แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอรายวิชาภาษาไทย
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๑ - ๔ (ม.๑–ม.๔)
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย5ภาษาไทย
(กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
เนื้อหา
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔

หนา
........... ๑
.......... ๑๘
.......... ๓๕
.......... ๕๐

๑

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
สาขาวิชา
ภาษาไทย
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา
ท๒๑๑๐๑ (หลักการใชภาษาไทย ๑)
๓ คาบ/สัปดาห&
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ป,การศึกษา ๒๕๕๘
ครูผูสอน
................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการอาน การฟ5ง การดู การพูดและการเขียนลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห&
ชนิดของคําตามหลักภาษา จําแนกความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน
ฝ<กแยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น และประเมินคาจากเรื่องที่ฟ5ง ดู และอานวรรณกรรมหรือสื่อตาง ๆ
ฝ<กพูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบตาง ๆ จําแนกและใชสํานวน คําพังเพย สุภาษิตเขียนคัดลายมือ
เขียนเรียงความ เขียนยอความ เขียนจดหมาย ฟ5ง ดู อาน พูดและเขียนไดถูกตองตามรูปแบบ มีคุณธรรมและ
มารยาทแตงคําประพันธ&ประเภทกาพย&
เพื่อใหนักเรียนสามารถฟ5ง ดู อาน พูดเขียนและใชภาษาไทยไดถูกตองหลักการใชภาษาไทยไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล สรางสรรค&มีคุณธรรมและมารยาท
๒. ตัวชี้วัด
๑. อธิบายหลักการอาน การฟ5ง การดู การพูดและการเขียน
๒. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
๓. วิเคราะห&ชนิดของคําตามหลักภาษา
๔. จําแนกความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน
๕. แยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น และประเมินคาเรื่องที่ฟ5ง ดู และอานวรรณกรรมหรือสื่อตาง ๆ
๖. พูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบตาง ๆ และใชสํานวน คําพังเพย สุภาษิต
๗. เขียนคัดลายมือเขียนเรียงความ เขียนยอความ เขียนจดหมาย
๘. ฟ5ง ดู อาน พูดและเขียนไดถูกตองตามรูปแบบ มีเหตุผล สรางสรรค& มีคุณธรรมและมารยาท
๙. แตงคําประพันธ&ประเภทกาพย&

๒
๓.โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอรายวิชาท ๒๑๑๐๑ภาษาไทย ๑ (หลักการใชภาษาไทย ๑)
สัปดาห5ที่/
คาบ

หนวยที่ /
สาระการเรียนรู

สัปดาห5ที่
๑
คาบที่
๑-๓
(๓ คาบ)

ปฐมนิเทศ

สัปดาห5ที่
๒
คาบที่
๔-๖
(๓ คาบ)

หนวยที่ ๑
การอาน

สัปดาห5ที่
๓
คาบที่
๗-๙
(๓ คาบ)

การเขียน

สัปดาห5ที่
๔
คาบที่
๑๐-๑๒
(๓คาบ)

ตัวชี้วัด

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
๑.
แบบทดสอบ
กอนเรียน

-

๑. ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรูฉบับยอรายวิชา
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๒. ทําแบบทดสอบกอน
เรียน จํานวน ๓๐ ขอ

๑. แผนการจัดการ
เรียนรูฉบับยอรายวิชา
ท ๒๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑
๒. แบบทดสอบกอน
เรียน

๑.อธิบายหลั ก การอาน
การฟ5 ง การดู การพู ด
และการเขียน
๘. ฟ5ง ดู อาน พูดและ
เขียนไดถูกตองตาม
รูปแบบ มีเหตุผล
สรางสรรค& มีคุณธรรม
และมารยาท

๑. ศึกษาความรูเรื่อง
การอานออกเสียงรอยแกว
และรอยกรอง
๒. ฝ<กอานออกเสียง รอย
แกว และรอยกรองเปIน
รายบุคคล และเปIนกลุม
๔. สอบการอานออกเสียง
รอยแกวเปIนรายบุคคล
(๓ คะแนน)

๑. ใบความรู เรื่อง
การอานออกเสียง
๒. แบบฝ<กการอาน
ออกเสียง

๑. แบบ
ประเมินการ
อานออกเสียง

๑. ศึกษาความรู เรื่อง
การคัดลายมือ
๒. คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด (๒คะแนน)
๓. เขียนแนะนําตนเอง
(๒ คะแนน)

๑. ใบความรู เรื่อง
การคัดลายมือ

๑. แบบ
ประเมิน
การคัดลายมือ

๑. ศึกษาความรู เรื่อง
การพูด
๒. พูดแสดงความรู
ความคิดอยางสรางสรรค&
หนาชั้นเรียน คนละ ๑
เรื่อง ตามความสนใจ คน
ละไมเกิน ๒ นาที
(๓ คะแนน)เชน
- พูดแนะนําสถานที่
- พูดเลาประสบการณ&

๑. ใบความรู เรื่อง
การพูด

๑. แบบ
ประเมิน
การพูด

๑. แนวการจัด
การเรียนรู ขอตกลงใน
วิชาเรียน ขอบเขต
เนื้อหารายวิชา
การวัดผลและ
ประเมินผล
๒. ทดสอบกอนเรียน

๑. หลักการอานออก
เสียงรอยแกว
- คํา ประโยค
- บทบรรยาย
๒. หลักการอานออก
เสียงรอยกรอง
- กลอน
- กาพย&
- โคลงสี่สุภาพ
๓. มารยาทในการอาน

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

๑.อธิบายหลั ก การอาน
การฟ5 ง การดู การพู ด
๑. การคัดลายมือ
และการเขียน
๒.การเขียนแนะนํา
๗. เ ขี ย น คั ดล า ย มื อ
ตนเอง
๓. มารยาทในการเขียน เขี ย นเรี ย งความ เขี ย น
ยอความ เขียนจดหมาย
ได
๘. ฟ5ง ดู อาน พูดและ
เขียนไดถูกตองตาม
รูปแบบ มีเหตุผล
สรางสรรค& มีคุณธรรม
และมารยาท
๑.อธิ
บายหลั ก การอาน
การฟ<ง การดู และ
การฟ5 ง การดู การพู ด
การพูด
และการเขียน
๑. พูดแสดงความรู
๘. ฟ5ง ดู อาน พูดและ
ความคิดอยาง
สรางสรรค&จากเรื่องที่ฟ5ง เขียนไดถูกตองตาม
รูปแบบ มีเหตุผล
และดู
- การแนะนําสถานที่ สรางสรรค& มีคุณธรรม
- การเลาประสบการณ& และมารยาท
- การพูดโนมนาวใจ
- การพูดเลาเรื่องจาก
เรียงความที่เขียน๒.

