
 

แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
รายวิชา  ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ (หลักการใชภาษาไทย)                     ๑.๕ หนวยกิต    
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒       ภาคเรียนท่ี ๑           ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
ครูผูสอน          นางมณฑิรา  วัฒนา 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย  ชนิดและหนาท่ีของคําการสรางคําประสม  คําซํ้า  คําซํ้าท่ีเปน
สํานวน  คําซอน  คําพองในภาษาไทย  ความแตกตางของภาษาพูด และภาษาเขียน  แตงบทรองกรอง 
ประเภทกลอนสุภาพ  กาพยยานี  และโคลงสี่สุภาพ  สํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต  โครงสรางประโยค
สามัญ  ประโยครวม และประโยคซอน  ระดับภาษา  คําราชาศัพท  คําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  
โดยใชกระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
         เพ่ือใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของภาษา  ลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสรางคํา  ชนิดและ
หนาท่ีของคําในประโยค  โครงสรางของประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยคซอน  ความแตกตางของภาษา
พูดและภาษาเขียน  สํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต  ระดับภาษา  ระดับพิธีการ  ระดับทาง  ระดับก่ึง
ทางการ  ระดับไมเปนทางการและระดับกันเอง  คําราชาศัพท  คําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  
สามารถแตงบทรองกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพยยานี ๑๑  และโคลงสี่สุภาพ 
๒. ตัวช้ีวัด 

๑. บอกลักษณะของเสียงในภาษาไทยจากวรรณคดีเรื่อง ศิลาจารึกหลักท่ี ๑  และจากบทความท่ีกําหนด
ได 

๒.  บอกและยกตัวอยางชนิดและหนาท่ีของคําได 
๓.  บอกหลักการสรางคําประสม  คําซํ้า  คําซํ้าท่ีเปนสํานวน  คําซอน  คําพองในภาษาไทยได 
๔.  จําแนกความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียนได 
๕. แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพยยานี ๑๑ และโคลงสี่สภาพได 
๖.  จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิตได 
๗.  บอกความหมายของสํานวนและสุภาษิตจากวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระรวงได 
๘.  อธิบายโครงสรางของประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซอนได 
๙.  บอกความสําคัญของการใชภาษาไดถูกตองตามระดับภาษาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง 
     เหมาะสม 

    ๑๐.  บอกความสําคัญของคําราชาศัพทและใชไดถูกตอง 
    ๑๑. จําแนกคําภาษาตางประเภทท่ีใชในภาษาไทยได 
 
 



 
๒.  กําหนดการสอนและตัวชี้วัดรายวิชา ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓  (หลักการใชภาษาไทย)  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 
สัปดาห 
(วันท่ี) 

คาบท่ี 
หัวขอเร่ือง/สาระการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑ 
(๑๘-๒๒ พ.ค. 

๕๘) 

คาบท่ี  
๑-๓ 

๑.เสียงในภาษาไทย ๑. บอกลักษณะของเสียง
ในภาษาไทยได 
 

๑.แบบทดสอบกอนเรียน 
๒.ปฐมนิเทศ(แจงวัตถุประสงค 
    ของวิชาน้ีโดยใชกระบวน  
    การตามวิทยาศาสตร) 
๓. นักเรียนศึกษาความรู 
    เรื่องเสยีงในภาษา 
๔.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑. แบบทดสอบกอนเรียน 
   ชนิดเลือกตอบ ๑๐ ขอ 
๒. ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ จากหนังสอื   
   วรรณคดีวิจักษ  ระดับม.๒ 
๓. บทความ 
๔. Power Point 
๕. แบบทดสอบหลังเรยีน 
๖.บทความวิทยาศาสตรและอ่ืนๆ 

๒ 
(๒๕-๒๙ พ.ค. 

