โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2 รหัสวิชา ท31102
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางมลิสา วรรณพงษ์, นางสาวธนัญญา บัวชุม,นางกันยารัตน์ คนหลัก และ
นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ สรุปเรื่องที่
อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง นาเสนอแนวคิดใหม่ สังเคราะห์
ความรู้ ความคิดจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีมารยาทในการอ่านรักการอ่าน ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ เขียนจดหมาย เรียงความ บันทึก รายงานการค้นคว้าใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
เขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการเขียน ทักษะการฟัง ดู มีวิจารณญาณในการเลือกฟัง ดู
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง นาเสนอแนวคิดใหม่ ประเมินค่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทักษะ
การพูด พูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ พูดต่อที่ประชุมชน พูดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวคิด โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟังดู พูด มีความรู้เรื่องการใช้คาและ
กลุ่มคาสร้างประโยคสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความรู้เ รื่องการเพิ่มคา สร้างคา แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทต่างๆ กลอน ฉันท์ ได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของภาษาไทย รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ รู้และ
เข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย วิเคราะห์ วิจารณ์ เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
สังคมไทยในอดีต ประเมินค่า สังเคราะห์ข้อคิดมาประยุกต์ในชีวิตจริง เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท่องจาบทอาขยายและบทร้อยกรองที่มีคุณค่านาไปใช้อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเพื่อให้เกิ ดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ เพื่อ ให้มี ความสามารถในการคิด การสื่อสารสิ่ง ที่เ รียนรู้มี ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การพูด ตลอดจนเห็นคุณค่าการนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานและรักความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม. 4/1, ม.4/3, ม. 4/4, ม.4/5, ม.4/7, ม.4/9
ท 2.1 ม. 4/1, ม.4/2, ม. 4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/8
ท 3.1 ม. 4/2, ม.4/4, ม. 4/5, ม. 4/6
ท 4.1 ม. 4/1, ม.4/2, ม. 4/4, ม.4/5, ม.4/7
ท 5.1 ม. 4/1, ม.4/2, ม. 4/3 ม, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
รวม 27 ตัวชี้วัด

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ท 1.1 ม.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ม.4/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
ม.4/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรือ่ งทีอ่ ่าน และประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ม.4/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล
ม.4/7 อ่านเรือ่ งต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ม.4/9 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ม.4/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสาคัญชัดเจน
ม.4/2 เขียนเรียงความ
ม.4/3 เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย
ม.4/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ
ม.4/5 ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ม.4/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ม.4/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
ม.4/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงั และดู
ม.4/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ม.4/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ม.4/2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ม.4/4 แต่งบทร้อยกรอง
ม.4/5 อธิบายอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาอื่น
ม.4/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท 5.1 ม.4/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ม.4/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต
ม.4/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ม.4/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.4/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ม.4/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง

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

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน )
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/3, ม.4/4,
หัวใจชายหนุ่ม
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.4/5, ม.4/9
สมุดและใบงาน
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/3
- แบบทดสอบปรนัย
ท 3.1 ม.4/2,ม.4/6
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 4.1 ม.4/1, ม.4/2
จานวน 20 ข้อ
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3,
- แบบทดสอบอัตนัย
ม.4/4
จานวน 2 ข้อ
ชิ้นงาน 2 คะแนน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/5, ม.4/7
ทุกข์ของชาวนา
15
การตรวจคาตอบจากสมุด
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/3
และใบงาน
ท 3.1 ม.4/2 ,ม.4/4
- แบบทดสอบปรนัย
ท 4.1 ม.4/2, ม.4/4
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 5.1 ม.4/2, ม.4/3,ม.4/6
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
- ชิ้นงาน 3 คะแนน
รวม
25

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- power point
-วีดีทัศน์

- Note Book
- Projector
- power point
- วีดีทัศน์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/3,
หัวใจชายหนุ่ม
20
-แบบทดสอบปรนัย
ม.4/5, ม.4/7, ม.4/9
ทุกข์ของชาวนา
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/3
จานวน 40 ข้อ
ท 3.1 ม.4/2, ม.4/4,ม.4/6
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน
ท 4.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/4
2 ข้อ
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/3, ม.4/4,
ม.4/6
รวม
20
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/5, ม.4/7,
ม.4/9
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/5, ม.4/8
ท 3.1 ม.4/2, ม.4/5
ท 4.1 ม.4/2, ม.4/5
ท 5.1 ม.4/3, ม.4/4
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/3, ม.4/5,
ม.4/9
ท 2.1 ม.4/2, ม.4/4, ม.4/8
ท 3.1 ม.4/4
ท 4.1 ม.4/7
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/4,ม.4/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
มงคลสูตรคาฉันท์
10
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 1 ข้อ
- ชิ้นงาน 2 คะแนน
มหาชาติหรือ
15
- การตรวจคาตอบจาก
มหาเวสสันดรชาดก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
- ชิ้นงาน 3 คะแนน
รวม
25

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-power point
-วีดีทัศน์

- Note Book
- Projector
-power point
-วีดีทัศน์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/3, ม.4/5,
มงคลสูตรคาฉันท์
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.4/7,ม .4/9
มหาเวสสันดรชาดก
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ท 2.1ม. 4/1, ม.4/2,ม.4/4,
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ม.4/5,ม. 4/8
ท 3.1 ม.4/2,ม.4/4,ม.4/5
ท 4.1 ม. 4/1,ม. 4/4,ม. 4/7
ท 5.1 ม. 4/1,ม.4/3, ม.4/4,
ม. 4/5
รวม
30
4.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
บูรณาการ
หัวใจชายหนุ่ม
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
มงคลสูตรคาฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
1.ประเมินการท่องอาขยาน 1.ท่องจา
4 ชิ้น
2.ประเมินการจัดทา
บทอาขยาน
โครงงาน
2.การ
3.ทดสอบ
ค้นคว้าทาง
4.ประเมินการแต่ง
อินเทอร์เน็ต
บทร้อยกรอง
3.แต่ง
บท
ร้อยกรอง
4.หนังสั้น
รวม
4 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 31 ม.ค. 2561
(ก่อนกลาง
ภาค 5
คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

10 คะแนน