๓
สัปดาห5ที่/
คาบ

หนวยที่ /
สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

หนวยที่ ๒
เสียงในภาษาไทย

สัปดาห5ที่
๖
คาบที่
๑๖-๑๘
(๓ คาบ)

การสรางคํา

สัปดาห5ที่
๗-๘
คาบที่
๑๙-๒๔
(๖ คาบ)

ชนิดและหนาที่
ของคํา

สัปดาห5ที่
๙
คาบที่
๒๕-๒๗
(๓ คาบ)

หนวยที่ ๓
ภาษาพูดภาษาเขียน

๑. ลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย
- เสียงพยัญชนะ
- เสียงสระ
- เสียงวรรณยุกต&
๑. สรางคําในภาษาไทย
- คําประสม
- คําซ้ํา
- คําซอน
- คําพอง
พองรูป พองเสียง
พองความหมาย

- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําบุพบท
- คําสันธาน
- คําอุทาน
- คําวิเศษณ&

๑. ภาษาพูด
๒. ภาษาเขียน
๓. ความแตกตางของ
ภาษาพูด และภาษา
เขียน

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

- พูดโนมนาวใจ
- พูดเลาเรื่องจาก
เรียงความที่เขียน

มารยาทในการฟ5ง
ดู พูด
สัปดาห5ที่
๕
คาบที่
๑๓-๑๕
(๓ คาบ)

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

๓. อธิบายลักษณะของ
เสียงในภาษาไทย

๑. ศึกษาความรู เรื่อง
ลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย
- เสียงพยัญชนะ
- เสียงสระ
- เสียงวรรณยุกต&
๒. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๔ คะแนน)
๓. วิเคราะห&ชนิดของคํา ๑. ศึกษาความรู เรื่อง
ตามหลักภาษา
การสรางคําในภาษาไทย
- คําประสม
- คําซ้ํา
- คําซอน
- คําพอง
พองรูป พองเสียง
พองความหมาย
๒. ทําแบบฝ<กหัดเรื่อง
การสรางคําในภาษาไทย
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๕ คะแนน)
๓. วิเคราะห&ชนิดของคํา ๑. ทําแบบทดสอบกอน
ตามหลักภาษา
เรียน
๒. ศึกษาความรู เรื่อง
ชนิดและหนาที่ของคํา
๓. ทําแบบฝ<กเรื่อง
ชนิดและหนาที่ของคํา
๔. สรุปคําทั้ง ๗ ชนิด
เปIนแผนภาพความคิด
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๔ คะแนน)
๔.จําแนกความแตกตาง ๑ ทําแบบทดสอบกอนเรียน
ของภาษาพูดและภาษา จํานวน ๒๐ ขอ
เขียน
๒. ศึกษาความรู เรื่อง
ลักษณะของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน
๓. ทําแบบฝ<กจําแนกความ
แตกตางระหวางภาษาพูด
กับภาษาเขียน
๔. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๓ คะแนน)

๑. ใบความรูเรื่อง
ลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย
๒.แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. ใบความรู เรื่อง
คําพองรูป พองเสียง
พองความหมาย
๒. แบบฝ<กหัดเรื่อง
คําพองรูป พองเสียง
พองความหมาย
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. แบบทดสอบกอน
เรียน
๒. ใบความรู เรื่องชนิด
ของคํา ๗ ชนิด
๓. แบบฝ<กเรื่อง
ชนิดและหนาที่ของคํา
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. แบบทดสอบกอน
๑.
เรียนจํานวน ๒๐ ขอ
แบบทดสอบ
๒. ใบความรู เรื่อง
หลังเรียน
ลักษณะของภาษาพูด
และภาษาเขียน
๓. พาวเวอร&พอยต&
เรื่อง ลักษณะของภาษา
พูดและภาษาเขียน

๔
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห5ที่
๑๐
คาบที่
๒๘-๓๐
(๓ คาบ)

สัปดาห5ที่
๑๑
คาบที่
๓๑-๓๓
(๓ คาบ)

สัปดาห5ที่
๑๒
คาบที่
๓๔-๓๖
(๓ คาบ)

สัปดาห5ที่
๑๓-๑๔
คาบที่
๓๗-๔๒
(๖คาบ)

หนวยที่ /
สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)
๖.จับใจความสําคัญ
หนวยที่ ๑
การจับใจความสําคัญ จากการฟ5ง ดู อาน

๑. ศึกษาความรู เรื่อง
การจับใจความ
๑. หลักการจับใจความ สื่อตางๆ แลวนําเสนอ ๒. ทําแบบฝ<กจับใจความ
๒. การจับใจความจาก ดวยการพูดหรือเขียนได สําคัญเปIนกลุม จาก
- เรื่องเลาจากประสบการณ&
การฟ5งและดูจากสื่อตางๆ
- วรรณคดีในบทเรียน
- เรื่องเลาจากประสบการณ&
- งานเขียนเชิงสรางสรรค&
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- งานเขียนเชิงสรางสรรค&
- เพลง
- บทความ
- ขาว
- เพลง
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
- ขาว
(๒ คะแนน)
๕.
แยกขอเท็
จ
จริ
ง
๑.
ทําแบบทดสอบกอน
ขอเท็จจริงขอคิดเห็น
ขอคิดเห็น และประเมิน เรียน
๑. ขอเท็จจริง
คาเรื่องที่ฟ5ง ดู และอาน ๒. ศึกษาความรู เรื่อง
๒. ขอคิดเห็น
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
๓. การแยกขอเท็จจริง วรรณกรรมหรือสื่อ
ตางๆ
๓. ทําแบบฝ<ก/กิจกรรม
กับขอคิดเห็นจาก
การแยกขอเท็จจริงและ
วรรณกรรมหรือสื่อตางๆ
ขอคิดเห็น
- ประสบการณ&
๔. สรุปความรูเรื่อง
- เรื่องสั้น
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
- บทสนทนา
เปIนแผนผังความคิด
- บทความ
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
- ขาว
(๒ คะแนน)
- โฆษณา
๑. อธิบายหลักการอาน ๑. ศึกษาความรู เรื่อง
หนวยที่ ๔
การฟ5
ง การดู การพูดและ หลักการพูด การเลือก ฟ5ง ดู
การพูด และ
การเขียน
และอาน จากสื่อตางๆ
การเขียนรายงาน
๒. ทําแบบฝ<กจากการฟ5ง ดู
จากการฟ<ง ดู อาน
และอาน จากสื่อตางๆแลว
จากสื่อตางๆ
รวมกันพูดแสดงความ
- การเขียนรายงาน
คิดเห็นจากสื่อที่อาน ฟ5ง ดู
- การพูด
ตามหลักการพูดดังนี้
- การเลือก ฟ5ง ดู และ
- วิทยุ
อาน จากสื่อตางๆ
- อินเทอร&เน็ต
- สื่อสิ่งพิมพ&ตางๆ
- โฆษณา
- ละครสั้นแทรกคุณธรรม
(ฟMามีตา)
๓. สรุปขอคิดเห็นจากสื่อ

