
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาไทย  2*                                       รหัสวิชา ท21102 **  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *  *                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557                   ครูผู้สอน  มิสทัศนีย์   ทาคำห่อ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. กาพย์พระไชยสุริยา

    1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

          เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

    1.2 การสรุปใจความสำคัญจากเรื่อง

          กาพย์พระไชยสุริยา

    1.3 คำยากจากบทเรียนเรื่องกาพย์

          พระไชยสุริยา

    1.4 เนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องกาพย์

          พระไชยสุริยา

    1.5 การแต่งกาพย์

    1.6 การอ่านกาพย์ยานี11  กาพย์ฉบัง

          16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28

    1.7 การเขียนจดหมายส่วนตัว 

          จดหมายกิจธุระ

    1.8 ประโยคในการส่ือสาร

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

          เรื่องที่อ่าน

ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ม.1/3 ระบุเหตุผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ม.1/5 ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท

ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย

          เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิต

ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน

ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน  เหมาะสมและ

          สละสลวย

ม.1/7 เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายธุระ

ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน

ม.1/3 พูดสรุปใจความจากเรื่องที่ฟังและดู

ม.1/5 การแต่งบทร้อยกรอง

ม.1/1 เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้จริง

ม.1/5 ท่องตามบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

          ตามความสนใจ

2. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

    2.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

          เรื่องกาพย์เห่ชมคราวหวาน

    2.2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

    2.3 คำยากและคำศัพท์

    2.4 ข้อคิดจากเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่อง

          คาวหวาน

    2.5 มีมารยาทในการอ่าน

    2.6 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก

          เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

    2.7 การพูดแสดงความคิดเห็น

    2.8 มารยาทในการฟัง  การดู และ

          การพูด

    2.9 ภาษาพูด  ภาษาเขียน

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ม.1/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

          เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ม.1/4 อธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบท

          ต่างๆจากคำอ่าน

ม.1/7 ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ใน

          ระดับที่ยากข้ึน  

ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนหลากหลาย  เพื่อ

          นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน

ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน  

ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน

ม.1/3 การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องและวรรณคดีที่อ่าน

ม.1/6 มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ต่อ)

    2.10 การเขียนรายงาน / โครงงาน

    2.11 การคัดลายมือ

    2.12 คู่มือแนะนำการใช้งานของ

            เครื่องมือเครื่องใช้

ท 4.1

ท 5.1

ม.1/4 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน

ม.1/1 เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้จริง

3. นิทานพื้นบ้าน

    3.1  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

           และบทร้อยกรองเรื่องนิทาน

           พื้นบ้าน

    3.2 การสรุปใจความสำคัญจากเรื่อง

          นิทานพื้นบ้าน

    3.3 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก

          นิทานพื้นบ้าน

    3.4 การเขียนนิทาน  นิทานชาดก

    3.5 การพูดรายงาน  การศึกษาค้นคว้า

    3.6 ภูมิปัญญาทางภาษา

          -  เพลงกล่อมเด็ก

          -  การละเล่นไทย

          -  สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย

          -  ปริศนาคำทาย

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ม.1/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

          เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนหลากหลาย  เพื่อ

          นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

ม.1/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

ม.1/5 การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  

          การดูและการสนทนา

ม.1/6 จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้จริง

การวัดและประเมินผล

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินภาระงาน

25 ท 1.1 ม.1/1, 3  

          ม.1/8-9

ท 3.1 ม.1/3

ท 4.1 ม.1/5

ท 5.1 ม.1/5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.1/2

ท 2.1 ม.1/5

ท 2.1 ม.1/2

ท 5.1 ม.1/2

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินภาระงาน

25 ท 3.1 ม.1/5

ท 2.1 ม.1/5
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.1/2

ท 5.1 ม.1/3-4

ท 4.1 ม.1/4, 6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย*์ *                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต* * *

3.   มีวินัย* * * * * * 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง * * * * * 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน* *

7.   รักความเป็นไทย* * * * * 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข* * * * 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร* * * * 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา* * * * 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

วก 103/56


