
รายละเอียดวิชา

วิชา  การเรียบเรียงภาษาศึกษางานประพันธ        รหัสวิชา  ท32101  :              จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-9  : :         ภาคเรียนที่ 1/ 2557     :     ครูผูสอน ม.วิฑูรย , มิสศรุตา  

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ธรรมชาติของภาษา

     1.1  อานออกเสียงบทรอยแกว และ

     บทรอยกรอง

     1.2  อานจับใจ ความ

     1.3  เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

     อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  รายงาน

     การดำเนินโครงการ

     1.4  การเขียนราย งานเชิงวิชาการ 

     เขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ

     1.5  การพูดสรุปแนวคิดและการ

     แสดงความคิด เห็นจากการพูดใน

     โอกาสตางๆ 

            - การพูดตอที่ชุมชน

     1.6  พลังของภาษา

     1.7  การใชกลุมคำสรางประโยค 

            - คำและสำนวน

            - การรอยเรียงประโยค

     1.8  หลักการวิเคราะหและวิจารณ

     วรรณคดีและวรรณกรรม 

            1.8.1 จุดมุงหมายการแตงและ

            รูปแบบของวรรณคดีและ

            วรรณกรรม

ท1.1 ม.4-6/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง

              ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน

ม.4-6/2  ตีความ แปลความ และขยายความ เรื่องที่อาน

1.  ธรรมชาติของภาษา

     1.1  อานออกเสียงบทรอยแกว และ

     บทรอยกรอง

     1.2  อานจับใจ ความ

     1.3  เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

     อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  รายงาน

     การดำเนินโครงการ

     1.4  การเขียนราย งานเชิงวิชาการ 

     เขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ

     1.5  การพูดสรุปแนวคิดและการ

     แสดงความคิด เห็นจากการพูดใน

     โอกาสตางๆ 

            - การพูดตอที่ชุมชน

     1.6  พลังของภาษา

     1.7  การใชกลุมคำสรางประโยค 

            - คำและสำนวน

            - การรอยเรียงประโยค

     1.8  หลักการวิเคราะหและวิจารณ

     วรรณคดีและวรรณกรรม 

            1.8.1 จุดมุงหมายการแตงและ

            รูปแบบของวรรณคดีและ

            วรรณกรรม

ท2.1 ม.4-6/1  เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค โดย

              ใชภาษา เรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล และ สาระสําคัญชัดเจน

ม.4-6/6  เขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจตามหลักการ

              เขียนเชิงวิชาการและใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยาง

              ถูกตอง

1.  ธรรมชาติของภาษา

     1.1  อานออกเสียงบทรอยแกว และ

     บทรอยกรอง

     1.2  อานจับใจ ความ

     1.3  เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

     อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  รายงาน

     การดำเนินโครงการ

     1.4  การเขียนราย งานเชิงวิชาการ 

     เขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ

     1.5  การพูดสรุปแนวคิดและการ

     แสดงความคิด เห็นจากการพูดใน

     โอกาสตางๆ 

            - การพูดตอที่ชุมชน

     1.6  พลังของภาษา

     1.7  การใชกลุมคำสรางประโยค 

            - คำและสำนวน

            - การรอยเรียงประโยค

     1.8  หลักการวิเคราะหและวิจารณ

     วรรณคดีและวรรณกรรม 

            1.8.1 จุดมุงหมายการแตงและ

            รูปแบบของวรรณคดีและ

            วรรณกรรม

ท3.1 ม.4-6/1  สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู

ม.4-6/5  พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ

              และเสนอแนวคิดใหม ดวยภาษาถูกตองเหมาะสม

1.  ธรรมชาติของภาษา

     1.1  อานออกเสียงบทรอยแกว และ

     บทรอยกรอง

     1.2  อานจับใจ ความ

     1.3  เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

     อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  รายงาน

     การดำเนินโครงการ

     1.4  การเขียนราย งานเชิงวิชาการ 

     เขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ

     1.5  การพูดสรุปแนวคิดและการ

     แสดงความคิด เห็นจากการพูดใน

     โอกาสตางๆ 

            - การพูดตอที่ชุมชน

     1.6  พลังของภาษา

     1.7  การใชกลุมคำสรางประโยค 

            - คำและสำนวน

            - การรอยเรียงประโยค

     1.8  หลักการวิเคราะหและวิจารณ

     วรรณคดีและวรรณกรรม 

            1.8.1 จุดมุงหมายการแตงและ

            รูปแบบของวรรณคดีและ

            วรรณกรรม

ท4.1 ม.4-6/1  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของ ภาษา และลักษณะ