๑. ใบความรู เรื่อง
การจับใจความ
๒.แบบฝ<ก
การจับใจความ
๓. แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. แบบทดสอบกอน
เรียน
๒. ใบความรูเรื่องการ
แยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น
๓. แบบฝ<กหัด/
กิจกรรมการแยก
ขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. ใบความรู เรื่อง
หลักการพูด
๒. ใบความรู เรื่อง
การเลือก ฟ5ง ดู และ
อาน จากสื่อตางๆ
๓. แบบฝ<กการฟ5ง ดู
และอาน จากสื่อตางๆ
๔. ใบความรู เรื่อง การ
เขียนรายงาน
๕. แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. แบบ
ประเมินการ
เขียนรายงาน
๒. แบบ
ประเมินการ
พูด
๒.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๕
สัปดาห5ที่/
คาบ

หนวยที่ /
สาระการเรียนรู

สัปดาห5ที่
๑๕
คาบที่
๔๓
(๑คาบ)

การพูดอภิปราย

สัปดาห5ที่
๑๕-๑๖
คาบที่
๔๔-๔๘
(๕ คาบ)

การพูด
การเขียนบรรยาย

-หลักการพูดอภิปราย

๑. พูดหรือเขียนอยาง
สรางสรรค&
๒. ใชสํานวน คําพังเพย

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

คลิปวีดีโอในเรื่องที่กําหนด
เปIนแผนผังความคิด
แลวนําเสนอผลงานจาก
การเขียนผังความคิด
หนาชั้นเรียน และจัดทํา
เปIนปMายนิเทศเผยแพรตอไป
๔. ศึกษาความรู เรื่อง
การเขียนรายงาน
๕. แบงกลุมๆ ละ ๔ คน
ตามสมัครใจ แลวศึกษา
คนควาเรื่องที่สนใจที่เปIน
ประโยชน&และชื่นชอบจาก
การอานการฟ5งการดูสื่อ
ตางๆกลุมละ ๑ เรื่องสั้น ๆ
นํามาเขียนรายงาน ๑ ฉบับ
และพูดนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียนทุกกลุม
(๒ คะแนน) ดังนี้
- ขาว
- อินเทอร&เน็ต
- บทความ
- เพลง
- สื่อวีดีทัศน&
- โฆษณา
- ขาว
- ละครสั้น
- คลิปวีดีโอ
- VCD ละครสั้น
๖. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๓ คะแนน)
๘. ฟ5ง ดู อาน พูดและ
๑. ศึกษาความรู เรื่อง
เขียนไดถูกตองตาม
หลักการพูดอภิปราย
รูปแบบ มีเหตุผล
๒. พูดอภิปรายความรู
สรางสรรค& มีคุณธรรม
ตามความสนใจเปIนกลุม
และมารยาท
(๒ คะแนน) ดังนี้
-พูดอนุรักษ&ชางไทย
-พูดรณรงค&ภัยแลง
-พูดแสดงแนวการรีไซเคิล
ฯลฯ
๖.พูดหรือเขียนบรรยาย ๑. ศึกษาความรูเรื่อง
เรียงความแบบตาง ๆ การพูดและเขียนบรรยาย
และใชสํานวน คํา
และ เรื่อง สํานวน
พังเพย สุภาษิตได
คําพังเพย สุภาษิต
๒. ทําแบบฝ<กจากเรื่อง

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

๑. ใบความรู เรื่อง
หลักการพูดอภิปราย

๑.แบบ
ประเมิน
การพูด

๑. ใบความรูเรื่อง
การเขียนบรรยาย
๒. ตัวอยางการเขียน
บรรยายจากสื่อตางๆ
๓. แบบฝ<กเขียน

๑. แบบ
ประเมิน
การเขียน
๒.
แบบทดสอบ

๖
สัปดาห5ที่/
คาบ

หนวยที่ /
สาระการเรียนรู
สุภาษิตสอดแทรกการ
พูดหรือเขียน

สัปดาห5ที่
๑๗
คาบที่
๔๙-๕๐
(๒ คาบ)

สัปดาห5ที่
๑๗-๑๘
คาบที่
๕๑-๕๒
(๒ คาบ)

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

ที่ครูกําหนดเพื่อใหนักเรียน
สํารวจสํานวน คําพังเพย
สุภาษิต ที่ปรากฏในเรื่องที่
อานเชน
- บทความ
- วรรณกรรม
ฯลฯ
๓. เขียนบรรยาย
เชิงสรางสรรค&กลุมละ
๑ เรื่องกําหนดโดยมีความ
ยาว ๘ บรรทัด เกี่ยวกับ
- ภาพทางวิทยาศาสตร&
- สิ่งแวดลอมรอบตัว
- ประเพณี วัฒนธรรม
ฯลฯ
โดยสอดแทรกสํานวน
คําพังเพย สุภาษิต ใหมี
จํานวนคําตามที่กําหนด
(อยูอยูในดุลพินิจของ
ครูผูสอน) (๒ คะแนน)
๔. สุมนักเรียนพูดนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
จํานวน ๓-๕ คน
๘. ฟ5ง ดู อาน พูดและ
๑. ศึกษาความรู เรื่อง
หนวยที่ ๕
เขี
ย
นไดถู
ก
ตองตาม
การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความ
รู
ป
แบบ
มี
เ
หตุ
ผ
ล
๒. เลือกเขียนเรียงความ
๑.เขียนเรียงความ
สรางสรรค& มีคุณธรรม
ตามที่กําหนดคนละ ๑เรื่อง
จินตนาการทาง
และมารยาท
(๒ คะแนน)ดังนี้
วิทยาศาสตร&
- เขียนเรียงความ
๒. เขียนแนะนําทองถิ่น
จินตนาการทางวิทยาศาสตร&
ของตนเอง
- เขียนแนะนําทองถิ่นของ
๓.ประสบการณ&ทางดาน
ตนเอง
วิทยาศาสตร&
- ประสบการณ&ทางดาน
วิทยาศาสตร&
๗. เ ขี ย นคั ดล า ย มื อ ๑. ศึกษาความรู เรื่อง
การเขียนยอความ
เขี ย นเรี ย งความ เขีย น การเขียนยอความ
๑. เขียนยอความจาก
ยอความ เขียนจดหมาย ๒. ศึกษาตัวอยางยอความ
สื่อตางๆ ทางดาน
ได
ทางดานวิทยาศาสตร&ที่มี
วิทยาศาสตร&เชน
เนื้อหา หลากหลายรูปแบบ
- เรื่องสั้น
๓.เขียนยอความจากสื่อ
- บทความ
ที่กําหนด (๒ คะแนน)
- รายงาน
- ขาว
- สารคดี

