
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา  ภาษาไทย 4                                        รหัสวิชา ท22102    จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           ภาคเรียนที่ 2 / 2557                  ครูผู้สอน  มิสวัฒนา , มิสสุวัฒนา !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. สภาพแวดล้อมน้อมนำชีวิต 

    1.1  รื่นเริงเพลงรำวง  (ท้องถิ่น)  

    1.2  พรที่สัมฤทธ์ิ 

    1.3  ประโยค 

    1.4  กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร 

           ทองแดง (พฤกษศาสตร์) 

    1.5 โคลงสุภาษิตฯ

ท 1.1 !!!
ท 2.1 

ท 3.1 !!
ท 4.1 !
ท 5.1

ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ม.2/2 จับใจความสำคัญสรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง 

          ที่อ่าน 

ม.2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน 

ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

ม.2/4 พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ม.2/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า 

ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม และประโยค 

          ซ้อน 

ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 

ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรม 

          ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

2. วัฒนธรรมกับการพัฒนา 

     2.1  บทอาขยาน ( FSG ) 

     2.2  วันที่ผมต่ืนสาย  

     2.3  ออมไว้ใส่ถุงแดง 

     2.4  โชคดีที่มีภาษาไทย 

     2.5  รามเกียรต์ิ  

     2.6  เด็กชายเจ้าปัญญา

ท 1.1 !!!!!
ท 2.1 !
ท 3.1 !!
ท 4.1 

ท 5.1 

ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ม.2/5 วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน และ 

          ข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย  

          และประเมินคุณค่า หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้ 

          แก้ปัญหาในชีวิต 

ม.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

ม.2/4 เขียนย่อความ 

ม.2/1 พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู 

ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของ 

          ข่าวสารจากส่ือต่างๆ 

ม.2/4 ใช้คำราชาศัพท์ 

ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 

ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรม 

          ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
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!
การวัดและประเมินผล 

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

!

2. (ต่อ) ท 5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.2/5 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

          ตามความสนใจ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย 

2. ภาระงาน   

    “ พูดอวยพร,บัตรอวยพร ” 

3. ชิ้นงาน  “ เขียนรายงาน “ 

4. ชิ้นงานประพาสธารทองแดง

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินการพูด 

3. แบบประเมินการเขียนรายงาน 

4. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ม.2/1-3 

ท 2.1 ม.2/5 

ท 3.1 ม.2/4,5,6 

ท 5.1 ม.2/1-2

2. สอบกลางภาค สอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.2/2 

ท 3.1 ม.2/4 

ท 4.1 ม.2/2 

ท 5.1 ม.2/1-4

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย 

2. ภาระงาน “ท่องอาขยาน “ 

3. ชิ้นงาน  

    1. “คำราชาศัพท์”   

    2. “คัดลายมือ,ย่อความ”

1. แบบทดสอบ 

2. แบบแบบประเมินการท่อง 

3. แบบประเมินชิ้นงาน 

4. แบบประเมินการเขียน

25 ท 1.1 ม.2/2,5,7 

ท 2.1 ม.2/1,4-5 

ท 4.1 ม.2/4 

ท  5.1 ม.2/5

4. สอบปลายภาค สอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.2/5,7 

ท 2.1 ม.2/4 

ท 3.1 ม.2/2 

ท 4.1 ม.2/4 

ท  5.1 ม.2/1-4

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

2. ชิ้นงาน “สมุดผลงาน”

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินชิ้นงาน 

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

สมุดบันทึกการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน

แบบประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                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
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