 ๕๘) 

คาบท่ี  
๔-๖ 

๔. การประสมอักษร ๑. บอกลักษณะของเสียง
ในภาษาไทยได 

เหมือนสัปดาหท่ี ๑ เหมือนสัปดาหท่ี ๑ 

๑. คํานาม 
๒. คําสรรพนาม 

๒. บอกและยกตัวอยาง
ชนิดและหนาท่ีของคําได 
 
 
หมายเหตุ   
ใช ๒๕-๒๙พ.ค. ถึง  ๘ – 
๑๒ มิ.ย. ๕๘ 

๑.ทดสอบกอนเรียน 
๒.ศึกษาใบความรู/เอกสาร
ประกอบการเรียน 
๓.ครสูอนโดยใชเกม,เพลง 
   ,นิทาน 
๔.นักเรยีนสรุปองคความรู 
   โดยใช Mind Mapping 
๕.นักเรยีนแบงกลุม๔-๖คนวาด
ภาพประกอบประโยคท่ีแตง
พรอมวิเคราะหชนิดของคําลงใน
ตารางกลุมละ ๖ ประโยค     
๕.ทดสอบหลังเรียน 

๑.แบบทดสอบกอนเรียนชนิด 
   เลือกตอบ ๑๐ ขอ 
๒.ใบความรูเรื่องชนิดและหนาท่ี 
   ของคํา 
๓.เอกสารประกอบการเรียน 
๔. Power Point 
๕. แบบทดสอบหลังเรยีน 
    ชนิดเลือกตอบ ๑๐ ขอ 

๓ 
(๑มิ.ย..-๕ 
มิ.ย. ๕๘) 

คาบท่ี 
๗-๙ 

๓.คํากริยา 
๔.คําวิเศษณ 
๕.คําบุพบท 

๒. บอกและยกตัวอยาง
ชนิดและหนาท่ีของคําได         เหมือนสัปดาหท่ี ๒             เหมือนสัปดาหท่ี ๒ 

๔ 
(๘ -๑๒ มิ.ย. 

๕๘) 

คาบท่ี 
๑๐-๑๒ 

๖. คําสันธาน 
๗. คําอุทาน 

๒. บอกและยกตัวอยาง
ชนิดและหนาท่ีของคําได 

เหมือนสัปดาหท่ี ๒ เหมือนสัปดาหท่ี ๒ 

๑. ลักษณะคํา 
    ไทยแท 

๑๑. จําแนกคําภาษาตาง 
ประเทศท่ีใชในภาษาไทย
ได   

เหมือนสัปดาหท่ี ๕ 
 
 

 
เหมือนสัปดาหท่ี ๕ 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
       โครงการสอน 

รายวิชา ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓  (หลักการใชภาษาไทย)  ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

สัปดาห 
(วันท่ี) 

คาบท่ี 
หัวขอเร่ือง/สาระ

การเรียนรู 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู 

๕ 
(๑๕-๑๙ 
มิ.ย. ๕๘) 

คาบท่ี  
๑๓-
๑๕ 

๒. บาลี   
๓. สันสกฤต 
๔. คําท่ีมาจาก
ภาษาอ่ืนๆ  

๑๑. จําแนกคําภาษาตางประเทศท่ีใชใน
ภาษาไทยได   
หมายเหตุ    
ใช ๘ มิ.ย. – ๑๙ มิ.ย. ๕๘ 

๑.ทดสอบกอนเรียน 
๒.แจงตัวช้ีวัดการเรียนรู 
๓.แบงกลุมศึกษาใบความรูเรื่องคํา
ไทยแทและคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน 
๔.นําเสนอความรูโดยศึกษา Power 
Point และตัวอยางขอความ 
๕.นักเรยีนสังเกตและบันทึกภาพ
ปายช่ือตางๆท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันวาเปนคําท่ีมาจาก
ภาษาใดและบอกความหมาย คนละ
รวบรวมคําไทยแทและคําท่ีมาจาก
ภาษาอ่ืน 
๖.นักเรยีนเขียนแผนผังความคิด
เรื่องคําไทยแทและคําท่ีมาจาก
ภาษาอ่ืน 
๗.ทดสอบหลังเรียน 