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู
บรรยาย
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑. ใบความรูการเขียน
เรียงความ

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
หลังเรียน

๑.แบบ
ประเมินการ
เขียน
เรียงความ

๑.ใบความรูเรื่องการ
๑. แบบ
เขียนยอความ
ประเมินการ
๒. ตัวอยางการเขียนยอ เขียนยอความ
ความ

๗
สัปดาห5ที่/
คาบ

หนวยที่ /
สาระการเรียนรู

สัปดาห5ที่
๑๘
คาบที่
๕๓-๕๔
(๒คาบ)

การเขียนจดหมาย

สัปดาห5ที่
๑๙
คาบที่
๕๕-๕๗
(๓คาบ)
สัปดาห5ที่
๒๐
คาบที่
๕๘-๖๐
(๓ คาบ)

ตัวชี้วัด

- จดหมายสวนตัว
- จดหมายกิจธุระ

๗. เ ขี ย นคั ดล า ย มื อ
เขียนเรียงความ
เขียนยอความ
เขียนจดหมายได

หนวยที่๖
การแตงคําประพันธ5

๙. แตงคําประพันธ&
ประเภทกาพย&ได

- กาพย&นายี๑๑

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๑. ครูและนักเรียนรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับการสื่อสาร
ของมนุษย&ในยุคโลกาภิวัฒน&
๒. ศึกษาความรู เรื่อง
การเขียนจดหมาย
๓.เขียนจดหมายคนละ ๒
ฉบับ ไดแก
- จดหมายสวนตัว
- จดหมายกิจธุระ
โดยบรรจุจดหมายในซอง
พรอมเขียนจาหนาซองให
ถูกตองแลวแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจในชั้นเรียน ในหัวขอ
- รูปแบบการเขียน
- การใชคํา
- ความสะอาดสวยงาม
- การเขียนจาหนาซอง
(๒ คะแนน)
๑. ศึกษาความรู เรื่อง
การแตงคําประพันธ&ประเภท
กาพย&ยานี๑๑
๒. แตงคําประพันธ&ประเภท
กาพย&ยานี๑๑ คนละ ๓ บท
ตามความสนใจ
(๓คะแนน)

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู
๑. ใบความรูเรื่อง
การเขียนจดหมาย
๒. สื่อวีดีทัศน& เรื่อง
การสื่อสาร
๒. หนังสือเรียน
วิวิธภาษา
ชั้น ม.๑

๑. ใบความรู เรื่อง
แตงคําประพันธ&
ประเภทกาพย&ยานี๑๑

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
๑. แบบ
ประเมินการ
เขียนจดหมาย
๒.แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑.แบบ
ประเมิน
การแตง
คําประพันธ&

๘

รายละเอียดการประเมินกิจกรรมหรือการบานที่มอบหมาย เปDนดังนี้
หนวยที่

รูปแบบ
ของงาน

ตัวชี้วัดที่/รายละเอียด

-

ปฐมนิเทศ
ทดสอบกอนเรียน
หนวยที่ ๑ ๑. อานออกเสียงรอยแกว
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๑. เขียนแนะนําตนเอง
๑. พูดแสดงความรู ความคิดอยางสรางสรรค&
๖. จับใจความสําคัญ

หนวยที่ ๒
หนวยที่ ๓
หนวยที่ ๔

หนวยที่ ๕
หนวยที่ ๖

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานกลุม/
งานเดี่ยว

๕. แยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น และประเมินคาเรื่องที่
ฟ5ง ดู และอานวรรณกรรมหรือสื่อตาง ๆ
๓. ทดสอบเรื่อง เสียงในภาษาไทย
๓. การสรางคํา
๓. ชนิดและหนาที่ของคํา
๔. ทดสอบเรื่อง ภาษาพูดภาษาเขียน
๑. การพูด และการเขียนรายงาน จากการฟ5ง ดู
อาน จากสื่อตางๆ(พูดนําเสนอหนาชั้นเรียน)
๑. ทดสอบเรื่อง การพูดและการเขียนรายงานจาก
การฟ5ง ดู อาน จากสื่อตาง
๘. พูดอภิปราย
๖. พูด การเขียนบรรยายอยางสรางสรรค&
๘. เขียนเรียงความ
๗. เขียนยอความ
๗. เขียนจดหมาย
๙. แตงคําประพันธ&(กาพย&ยานี ๑๑)

แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย
ประเมินจากการสอบกลางภาค
ประเมินจากการสอบปลายภาค
จิตพิสัย
รวม

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานกลุม
งานเดี่ยว
งานกลุม
งานกลุม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

วันที่
กําหนดสง
มอบหมาย
.............. ..............
.............. ..............

๓
๓

น้ําหนัก
คะแนน
๓
๒
๒
๓
๔

..............

๓

๒

..............
..............

..............
..............

..............
..............

..............
..............

๓
๓
๖
๓

๔
๕
๔
๓
๒

..............
..............
..............

..............
..............
..............

..............

จํานวน
ชั่วโมง
๓
๓
๓

๖
..............

..............

..............
..............
..............

..............
..............
..............

..............

..............

