
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาและวรรณกรรมไทย 21 1 รหัสวิชา  ท31102  1 1  จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9  1 1 ภาคเรียนที่ 2/ 2557     1              ครูผู้สอน   ม.ชัญญณัฐ    นิจนิรันดร์กุล

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  สีสันแห่งภาษา  (อักษรไทย การ

สะกดคำ การอ่านออกเสียงคำที่มาจาก

ภาษา ป-ส )

ท 4.1 ม.4-6/2  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

ม.4-6/5  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

2. โลกส่วนตัวของเรา 

(เรียงความ เรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว)    

ท 2.1 ม.4-6/1  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

              โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญ

              ชัดเจน

ม.4-6/2  เขียนเรียงความ

ม.4-6/8  มีมารยาทในการเขียน

3. มโนภาพยอดนักคิด (ผังมโนภาพ) ท 1.1

ท 2.1

ม.4-6/7  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก  

              ย่อความ และรายงาน

ม.4-6/1  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

              โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญ

              ชัดเจน

4. สีสันวรรณศิลป์์                                

(ฝึกแต่งบทร้อยกรอง)

ท 1.1

ท 4.1

ม.4-6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง 

              ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ม.4-6/4  แต่งบทร้อยกรอง

5. เรียงร้อยวรรณคดี( นิราศนรินทร์ , 

ทุกข์ของชาวนาในบทกวี )(FSG )

ท 1.1

ท 5.1

ม.4-6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  

              ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ม.4-6/2  ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน

ม.4-6/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล

ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ

              วิจารณ์เบื้องต้น

ม.4-6/3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี

              และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

              ชาติ

ม.4-6/4  วิเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไป

              ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ม.4-6/6  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบท

              ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้ในการ

              อ้างอิง
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. หลากหลายคำน่ารู้ ( คำ ความหมายคำ 

ชนิดของคำ หน้าที่ของคำ การใช้คำ )

ท 4.1 ม.4-6/2  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

ม.4-6/3  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง

              คำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

7. ฟังคิดพินิจสาร(รับสารด้วยการฟัง) ท 3.1 ม.4-6/1  สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ม.4-6/3  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไป

              ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ม.4-6/4  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู

ม.4-6/5  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ 

              และเสนอแนวคิดใหม่ ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

ม.4-6/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

8. ส่ือสารไร้พรมแดน (การส่ือสารเพื่อ

กิจธุระ )

ท 2.1 ม.4-6/1  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

              โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญ

              ชัดเจน

ม.4-6/8  มีมารยาทในการเขียน

9. ร้อยรสบทละคร (อิเหนา มหาชาติ) ท 1.1

ท 5.1

ม.4-6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง 

              ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ม.4-6/2  ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน

ม.4-6/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล

ม.4-6/9  มีมารยาทในการอ่าน

ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ

              วิจารณ์เบื้องต้น

ม.4-6/3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี

              และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

              ชาติ

ม.4-6/4  วิเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไป

              ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ม.4-6/5  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง

              ภาษา
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การวัดและประเมินผล

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

.

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ชิ้นงาน

    - เขียนเรียงความ

    - แต่งบทร้อยกรอง

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการเขียน

3. แบบประเมินการแต่งคำ

ประพันธ์

15

5

5

ท 1.1 ม.4-6/1-2,7

ท 4.1 ม.4-6/1-5

ท 5.1 ม.4-6/1-6

ท 2.1 ม.4-6/1-2,8

ท 4.1 ม.4-6/4

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.4-6/2-3

ท 4.1 ม.4-6/2,5

ท 5.1 ม.4-6/1,3-4

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ชิ้นงาน 

   - เขียนประกาศ 

   - รายงานวรรณกรรมพื้นบ้าน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการเขียน

15

5

5

ท 4.1 ม.4-6/2-3

ท 1.1 ม.4-6/1,9

ท 5.1 ม.4-6/1,3,6

ท 3.1 ม.4-6/1,3-6

ท 2.1 ม.4-6/1,7

ท 5.1 ม.4-6/5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.4-6/2-3

ท 4.1 ม.4-6/2-3

ท 5.1 ม.4-6/1,3-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1. สังเกต

2. ชิ้นงานสมุดแบบฝึกหัด

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ชิ้นงาน(สมุดอ่าน คิด 

วิเคราะห์)

แบบประเมินอ่าน เขียน คิด 

วิเคราะห์

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย1์ 1                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเป็นไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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