              ของภาษา

ม.4-6/2  ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตาม วัตถุประสงค

1.  ธรรมชาติของภาษา

     1.1  อานออกเสียงบทรอยแกว และ

     บทรอยกรอง

     1.2  อานจับใจ ความ

     1.3  เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

     อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  รายงาน

     การดำเนินโครงการ

     1.4  การเขียนราย งานเชิงวิชาการ 

     เขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ

     1.5  การพูดสรุปแนวคิดและการ

     แสดงความคิด เห็นจากการพูดใน

     โอกาสตางๆ 

            - การพูดตอที่ชุมชน

     1.6  พลังของภาษา

     1.7  การใชกลุมคำสรางประโยค 

            - คำและสำนวน

            - การรอยเรียงประโยค

     1.8  หลักการวิเคราะหและวิจารณ

     วรรณคดีและวรรณกรรม 

            1.8.1 จุดมุงหมายการแตงและ

            รูปแบบของวรรณคดีและ

            วรรณกรรม

ท5.1 ม.4-6/1  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ วรรณกรรมตามหลัก

              การวิจารณ เบื้องตน

ม.4-6/6  ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน ตามที่กําหนดและ

              บทรอยกรองที่มี คุณคาตามความสนใจและนําไปใชอางอิง

2.  วัฒนธรรมกับภาษา

     2.1  แสดงความคิดเห็นโตแยงกับ

     เรื่องที่อานและเสนอความคิดใหม

     อยางมีเหตุผล

     2.2  วรรณคดีในบทเรียน

     2.3  ผลิตงานเขียนในรูปแบบตางๆ

     2.4  วิเคราะหแนวคิดการใชภาษา

     2.5  ระดับของภาษา ราชาศัพท

     

ท1.1 ม.4-6/5  วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น โตแยงกับเรื่องที่อาน  

              และเสนอ ความคิดใหมอยางมีเหตุผล

ม.4-6/6  ตอบคําถามจากการอานประเภท ตางๆ ภายในเวลาที่

              กําหนด

ม.4-6/7  อานเรื่องตางๆแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก 

              ยอความ และ รายงาน

2.  วัฒนธรรมกับภาษา

     2.1  แสดงความคิดเห็นโตแยงกับ

     เรื่องที่อานและเสนอความคิดใหม

     อยางมีเหตุผล

     2.2  วรรณคดีในบทเรียน

     2.3  ผลิตงานเขียนในรูปแบบตางๆ

     2.4  วิเคราะหแนวคิดการใชภาษา

     2.5  ระดับของภาษา ราชาศัพท

     

ท2.1 ม.4-6/4   ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตางๆ

2.  วัฒนธรรมกับภาษา

     2.1  แสดงความคิดเห็นโตแยงกับ

     เรื่องที่อานและเสนอความคิดใหม

     อยางมีเหตุผล

     2.2  วรรณคดีในบทเรียน

     2.3  ผลิตงานเขียนในรูปแบบตางๆ

     2.4  วิเคราะหแนวคิดการใชภาษา

     2.5  ระดับของภาษา ราชาศัพท

     ท3.1 ม.4-6/2  วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และ ความนาเชื่อถือจาก

              เรื่องที่ฟงและดู อยางมีเหตุผล
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ)

     2.6  วิเคราะหลักษณะเดนของ

     วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ

     เหตุการณ ประวัติศาสตรและวิถีชีวิต

     ของสังคมในอดีต

            - ลิลิตตะเลงพาย

ท4.1 ม.4-6/3  ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง

              คําราชาศัพทอยางเหมาะสม

2. (ตอ)

     2.6  วิเคราะหลักษณะเดนของ

     วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ

     เหตุการณ ประวัติศาสตรและวิถีชีวิต

     ของสังคมในอดีต

            - ลิลิตตะเลงพาย

ท5.1 ม.4-6/2  วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี เชื่อมโยงกับการเรียนรู 

              ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค - ชิ้นงาน

- ทดสอบ

- แบบประเมินชิ้นงาน

- แบบทดสอบ

25 ท1.1 ม.4-6/1

ท2.1 ม.4-6/1, 6

ท3.1 ม.4-6/5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท1.1 ม.4-6/2

ท2.1 ม.4-6/1, 6

ท3.1 ม.4-6/1

ท4.1 ม.4-6/1

ท5.1 ม.4-6/1, 6

3. หลังกลางภาค - ชิ้นงาน

- ทดสอบ

- แบบประเมินชิ้นงาน

- แบบทดสอบ

25 ท1.1 ม.4-6/5, 7

ท2.1 ม.4-6/4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท1.1 ม.4-6/5, 6

ท3.1 ม.4-6/2

ท4.1 ม.4-6/3

ท5.1 ม.4-6/2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการสงงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม

ประเมินแบบฝกหัด

แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินแบบฝกหัด

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ประเมินแบบฝกหัด แบบประเมินแบบฝกหัด - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย: :                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต: : :

3.   มีวินัย: : : : : : 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง : : : : : 6.   มุงม่ันในการทำงาน: :

7.   รักความเปนไทย: : : : : 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข: : : : 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร: : : : 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา: : : : 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

วก 103/56