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

๓
๑
๕
๒
๒
๒
๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒
๒
๒
๒
๒
๓

๙
การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ๑๐ คะแนน
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(๔)
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค&ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่าํ เสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

หมายเหตุ : มอบหมายงานในวันแรกที่สอนในเรื่องนั้น ๆ สงงานในวันสุดทายของการเรียนเรื่องนั้น ๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผสอน
ู

๑๐
การประเมินจากการสอบกลางภาค(๒๐ คะแนน )
กําหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ๒ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
ตัวชี้วัดที่ ๓ วิเคราะห&ชนิดของคําตามหลักภาษา
ตัวชี้วัดที่ ๔ จําแนกความแตกตางของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน
รวม

ลักษณะของขอสอบ
ตามแนว PISA
ขอสอบแบบปZด
- ขอสอบแบบปZด

๓ ขอ
๑ ขอ

น้ําหนักคะแนน
๒๐
๖ คะแนน
๓ คะแนน

- เลือกตอบ

๑๐ ขอ

๕ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด(สะทอนและประเมิน)

๑ ขอ

๖ คะแนน

๑๕ ขอ

๒๐ คะแนน

จํานวนขอ

หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ&การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย
การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน )
กําหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/ เนื้อหาและลักษณะของขอสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในการสอบกลางภาค

ตัวชี้วัดที่ ๕ แยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น และประเมินคา
เรื่องที่ฟ5ง ดู และอานวรรณกรรมหรือสื่อตาง ๆ
ตัวชี้วัดที่ ๖ พูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบตางๆ
และใชสํานวน คําพังเพย สุภาษิต
ตัวชี้วัดที่ ๗ เขียนคัดลายมือ เขียนเรียงความ
เขียนยอความ เขียนจดหมาย
- เขียนคัดลายมือ
- เขียนเรียงความ
- เขียนยอความ
- เขียนจดหมาย
รวม

ลักษณะของขอสอบ
ตามแนว PISA

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน
๒๐

ขอสอบแบบเชิงซอน

๓ ขอ

๖ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด
(สะทอนและประเมิน)

๒ ขอ

๖ คะแนน

- แบบปZด
- แบบเปZด

๑ ขอ
๑ ขอ

๒ คะแนน
๒ คะแนน

- แบบปZด
- แบบปZด

๑ ขอ
๑ ขอ
๙ ขอ

๒ คะแนน
๒ คะแนน
๒๐ คะแนน

๑๒

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
สาขาวิชา
ภาษาไทย
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ (วรรณคดีวิจักษ ๑)
๓คาบ/สัปดาห
ชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ ป+การศึกษา ๒๕๕๘
ครูผู1สอน
..........................................................................................................................................
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสมบัติวรรณคดีของไทย วิเคราะหวิจารณ และสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักของ
การวิจารณเบื้องต1นอธิบายคุณคาด1านวรรณศิลป9และด1านสังคม ฝ;กวิเคราะหวิจารณวรรณคดี และวรรณกรรม
เรื่องนิราศภูเขาทองโคลงโลกนิติ สุภาษิตพระรวง กาพยพระไชยสุริยา ราชาธิราช (ตอนสมิงพระรามอาสา)
กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน สรุปความรู1 ข1อคิด สํานวน สุภาษิต คําพังเพย จากเรื่องที่อาน และนําไป
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง ทองบทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจพร1อมบอกคุณคาที่ได1รับ
๒. ตัวชี้วัด
๑. บอกสมบัติวรรณคดีของไทย
๒. วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักของการวิจารณเบื้องต1น
๓. วิเคราะหวิจารณและสรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนดตามหลักการวิจารณเบื้องต1น
๔. อธิบายคุณคาด1านวรรณศิลป9และด1านสังคมจากเรื่องที่อานได1
๕.บอกความรู1 ข1อคิด สํานวน สุภาษิต คําพังเพยจากเรื่องที่อานและนําไปประยุกตใช1ในชีวิตจริง
๖.ทองบทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจพร1อมบอกคุณคาที่ได1รับ

๑๓
๓ .โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอรายวิชา ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ (วรรณคดีวิจักษ3 ๑)
สัปดาห3ที่/
คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

สัปดาห3ที่
๑
คาบที่
๑-๓

ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ
๒. ทดสอบกอนเรียน
(เนื้อหาตามตัวชี้วัด ข1อ
๑ -๑๐ ปรนัย จํานวน
๒๐ ข1อ)

(๓ คาบ)

สมบัติวรรณคดี
ของไทย

สัปดาห3ที่ หนวยที่ ๑
๒-๓
นิราศภูเขาทอง
คาบที่ ๔-๙
(๖คาบ)

ตัวชี้วัด
-

๑. บอกสมบัติวรรณคดีของ
ไทย

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

๑.นักเรียนศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู1ฉบับยอ
รายวิชา ท๒๑๑๐๒
ภาษาไทย ๒
๒. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
๒๐ ข1อ

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู1และประเมินผล
การเรียนรู1ฉบับยอ
๒. PowerPoint
ปฐมนิเทศ
๓. แบบทดสอบกอน
เรียน
๔. หนังสือเรียน
รายวิชารายวิชา
วรรณคดีวิจักษ/เอกสาร
ประกอบการสอน
๑. ใบความรู1เรื่อง
สมบัติวรรณคดีของไทย
๒. แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑.ศึกษาความรู1เรื่องสมบัติ
วรรณคดีของไทย
๒. อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องสมบัติ
วรรณคดีของไทยในประเด็น
- ความซาบซึ้งของ
วรรณคดีไทย
- คุณคาวรรณคดีไทยใน
ฐานะเปNนสมบัติของชาติ
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๖ คะแนน)
๑.ทําแบบทดสอบกอนเรียน
๒. วิเคราะหวิจารณ
๒. ศึกษาความรู1จากวรรณคดี
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ
เรื่องนิราศภูเขาทอง
เบื้องต1น
๓.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
๓. วิเคราะหวิจารณและ
และวรรณกรรมเบื้องต1น
สรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนด
เกี่ยวกับ
ตามหลักการวิจารณเบื้องต1น -ที่มา
๔. อธิบายคุณคาด1าน
-ผู1แตง
-จุดมุงหมาย
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องที่อานได1
-รูปแบบ
๕. บอกความรู1 ข1อคิด
-เรื่องยอ
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
-ข1อคิด
จากเรื่องที่อานและนําไป
-สรุปเนื้อหาเรื่องที่อาน
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง
๔.ศึกษาความรู1เรื่องคุณคา
๖.ทองบทอาขยาน หรือบท ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ร1อยกรองตามความสนใจ
-ด1านวรรณศิลป9
พร1อมบอกคุณคาที่ได1รับ
- ด1านสังคม
๕.ทําแบบฝ;กเรื่องวรรณศิลป9
และด1านสังคม
๖.ศึกษาความรู1 เรื่องสํานวน
สุภาษิต คําพังเพยและข1อคิด