๑ แบบทดสอบกอน
เรียน 
๑๐ ขอ เรื่องคําไทยแท
และคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน 
๒. ใบความรู 
๓. เพลง / เกม 
๔.พจนานุกรม 
๕. สื่อสิ่งพิมพ 
๖. Power Point 
๗. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 
 
 
 

 
๖ 

(๒๒-๒๖ 
มิ.ย. ๕๘) 

คาบท่ี  
๑๖-
๑๘ 

๑. คํามูล  
๒. คําประสม   
๓. คําซอนเพ่ือ
เสียง 

๓. บอกหลักการสรางคําประสม คาํซ้ํา  
คําซ้ําท่ีเปนสํานวน  คําซอน    คําพอง
ในภาษาไทยได   
 
หมายเหตุ   
 ใช ๑๗มิ.ย.- ๑๐ก.ค.๕๘ 
 
 
 
 

๑. ทดสอบกอนเรียน 
๒. แจงตัวช้ีวัด 
๓. แบงกลุมศึกษาใบความรู 
๔. นําเสนอความรู 
๕. ครูอธิบายเพ่ิมเตมิและ 
    สรุปความรู 
๖. ใหนักเรียนคนควารวบรวมคํามลู 
คําประสม คําซอน คําซ้าํ คําพอง 
กลุมละ ๑ เรื่องโดยใชวิธีการสืบคน
แบบโครงงาน จากแหลงสื่อสิ่งพิมพ
ท่ีหลากหลาย เชน การตูน
วิทยาศาสตรคอลมันทาง
วิทยาศาสตร สารคดี ฯลฯ   

๑. แบบทดสอบกอน
เรียน  
     ๑๐ ขอ 
๒. ใบความรู 
๓. เพลง / เกม 
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๗ 
(๒๙-๓ 

กค. ๕๘) 

คาบท่ี 
๑๙-
๒๑ 

๔. คําซอนเพ่ือ
ความหมาย   
๕. คําซํ้า  
๖. คําซํ้าท่ีเปน
สํานวน 

๓. บอกหลักการสรางคําประสม คาํซ้ํา  
คําซ้ําท่ีเปนสํานวน  คําซอน    คําพอง
ในภาษาไทยได   เหมือนสัปดาหท่ี ๖ เหมือนสัปดาหท่ี ๖ 

 
 



โครงการสอน 
รายวิชา ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓  (หลักการใชภาษาไทย)  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

สัปดาห (วันท่ี) คาบท่ี 
หัวขอเร่ือง/สาระการ
เรียนรู 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู 

๘ 
(๖ –๑๐ ก.ค. 

๕๘) 

คาบท่ี 
๒๒-๒๔ 

๗. คําพอง ๓. บอกหลักการสรางคํา
ประสม คําซ้ํา  คําซ้ําท่ีเปน
สํานวน  คําซอน    คําพองใน
ภาษาไทยได   

เหมือนสัปดาหท่ี ๖ เหมือนสัปดาหท่ี ๖ 

๑-๒ ชนิดและหนาท่ี
ของกลุมคํา 
 
 

๓. บอกหลักการสรางคํา 
ประสม คําซ้ํา  คําซ้ําท่ีเปน
สํานวน  คําซอน    คําพองใน
ภาษาไทยได   
๘. อธิบายโครงสรางประโยค
สามัญ  ประโยครวมและ
ประโยคซอนได     
หมายเหตุใช ๖ก.ค.- ๒๕๔
ก.ค. ๕๘) 

๑.แบบทดสอบกอนเรียน 
๒. แจงตัวช้ีวัด 
๓. แบงกลุมศึกษาใบความรู 
๔.นําเสนอความรู 
๕. ทําใบงานเรื่องวิเคราะห
โครงสราง  ประโยคสามัญ 
ประโยครวม ประโยคซอน 
๖. ทดสอบหลังเรยีน 

๑. แบบทดสอบ
กอนเรียน ๑๐ ขอ 
๒. ใบความรู 
๓. ใบงาน 
๔แบบทดสอบหลัง
เรียน ๑๐ ขอ 
 
 

๙ 
(๑๓-๑๗ ก.ค. 

