประเภท
กาพย์ยานี 11

3.ประเมิน
3.การทาอาหาร
การทาอาหาร และการ
และการ
นาเสนออาหาร
นาเสนออาหาร
4.ประมินการ
ทาภาพสาม
มิตินิทานไทย

4.การทาภาพ
สามมิตินิทาน
ไทย

หมายเหตุ

10 คะแนน
-กลางภาค
5 คะแนน
-หลังกลางภาค
5 คะแนน

กาหนดเวลาส่งงาน

30 พฤศจิกายน
2560
(ท่องอาขยาน)
15 มกราคม 2561
(ทาอาหารและ
นาเสนอ)
19 มกราคม 2561
(การแต่งบทร้อย
กรอง)
19 กุมภาพันธ์
2561
(ตรวจสอบการส่ง
งานที่มอบหมาย)