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
๑.
แบบทดสอบ
กอนเรียน

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. แบบทดสอบกอนเรียน ๑.แบบ
๒. ความรู1จากวรรณคดี ประเมินการ
เรื่องนิราศภูเขาทอง
ทองบท
๓. ใบความรู1เรื่องคุณคาด1านอาขยาน
วรรณศิลป9และด1านสังคม ๒.ทดสอบหลัง
เรียน
๔ แบบฝ;กเรื่อง
วรรณศิลป9และด1าน
สังคม
๕.ใบความรู1 เรื่องสํานวน
สุภาษิต คําพังเพย และ
ข1อคิด
๖.แบบฝ;กเรื่องสํานวน
สุภาษิต คําพังเพย และ
ข1อคิด
๗. แบบทดสอบหลัง
เรียน

๑๔
สัปดาห3ที่/
คาบ

สัปดาห3ที่
๔-๖
คาบที่
๑๐- ๑๘

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

หนวยที่ ๒
โคลงโลกนิติ

(๙คาบ)

สัปดาห3ที่
๗-๙
คาบที่
๑๙- ๒๗
(๙ คาบ)

หนวยที่ ๓
สุภาษิตพระรวง

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

๗.ทําแบบฝ;กเรื่องสํานวน
สุภาษิต คําพังเพย
และข1อคิด
๘.ฝ;กทองบทอาขยาน ดังนี้
“มาถึง..ถึง..เพราะพูดจา”
๙.สอบทองบทอาขยาน
(๓ คะแนน)
๑๐.ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน
(๔ คะแนน)
๒. วิเคราะหวิจารณ
๑.ศึกษาความรู1เรื่อง
๑.ใบความรู1เรื่องโคลง
โลกนิติ
วรรณคดีและวรรณกรรม
โคลงโลกนิติ
ตามหลักของการวิจารณ
๒.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี ๒.หนังสือเรียนวรรณคดี
เบื้องต1น
และวรรณกรรมเบื้องต1น
วิจักษ ม.๑
๓.แบบทดสอบหลัง
เกี่ยวกับ
๓. วิเคราะหวิจารณและ
เรียน
-ที่มา
สรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนด
ตามหลักการวิจารณเบื้องต1น -ผู1แตง
-จุดมุงหมาย
๔. อธิบายคุณคาด1าน
-รูปแบบ
วรรณศิลป9และด1านสังคม
-เรื่องยอ
จากเรื่องที่อานได1
-ข1อคิด
๕. บอกความรู1 ข1อคิด
-สรุปเนื้อหาเรื่องที่อาน
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
๓.ค1นหาสุภาษิตคําสอนที่
จากเรื่องที่อานและนําไป
ปรากฏในวรรณคดีที่กําหนดให1
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง
๔.เลือกโคลงโลกนิติตาม
ความสนใจจากหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ ม.๑๑ บท
เพื่อวิเคราะหคุณคาพร1อมยก
เหตุผลประกอบเปNนรายกลุม
๕.ตัวแทนกลุมนําเสนอ
ผลงานหน1าชั้นเรียน
( ๒ คะแนน)
๖.ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๔คะแนน)
๒. วิเคราะหวิจารณ
๑.ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา๑.ใบความรู1เรื่องสุภาษิต
พระรวงและใบความรู1
วรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง สุภาษิตพระรวง
เรื่องเรื่อง สํานวน
ตามหลักของการวิจารณ
๒. ศึกษาความรู1
สุภาษิต คําพังเพย
เบื้องต1น
เรื่องสุภาษิตพระรวงเรื่อง
๒.หนังสือเรียนวรรณคดี
๓. วิเคราะหวิจารณและ
และเรื่องสํานวน สุภาษิต
วิจักษ ม.๑
สรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนด
คําพังเพย
ตามหลักการวิจารณเบื้องต1น ๔.วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและ๓. ใบงานเรื่อง สุภาษิต
๔. อธิบายคุณคาด1าน
วรรณกรรมเบื้องต1นเกี่ยวกับ พระรวง
-ที่มา
วรรณศิลป9และด1านสังคม
-ผู1แตง
จากเรื่องที่อานได1
-จุดมุงหมาย
๕. บอกความรู1 ข1อคิด

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

๑. แบบ
ประเมินการ
นําเสนอ
ผลงาน
๒.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑.แบบ
ประเมิน
แผนผัง
ความคิด
๒.ทดสอบ
หลังเรียน

๑๕
สัปดาห3ที่/
คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องที่อานและนําไป
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง

สัปดาหที่
๑๐
คาบที่
๒๘-๓๐
(๓คาบ)

สัปดาห3ที่
๑๑-๑๓
คาบที่
๓๑-๓๙
(๙ คาบ)

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

-รูปแบบ
-เรื่องยอ
-ข1อคิด
-สรุปเนื้อหาเรื่องที่อาน
๕.เลือกสุภาษิตที่ประทับใจ
จากหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ ม.๑ เรื่องสุภาษิต
พระรวงเขียนอธิบายพร1อม
ยกเหตุผลประกอบ
๖.ทําใบงานเรื่อง สุภาษิต
พระรวง
๗.นักเรียนสรุปความรู1เปNน
แผนผังความคิดรายบุคคล
(๒ คะแนน)
๘.ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๔ คะแนน)

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน*ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

หนวยที่ ๔
กาพย3เรื่อง
พระไชยสุริยา

๒. วิเคราะหวิจารณ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ
เบื้องต1น
๓. วิเคราะหวิจารณและ
สรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนด
ตามหลักการวิจารณเบื้องต1น
๔. อธิบายคุณคาด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องที่อานได1
๕. บอกความรู1 ข1อคิด
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องที่อานและนําไป
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง

