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โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabuse)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 32102
จานวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน นายประเวศน์
นางบุญสาว
นางสุพิศ
นางสาวสุชาณี
2. คาอธิบายรายวิชา

ถิ่นวิไล
สุขสมบูรณ์
กลิ่นบุปผา
ทองน้อย

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ ความเรียงและเรื่องสั้น อ่านร้อยกรองประเภทลิลิต
และฉันท์ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน เขียนรายงานเชิงวิชาการ เขียน
บั น ทึ ก ความรู้ จ ากแหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เขี ย นอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ มี ม ารยาทและนิ สั ย
รักการเขียน พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพู ด คาและสานวน การเรียบเรียงประโยค การเพิ่มคา
การใช้คา การเขียนสะกดคา แต่งบทประพันธ์ประเภทโคลง หลักการสร้างคาในภาษาไทย การวิเคราะห์
และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรมภาษาถิ่น ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การฝึกภาคปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความสามรถในการสื่อสาร ความคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีตลอดจนเห็นคุณค่ า
การนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รัก
ความเป็นไทย ใฝ่ความรู้และมีจิตสาธารณะ
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3.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ม.5/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ม.5/2 ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ม.5/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ม.5/4 คาดคะแหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนาความรู้
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิ
ตัวชี้วัด ม.5/6 ตอบคาถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด ม.5/9 มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรานงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ม.5/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ
ตัวชี้วัด ม.5/5 ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ตัวชี้วัด ม.5/6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด ม.5/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ตัวชี้วัด ม.5/8 มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ม.5/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ตัวชี้วัด ม.5/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด ม.5/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู
ตัวชี้วัด ม.5/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ม.5/1 อธิบายธรรมชาติภาษา หลักภาษา และลักษณะของภาษา
ตัวชี้วัด ม.5/2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค ตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ม.5/4 แต่งบทร้อยกรอง
ตัวชี้วัด ม.5/6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาในภาษาไทย
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานที่ ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ม.5/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ตัวชี้วัด ม.5/3 วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
ตัวชี้วัด ม.5/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ม.5/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
รวม 23 ตัวชี้วัด
คุณลักษณะพึงประสงค์ของสาระการเรียนรู้
5.1 เลือกรับสารที่เป็นประโยชน์จากการอ่าน ฟัง ดูได้
5.2 สื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมารยาท
5.3 กระตือรือร้นและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
5.4 มีระเบียบวินัยและมีสัมมาคารวะ
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
- คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
25 คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
ม.5/1, ม.5/3 ,ม.5/4 ลิลิตตะเลงพ่าย
25 -การตรวจคาตอบจาก
ม.5/9
สมุดและใบงาน
ม.5/6,ม.5/7, ม.5/8
-แบบทดสอบปรนัย
ม.5/4 , ม.5/6
แบบเลือกตอบ 4
ม.5/1, ม.5/2
ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
ม.5/2 , ม.5/6
-การท่องอาขยาน
-โครงงานหรือชิ้นงาน
(เฉพาะชิ้นที่ตกลงกัน)
-สมุดบันทึกการอ่าน

สื่อการสอน
-คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
-เครื่องฉาย
-วิดิทัศน์เรื่อง
พระนเรศวร
-ใบงาน,แบบฝึก

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ม.5/1, ม.5/3 ,ม.5/4 ลิลิตตะเลงพ่าย
20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ม.5/9
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ม.5/6,ม.5/7, ม.5/8
- แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)
ม.5/4 , ม.5/6
จานวน 2 ข้อ
ม.5/1, ม.5/2
ม.5/2 , ม.5/6
4.4 คะแนนก่อนปลายภาค รวม 25 คะแนน

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
ม.5/2, ม.5/3 ,ม.5/9 บทละครพูดคาฉันท์
25 -การตรวจคาตอบจาก
ม.5/4 , ม.5/5, ม.5/8 เรื่องมัทนะพาธา
สมุดและใบงาน
ม.5/1 , ม.5/3
-แบบทดสอบปรนัย
ม.5/4,5/6
แบบเลือกตอบ 4
ม.5/3,ม.5/4
ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
-วีดิทัศน์เรื่องมัทนะ
พาธา(การแสดงของ
นักเรียน)
-โครงงานหรือชิ้นงาน
(เฉพาะชิ้นที่ตกลงกัน)
-สมุดบันทึกการอ่าน

สื่อการสอน
-คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
-เครื่องฉาย
-วีดิทัศน์เรื่อง
มัทนะพาธา
-ใบงาน,แบบฝึก
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน ( 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2,5 มีนาคม 2561)

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ม.5/2, ม.5/3 ,ม.5/9 บทละครพูดคาฉันท์
30 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ม.5/4 , ม.5/5, ม.5/8 เรื่องมัทนะพาธา
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ม.5/1 , ม.5/3
- แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)
ม.5/4,5/6
จานวน 1 ข้อ
ม.5/3,ม.5/4
4.6 ชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือ ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
1.ลิลิตตะเลงพ่าย
1. ท่องบทอาขยาน
2.บทละครพูดคาฉันท์ 2. โครงงานหรือชิ้นงาน
เรื่องมัทนะพาธา
(เฉพาะที่ตกลงกัน)
3. สมุดบันทึกการอ่าน
4. การบันทึกวีดีทัศน์ เรื่อง
บทละครพูดคาฉันท์เรื่องมัทนะ
พาธา

รวม

ชิ้นงาน
ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิน้ งาน
1.ท่องบท
4 ชิ้น
อาขยาน
2.แผนภาพ
ความคิด
3.สมุดบันทึก
การอ่าน
2.บันทึกวิดีทัศน์
เรื่อง
บทละครพูดคา
ฉันท์เรื่องมัทนะ
พาธา

หมาย
เหตุ
10
คะแนน
(ก่อน
กลาง
ภาค 10
คะแนน
และหลัง
กลาง
ภาค 10
คะแนน)

4 ชิ้น 20
คะแนน

กาหนดเวลา
ส่งงาน
20 ธ.ค.2560

20 ก.พ.2560

