วก.07/64

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ท32102 ชื่อวิชาภาษาไทย
จำนวน 48 คาบ (40 ชั่วโมง) 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 70: 30
ผู้สอน 1. นางสาวภัทรสิริ งามวิเชียร หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวฐิตาภรณ์ เหรียญบริสุทธิ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์
4. นางสาวพนิดา ผิวแดง
5. นางสาวมัณฑิกา วิชัยดิษฐ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
คะแนน
กำหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวน
ชิ้น
หน่วยที่ 1: อ่านคิดวิเคราะห์คุณภาพชีวิต
10
 ลิลิตตะเลงพ่าย

(5)

(2)

- รายงานวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องวรรณคดี
(บูรณาการ)
(งานกลุ่ม),(ปฏิบัติ)การ
นำเสนอ
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
- ท่องอาขยาน
(งานเดี่ยว)

คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

(1)
(2)

- ใบงาน/แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 เขียนสื่อหลากหลายขยาย
ความคิด
 การกรอกแบบฟอร์ม
 ประกาศ

10

 สัมภาษณ์แม่ค้า-พ่อค้าใน
สถานที่ใกล้กับโรงเรียนลงใน
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์

- เขียนโครงงาน
(บูรณาการ) (งานกลุ่ม),
(ปฏิบัติ)(การคิด)

1

 ภายในวันที่ 1-10

ธ.ค. 2564
1

 ภายในวันที่ 7-21

ธ.ค. 2564
1

 ภายในวันที่ 1-19

พ.ย. 2564
1
1

 ภายในวันที่ 1-5 ก.พ.

4

ภายในวันที่
24-28 ม.ค. 2565

2565
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หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

หน่วยที่ 3 ฟัง ดู พูด พัฒนาชีวิต
คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร

10
(2)

 การสื่อสารในการประชุม

(2)

 ความคิดกับภาษา

(2)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวน
ชิ้น
รายงานการประชุม

(การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
(การเรียนภาษา)(ปฏิบัติ
การนำเสนอ
(งานกลุ่ม)
 ใบงาน/
การนำเสนอ
(งานกลุ่ม)
 ใบงาน

1

กำหนดส่งงาน

 ภายในวันที่ 15-19

พ.ย. 2564

1

 ภายในวันที่ 21-27

ก.พ. 2565
 ภายในวันที่ 14-18

ก.พ. 2565
หน่วยที่ 4 หลักภาษาพัฒนาความคิด
 คำไทยแท้
 คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 การสมาสและการสนธิ

10

หน่วยที่ 5 พาทีสร้างสรรค์จากวรรณกรรมไทย
 โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน

10

 ใบงาน/
(การเรียนรู้ความเข้าใจ)
(การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
(การเรียนภาษา)(ปฏิบัติ
การนำเสนอ

(5)

(5)

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

20
20

- รายงานวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องวรรณคดี
- ใบงาน
งานกลุ่ม),(ปฏิบัติ)
การนำเสนอ
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
ข้อสอบปรนัย
ข้อสอบอัตนัย (10)
ข้อสอบปรนัย (20)

1

 ภายในวันที่ 1-12

พ.ย. 2564

1

 ภายในวันที่ 7-11
ก.พ..2565

1

ภายในวันที่14-18
ก.พ. 2565

1 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ

24-30 ธ.ค 2564
21-25 ก.พ. 2565
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 2565
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รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ท32202 ชื่อวิชาหลักภาษาพัฒนาการสื่อสาร จำนวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวพนิดา ผิวแดง หัวหน้ารายวิชา
2. นางปิยะพร สมบุญ
3. นางสาวกรรณิกา แสงชูทอง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวน
ชิ้น

กำหนดส่งงาน

ภายในวันที่
14 พ.ย. 2564
ภายในวันที่
29 พ.ย. 2564

หน่วยที่ 1
ธรรมชาติของภาษา
-อิทธิพลของภาษา

10
5

ใบงาน

1

-การวิเคราะห์ลักษณะของภาษาไทย

5

แบบทดสอบ

1

หน่วยที่ 2
การสร้างคำ
- โครงสร้างคำประสม

5
10

ใบงาน

1

-แบบทดสอบการสร้างคำ

10

แบบทดสอบ

1

หน่วยที่ 3
เรียงร้อยถ้อยคำ
-โครงงานการศึกษาการใช้คำจากสื่อ
ต่างๆ
หน่วยที่ 4
อิทธิพลของภาษาถิ่นและ
ภาษาต่างประเทศ
-โครงงานอิทธิพลของภาษาอาเชียน

10
ชิ้นงาน

1

ส่งภายในวันที่
26 ธ.ค. 2564

ชิ้นงาน

1

ส่งภายในวันที่
11 ม.ค. 2565

หน่วยที่ 5
ระดับภาษา

5

-ความแตกต่างของภาษาแต่ละระดับ

10

ใบงาน

1

ส่งภายในวันที่
18 ม.ค. 2565

20

ภายในวันที่
9 ธ.ค. 2564
ส่งภายในวันที่
11 ธ.ค. 2564

10
20
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-การใช้ระดับภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสม
หน่วยที่ 6การแต่งคำประพันธ์
-การแต่งร่ายสุภาพ , โคลงสี่สุภาพ

10

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวน
ชิ้น
แบบทดสอบ
1

5
20

ใบงาน

2

- หลักและวิธีการการแต่งคำประพันธ์

20

แบบทดสอบ

1

การสอบกลางภาค

20

แบบทดสอบปรนัย

1 ฉบับ

การสอบปลายภาค

30
10

แบบทดสอบอัตนัย

1 ฉบับ

20

แบบทดสอบปรนัย

1 ฉบับ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

คะแนน

กำหนดส่งงาน

ส่งภายในวันที่
5 ก.พ. 2565
ส่งภายในวันที่
21 ก.พ. 2565
24-30 ธ.ค
2564

ส่งภายในวันที่
24 ม.ค. 2565

21-25 ก.พ.
2565
28 ก.พ.-4
มี.ค.2565