๕๘) 

คาบท่ี 
๒๒-๒๔ 

๓.ประโยคสามัญ 
๔-๕.ประโยครวม 

๘. อธิบายโครงสรางประโยค
สามัญ  ประโยครวมและ
ประโยคซอนได   

เหมือนสัปดาหท่ี ๘ เหมือนสัปดาหท่ี ๘ 

๑๐ 
(๒๐-๒๔ ก.ค. 

๕๘) 

คาบท่ี 
๒๕-๒๗ 

๖-๘. ประโยคซอน ๘. อธิบายโครงสรางประโยค
สามัญ  ประโยครวมและ
ประโยคซอนได      

เหมือนสัปดาหท่ี ๘ 
เพ่ิมเตมิ กอนสอบกลางภาคให
นักเรียนสรุปความรูท้ังหมด
จากเรื่องท่ีเรียน และสะทอน
ความคิดตอการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

เหมือนสัปดาหท่ี ๘ 

๑๑ 
(๒๗-๓๑ก.ค.

๕๘) 

๓๑-๓๓ 
                                                   สอบกลางภาค 

๑๒ 
(๓ส.ค.-๗ส.ค.

๕๘) 

๓๔-๓๖ ๑-๓ การจําแนก
ความแตกตางของ
ภาษาพูดและภาษา
เขียน 

๙.บอกความสําคัญของการใช
ภาษาไดถูกตองตามระดับ
ของภาษาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดถูกตอง
เหมาะสม      
 

๑. ทดสอบกอนเรียน 
๒. แจงตัวช้ีวัด 
๓. จับคูศึกษาใบความรู 
๔. นําเสนอความรู 
๕. ทําใบงานเรื่องภาษาพูด 
    และภาษาเขียน   

๑.แบบทดสอบ
กอนเรียน ๑๐ ขอ 
๒.ใบความรู 
๓.แบบทดสอบหลัง
เรียน   ๑๐ ขอ 

๑๓ 
(๑๐-๑๔ ส.ค. 

๕๘) 

๓๗-๓๙ ๑-๓.ระดับของภาษา ๙.บอกความสําคัญของการใช
ภาษาไดถูกตองตามระดับ
ของภาษาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดถูกตอง
เหมาะสม      
 

๑. แบบทดสอบกอนเรียน 
๒. แจงตัวช้ีวัด 
๓. แบงกลุมศึกษา 
    ใบความรู 
๔. นําเสนอความรู 
๕. ทําใบงานเรื่องระดับ 
    ของภาษา   

๑.แบบทดสอบ
กอนเรียน  ๑๐ ขอ 
๒.ใบความรู 
๓. ใบงาน 
๔. แบบทดสอบ
หลังเรียน  ๑๐ ขอ 



โครงการสอน 
รายวิชา ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓  (หลักการใชภาษาไทย)  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

สัปดาห (วันท่ี) คาบท่ี 
หัวขอเร่ือง/สาระการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑๔ 
(๑๗-๒๑ ส.ค. 

๕๘) 

๔๐-๔๒ ๔.ระดับภาษา 
๑-๒.ราชาศัพท 
 

๙.บอกความสําคัญของการใช 
ภาษาไดถูกตองตามระดับ
ของภาษาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดถูกตอง
เหมาะสม  
๑๐.บอกความสําคัญของคํา
ราชาศัพทและใชไดถูกตอง   
  

๑.แบบทดสอบกอนเรียน 
๒.แจงตัวช้ีวัด 
๓.แบงกลุมศึกษาใบความรู 
   เรื่องคําราชาศัพท 
๔. ทําใบงานเรื่อง  
    คําราชาศัพท 
๕. ใหนักเรียนหาคําราชาศัพท 
    จากสื่อสิ่งพิมพ พรอมบอก 
   ความหายไมนอยกวา ๕ คํา 
    ลงในPower Point ให 
    สวยงาม   
๖.นักเรยีนนําเสนอ 
   Power Point 
๗.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑.แบบทดสอบกอนเรียน ๑๐ 
ขอ 
๒.ใบความรูเรื่องคําราชาศัพท 
๓.หนังสือราชาศัพท 
๔.สื่อสิ่งพิมพ 
๕.แบบทดสอบหลังเรียน  
๑๐ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
(๒๔-๒๘ ส.ค.