๑.ดู VTR เรื่องกาพยพระ
๑.VTR เรื่องกาพยพระ
ไชยสุริยา
ไชยสุริยา
๒.ศึกษาเรื่องกาพยพระไชยสุริยา๒. ใบความรู1วรรณคดี
และหลักการวิเคราะหวรรณคดี เรื่องกาพยพระไชยสุริยา
๓.วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและ(ความงามภาษา ฯลฯ )
วรรณกรรมเบื้องต1นเกี่ยวกับ ๓. power point
-ที่มา
ตัวอยางลักษณะนิสัยตัว
ละครในวรรณคดีไทย
-ผู1แตง
๔.แบบฝ;กหัด วรรณคดี
- ตัวละคร
-จุดมุงหมาย
เรื่องกาพยพระไชยสุริยา
๕. แบบทดสอบกอน
-รูปแบบ
เรียน
-เรื่องยอ
-ข1อคิด
-สรุปเนื้อหาเรื่องที่อาน
๔.นักเรียนศึกษาลักษณะนิสัย
ตัวละครในเรื่องกาพย
พระไชยสุริยาจากpower point
๕.สรุปความรู1 ข1อคิดสํานวน
สุภาษิต คําพังเพยคุณคาของ
เรื่อง และการนําไปประยุกต
ใช1ในชีวิตจริง เปNนแผนผัง

๑.แบบ
ประเมินผัง
ความคิด
๒.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑๖
สัปดาห3ที่/
คาบ

สัปดาห3ที่
๑๔-๑๖
คาบที่
๔๐ -๔๘

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

หนวยที่ ๕
ราชาธิราช ตอน
สมิงพระรามอาสา

(๙ คาบ)

สัปดาห3ที่
๑๗-๑๙
คาบที่
๔๙-๕๗
(๙ คาบ)

หนวยที่ ๖
กาพย3เหชม
เครื่องคาวหวาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

ความคิดเปNนกลุม (๓ คะแนน)
๗.แบบทดสอบหลังเรียน
(๕ คะแนน)
๒. วิเคราะหวิจารณ
๑.นักเรียนดูการตูนเรื่อง
๑.ใบความรู1 วรรณคดี
วรรณคดีและวรรณกรรม
ราชาธิราช
เรื่องราชาธิราช
ตามหลักของการวิจารณ
๒.ศึกษาวรรณคดีเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
เบื้องต1น
๒.ใบความรู1เรื่องการ
ตอน สมิงพระรามอาสา
๓. วิเคราะหวิจารณและ
๓.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี เขียนแผนผังความคิด
๓.แบบทดสอบกอนกอน
สรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนด
และวรรณกรรมเบื้องต1น
เรียน
ตามหลักการวิจารณเบื้องต1น เกี่ยวกับ
๔. แบบทดสอบหลัง
๔. อธิบายคุณคาด1าน
-ที่มา
เรียน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
-ผู1แตง
จากเรื่องที่อานได1
-ตัวละคร
๕. บอกความรู1 ข1อคิด
-จุดมุงหมาย
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
-รูปแบบ
จากเรื่องที่อานและนําไป
-เรื่องยอ
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง
-ข1อคิด
-สรุปเนื้อหาเรื่องที่อาน
๔.วิเคราะหตัวละครจาก
วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช
ตอน สมิงพระรามอาสา
๕.สรุปคุณคาบอกข1อคิด และ
ประโยชนจากวรรณคดีเรื่อง
ราชาธิราช ตอน สมิงพระราม
อาสาเปNนแผนผังความคิด
เปNนกลุม
(๓ คะแนน)
๖.ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๕ คะแนน)
๑.แบบทดสอบกอนเรียน
๒. วิเคราะหวิจารณ
๑. ทดสอบกอนเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรม
๒. ดูภาพอาหารในวรรณคดี ๒. ใบความรู1 วรรณคดี
เรื่องกาพยเหชมเครื่อง
ตามหลักของการวิจารณ
เรื่องกาพยเหชมเครื่อง
คาวหวาน
คาวหวาน
เบื้องต1น
๓.แผน CD บันทึกเสียง
๓. วิเคราะหวิจารณและ
๓. ศึกษาวรรณคดีเรื่อง
กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน ลักษณะการทองบท
สรุปเนื้อหาเรื่องที่กําหนด
ตามหลักการวิจารณเบื้องต1น ๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี อาขยาน วรรณคดีเรื่อง
กาพยเหชมเครื่องคาว
๔. อธิบายคุณคาด1าน
และวรรณกรรมเบื้องต1น
หวาน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
เกี่ยวกับ
๔. แบบประเมินการทอง
จากเรื่องที่อานได1
-ที่มา
บทอาขยาน
๖.ทองบทอาขยาน หรือบท
-ผู1แตง
ร1อยกรองตามความสนใจ
-จุดมุงหมาย
๕. แบบทดสอบหลัง
-รูปแบบ
เรียน
พร1อมบอกคุณคาที่ได1รับ
- กลวิธีการประพันธ
-เรื่องยอ
-ข1อคิด

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

๒. แบบ
ประเมิน
แผนผัง
ความคิด
รายบุคคล
๓.
แบบทดสอบ
หลังเรียน

๑. แบประเมิน
การทองบท
อาขยาน
๒. แบบ
ประเมิน
แผนผัง
ความคิด
นักเรียน
รายบุคคล

๑๗
สัปดาห3ที่/
คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

-สรุปเนื้อหาเรื่องที่อาน
๕. ใบงานวิเคราะหภาพอาหาร
ไทยที่ปรากฏในวรรณคดีด1าน
- ประเภทอาหารคาว
- ประเภทอาหารหวาน
- อาหารวาง
- อาหารรสจัด
- อาหารรสจืดฯ
๖. ศึกษาประโยชนที่ได1รับจาก
วรรณคดีเรื่องกาพยเหชม
เครื่องคาวหวาน
๗. วิเคราะหกลวิธีการใช1ภาษา
ดังนี้
- ด1านวรรณศิลป9 (การอาน
ออกเสียงร1อยกรอง การใช1คํา
สํานวน โวหาร การใช1คํา
อุปมาอุปไมย การใช1สํานวน
สุภาษิต)
๘. ทบทวนและสรุป คุณคา
ข1อคิดและประโยชนจากวรรณคดี
เรื่องกาพยเหชม
เครื่องคาวหวานโดยนักเรียน
สรุปความรู1เปNนแผนผัง
ความคิดเปNนกลุม
(๓ คะแนน)
๙. ทองจําบทอาขยานตาม
บทที่กําหนดให1จากหนังสือ
เรียนวรรณคดีวิจักษ ม.๑
หน1า ๑๓๖ -๑๓๗ ดังนี้
โคลง ๑ บท กาพยบทที่ ๑
ถึง บทที่ ๗ โดยเริ่มจาก
มัสมั่น...ถึง...คลับคล1ายเห็น
(๓ คะแนน)
๑๐. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๓ คะแนน)
สัปดาห3ที่
๒๐
คาบที่
๕๘-๖๐
(๓ คาบ)