๕๘) 

๔๓-๔๕ ๓-๔.คําราชาศัพท 
 

๑๐.บอกความสําคัญของคํา 
ราชาศัพทและใชไดถูกตอง   

เหมือนสัปดาหท่ี๑๔ 
 

เหมือนสัปดาหท่ี ๑๔ 
 

๑.การแตงกลอน
สุภาพ 

๕. แตงบทรอยกรอง ประเภท
กลอนสุภาพ  กาพยยานี ๑๑  
และโคลงสี่สุภาพได     
 
 

๑.แบบทดสอบกอนเรียน 
๒.แจงตัวช้ีวัด 
๓.ศึกษาใบความรูเรื่อง 
   ฉันทลักษณประเภท 
 กลอนสี่สภุาพ, กาพยยานี๑๑, 
 โคลงสีสุ่ภาพ 
๔.นักเรยีนแตงกลอนสี่สภุาพ 
   คนละ ๒ บท 
๕. นักเรียนแตงกาพยยานี๑๑  
    คนละ ๒ บท 
๖. นักเรียนแตงโคลงสี่สภุาพ 
    คนละ ๒ บท   

๑. แบบทดสอบกอนเรียน  
    ๑๐ ขอ 
๒. ใบความรู 
๓. แบบทดสอบหลังเรยีน  
    ๑๐ ขอ 
๔. Power Point 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 
(๓๐-๔ ส.ค.๕๘) 

 

๔๖-๔๘ ๒.การแตงกลอน
สุภาพ 
๑-๒. การแตงกาพย
ยาน๑ี๑ 

๕. แตงบทรอยกรอง ประเภท
กลอนสุภาพ  กาพยยานี ๑๑  
และโคลงสี่สุภาพได     

เหมือนสัปดาหท่ี ๑๕ เหมือนสัปดาหท่ี ๑๕ 

๑๗ 
(๗-๑๑ ก.ย.๕๘) 

๔๙-๕๑ ๑-๓.การแตงโคลงสี่
สุภาพ 

๕. แตงบทรอยกรอง ประเภท
กลอนสุภาพ  กาพยยานี ๑๑  
และโคลงสี่สุภาพได     

 
เหมือนสัปดาหท่ี ๑๕ 
 

เหมือนสัปดาหท่ี ๑๕ 

 
 



 
โครงการสอน 

รายวิชา ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓  (หลักการใชภาษาไทย)  ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

สัปดาห (วันท่ี) คาบท่ี 
หัวขอเร่ือง/สาระการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู 

๑๘ 
(๑๔-๑๘ ก.ย.

๕๘) 

๕๒-๕๔ ๑.สุภาษิต 
๒.สํานวน 
๓.คําพังเพย 

๖.จําแนกและใชสํานวนท่ีเปน
คําพังเพยและสุภาษิตได   
 

๑.แบบทดสอบกอนเรียน 
๒.แจงตัวช้ีวัด 
๓.ศึกษาใบความรู 
๔.ทําใบงานเรื่องสภุาษิต 
สํานวน คําพังเพย 
๕.นักเรยีนจับคูหาคําสภุาษิต 
สํานวน คําพังเพย โดยอธิบาย
ความในเชิงวิทยาศาสตร
(ฟสิกส เคมี ชีวะ เชน นกสอง
หัว)   
๕.แบบทดสอบหลังเรียน 

๑.แบบทดสอบกอนเรียน 
๑๐ ขอ 
๒.ใบความรู เรื่องสภุาษิต 
สํานวน คําพังเพย 
๓.แบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ 
ขอ 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 
(๒๑-๒๕ ก.ย. 

๕๘) 

๕๕-๕๗ ๑-๓ความหมายของ
สํานวนและสภุาษิต
จากวรรณคดีเร่ือง
สุภาษิตพระรวง 

๗. บอกความหมายของ
สํานวนและสุภาษิตจาก
วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระรวง
ได   
 

๑.แจงตัวช้ีวัด 
๒.ศึกษาเน้ือหา วรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตพระรวง 
๓.ศีกษาใบความรูเรื่องสภุาษิต
พระรวง 
๔.ทําใบงานเรื่องสภุาษิต 
สํานวน จากวรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตพระรวง 
 
***เพ่ิมเตมิใหนักเรยีนสรุป
ความรูจากท่ีเรียนมา 
 
 
 
 
 

๑.หนังสือวรรณคดีวิจักษ 
๒.ใบความรูเรื่องสภุาษิต 
   พระรวง 
๓.ใบงานเรื่องสภุาษิต สาํนวน 
จากวรรณคดเีรื่องสุภาษิต
พระรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
(๒๘-๒ ต.ค. 

๕๘) 

๕๘-๖๐ 
สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 



 
 ๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 
  
  การสอนรายวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ (หลักการใชภาษาไทย) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ มี
แผนประเมินผลการเรียนรูและมอบหมายงานดังนี้ 

๑. ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย    ๕๐ คะแนน 
๒. ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน : จิตพิสัย  ๑๐ คะแนน 
๓. ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
๔. ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
       
       รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอ เปนดังนี ้
๔.๑  ประเมินจากการสอบยอยของนักเรียน  และจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย  (๕๐  คะแนน) 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ รูปแบบ
ของงาน 

วันท่ีมอบหมาย กําหนดสง เวลาท่ีนักเรียน
ควรใช 

คะแนน 

๑ แบบทดสอบเสียงในภาษา งานเดี่ยว ๒๙ พ.ค.๕๘ ในคาบเรียน ๒๐ นาที ๔ 
๒ สราง Mind Mapping เรื่อง ชนิดและหนาท่ีของคํา งานเดี่ยว    ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ในคาบเรียน ๕๐ นาที ๕ 

๓ 
บันทึกภาพปายช่ือตางๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันวา
เปนคําท่ีมาจากภาษาใดและบอกความหมาย  

งานเดี่ยว ๒๙-๓ ก.ค.๕๘. 
๒๓-๒๗ มิ.ย. 

๕๘ 
๑ สัปดาห ๕ 

๔ 
คนควารวบรวมคํามลู คําประสม คําซอน คําซ้ํา คํา
พอง โดยใชวิธีการสืบคนแบบโครงงาน 

งานเดี่ยว ๒๐ -๒๔ก.ค.๕๘. ๑๑ ก.ค. ๕๘ ๒ สัปดาห ๕ 

๕ แบบทดสอบประโยค งานเดี่ยว ๒๙ก.ค. ๕๘ ในคาบเรียน ๒๐ นาที ๕ 
สอบกลางภาค ๒๐ 

๖ 
แบบทดสอบจําแนกความแตกตางของภาพูดและ
ภาษาเขียนได 

งานเดี่ยว ๗ ส.ค. ๕๘ ในคาบเรียน ๒๐ นาที ๓ 

๗ 
แบบทดสอบการใชภาษาไดถูกตองตามระดับของ
ภาษา 

งานเดี่ยว ๑๘ ส.ค. ๕๘ ในคาบเรียน ๒๐ นาที ๓ 

๘ 
คําราชาศัพทจากสื่อสิ่งพิมพ พรอมบอกความหมายไม
นอยกวา ๕ คําลงในPower Point 

งานกลุม ๑๗-๒๑ ส.ค. ๕๘ ๒๕ ส.ค. ๕๘ ๒๐ นาที ๕ 

๙ แตงคําประพันธ งานเดี่ยว ๑ ก.ย.- ๔ก.ย.๕๘ ๑๔ ก.ย. ๕๘ ๑ สัปดาห ๑๐ 

๑๐ 
หาคําสภุาษิตสํานวน คําพังเพย โดยอธิบายความใน
เชิงวิทยาศาสตร 

งานคู 
๑๕ ก.ย.-๑๙ ก.ย.

๕๘ 
๒๒ ก.ย. ๕๘ ๒ สัปดาห ๕ 

 สอบปลายภาค ๒๐ 
 จิตพิสัย ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 

หมายเหตุ  ๑. เวลาท่ีนักเรียนควรใช หมายถึง เวลาท่ีครูพิจารณาวา การทํางานหรือการบานชิ้นนั้นๆ นักเรียน
ควร ใชเวลาทําประมาณเทาใด ท้ังนี้การประมาณการดังกลาว พิจารณาจากความยาก ความซับซอนและ
ปริมาณของงานหรือการบานชิ้นนั้นๆ  
   ๒. งานหรือการบานท่ีมอบหมายแตไมไดคิดคะแนนก็ไดนําเสนอไวในตารางนี้ดวย เพ่ือเปนขอมูลวา
งานหรือการบานท่ีไดมอบหมายท้ังหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะตองใชเวลาทํามากนอยเพียงใด 



 
๔.๒. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๑  (หลักการใชภาษาไทย) ประจําภาค

เรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดกําหนดหัวขอการประเมิน ดังตาราง 
หัวขอการประเมิน 

 
 

ผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(๕) 
ดีมาก 
(๔) 

ด ี
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบ    (๔  คะแนน)      

   ๑.๑ เขาชั้นเรียนตรงเวลา      
   ๑.๒ สงงานตรงเวลา      
   ๑.๓ ปรับปรุง-พัฒนาผลงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ      
   ๑.๔ มีความพรอมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ การ
รวมแสดงความคิดเห็น) 

     

๒.  การปฏิบัติกิจกรรม ( ๔  คะแนน)      
   ๒.๑ ความรวมมือในการทํางานกลุม      
   ๒.๒ความกระตือรือรนในการทํางาน      
   ๒.๓ ความคิดสรางสรรคในการทํางาน      
   ๒.๔ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน      
๓. คุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
( ๒  คะแนน)  

     

  ๓.๑ นําแนวคิดตามแนวทรงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง  

     

                                             รวม      
 รวม    =  ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.๓ การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน ) 

 กําหนดสอบกลางภาค ระหวางวันท่ี      ๒๔- ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘                  เวลาท่ีใชในการ
สอบ ๖๐ นาที หัวขอ/ เนื้อหาและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จํานวนขอสอบ คะแนน 

๑.  เสียงในภาษา อัตนัย และปรนัย  

๒.  ชนิดและหนาท่ีของคํา อัตนัย  และปรนัย  

๓. คําไทยแทและคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน อัตนัยและปรนัย  

๔. ประโยคสามัญ  ประโยครวม ประโยคซอน อัตนัยและปรนัย  

 
 
หมายเหตุ  จะมีการตกลงกันในกลุมอีกครั้งในการออกขอสอบ 

๔.๔ การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน ) 
 กําหนดสอบปลายภาค ระหวางวันท่ี ๒๘ กันยายน- ๒ ตุลาคม           เวลาท่ีใชในการสอบ ๖๐ นาที 
หัวขอ/ เนื้อหาและลักษณะของขอสอบ มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จํานวน
ขอสอบ 

คะแนน 

๑.  ภาษาพูดภาษาเขียน อัตนัย และปรนัย  

๒.  ระดับภาษา อัตนัย และปรนัย  

๓. คําราชาศัพท อัตนัย และปรนัย  

๔. สุภาษิต  สํานวน  คําพังเพย อัตนัย และปรนัย  

   

 
 
หมายเหตุ  จะมีการตกลงกันในกลุมอีกครั้งในการออกขอสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