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาค
32เรียน *ตามตารางของโรงเรียน
๒๐ คะแนน

*** ใช1การสอนแบบ ป]ญหาเปNนฐาน/กระบวนการทางภาษา /กระบวนการทางวิทยาศาสตรฯลฯ
ให1อยูในดุลพินิจของครูผู1สอน

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

๑๘

รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปCนดังนี้
หนวยที่/
ตัวชี้วัดที่

หนวยที่๑
ตัวชี้วัดที่
๒,๓,๔,๕,๖
หนวยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่
๒,๓,๔,๕

หนวยที่๓
ตัวชี้วัดที่
๒,๓,๔,๕
หนวยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่๒

๒,๓,๔,๕
หนวยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่

๒,๓,๔,๕
หนวยที่ ๖
ตัวชี้วัดที่

๒,๓,๔,๕

รายละเอียด
ปฐมนิเทศ
ทดสอบกอนเรียน
บอกสมบัติวรรณคดีของไทย
นิราศภูเขาทอง
- ทองบทอาขยาน (๓ คะแนน)
- แบบทดสอบหลังเรียน (๔ คะแนน)
โคลงโลกนิติ
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด ( ๒ คะแนน)
- แบบทดสอบหลังเรียน( ๔ คะแนน)
สุภาษิตพระรวง
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด (๒ คะแนน)
- แบบทดสอบหลังเรียน (๔ คะแนน)
กาพยพระไชยสุริยา
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด ( ๓ คะแนน)
- แบบทดสอบหลังเรียน (๕ คะแนน)
ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด ( ๓ คะแนน)
- แบบทดสอบหลังเรียน (๕ คะแนน)
กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด (๓ คะแนน)
- ทองจําบทอาขยาน (๓ คะแนน)
- แบบทดสอบหลังเรียน (๓ คะแนน)

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

วันที่
มอบหมาย
.......................
.......................
.......................

กําหนด
สง
............
............
............

จํานวน
ชั่วโมง
๑
๑
๑

น้ําหนัก
คะแนน
๖

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

.......................

............

๖

๗

งานกลุม
งานเดี่ยว

.......................

............

๙

๖

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

.......................

............

๙

๖

งานกลุม
งานเดี่ยว

.......................

............

๙

๘

งานกลุม
งานเดี่ยว

.......................

............

๙

๘

.......................

............

๙

๙

งานกลุม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
ประเมินจากงานหรือการบ1านที่มอบหมาย
ประเมินจากการสอบกลางภาค
ประเมินจากการสอบปลายภาค
จิตพิสัย
รวม

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ๑๐ คะแนน
หัวขอการประเมิน

ผลการประเมิน

๑๙

(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
ดีมาก(๔)
(๕)

ดี(๓)

ปาน ปรับปรุง
กลาง(๒) (๑)

๒. ส!งงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความร!วมมือในการทํางานกลุ!ม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค.ในการทํางาน
(๓) ความมุ"งมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓
คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง
เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพร!องในการใชภาษาสม่ําเสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/ เนื้อหาและลักษณะของข1อสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะของขอสอบตามแนว
จํานวน
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในการสอบกลางภาค
PISA
ขอสอบ

น้ําหนักคะแนน
๒๐

๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักของการวิจารณเบื้องต1น
ตัวชี้วัดที่ ๓ วิเคราะหวิจารณและสรุปเนื้อหา
เรื่องที่กําหนดตามหลักการวิจารณเบื้องต1น
ตัวชี้วัดที่ ๔ อธิบายคุณคาด1านวรรณศิลป9และ
ด1านสังคมจากเรื่องที่อานได1
ตัวชี้วัดที่ ๕ บอกความรู1 ข1อคิด สํานวน
สุภาษิต คําพังเพยจากเรื่องที่อานและนําไป
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง

ข1อสอบแบบเป`ด

๑ ข1อ

๔ คะแนน

ข1อสอบแบบเป`ด

๑ ข1อ

๔ คะแนน

ข1อสอบแบบเป`ด

๑ ข1อ

๔. คะแนน

๑ ข1อ

๔ คะแนน

๑๐ ข1อ

๔ คะแนน

๑๔

๒๐

ข1อสอบแบบป`ด
ข1อสอบแบบเลือกตอบ

รวม

หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑการให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย
การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน)
กําหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/ เนื้อหาและลักษณะของข1อสอบ
มีรายละเอียดดังตารางหัวขอ/เนื้อหาที่ใชใน
การสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ๒ วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักของการวิจารณเบื้องต1น
ตัวชี้วัดที่๓ วิเคราะหวิจารณและสรุปเนื้อหา
เรื่องที่กําหนดตามหลักการวิจารณเบื้องต1น
ตัวชี้วัดที่ ๔ อธิบายคุณคาด1านวรรณศิลป9และ
ด1านสังคมจากเรื่องที่อานได1
ตัวชี้วัดที่ ๕ บอกความรู1 ข1อคิด สํานวน สุภาษิต
คําพังเพยจากเรื่องที่อานและนําไปประยุกตใช1ใน
ชีวิตจริง
รวม

ลักษณะของขอสอบตามแนว
PISA
ข1อสอบแบบเชิงซ1อน

จํานวน
ขอสอบ
๑ ข1อ

น้ําหนักคะแนน
๒๐
๔ คะแนน

ข1อสอบแบบเป`ด

๑ ข1อ

๔ คะแนน

ข1อสอบแบบเป`ด

๑. ข1อ

๔ คะแนน

ข1อสอบแบบป`ด
ข1อสอบแบบเลือกตอบ

๑ ข1อ
๑๐ ข1อ

๔ คะแนน
๔ คะแนน

๑๔

๒๐

๒๒

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
สาขาวิชาภาษาไทย๓
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา ท๒๒๑๐๑ (หลักการใชภาษาไทย ๒)
เวลาเรียน ๓คาบ/สัปดาห3
ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ป7การศึกษา ๒๕๕๙
ครูผูสอน ครูชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ ๒
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการสรางคําในภาษาไทย คําซ้ํา คําซ้ําที่เปนสํานวน คําซอน คําสมาส คําสมาสแบบสนธิ
แต$งบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ วิเคราะห*โครงสรางประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซอน
คําราชาศัพท* คําภาษาต$างประเทศที่ใชในภาษาไทย โดยใชกระบวนการทางภาษาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร*
เพื่อใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของภาษา การสรางคําในภาษาไทยวิเคราะห*โครงสรางประโยค
สามัญ ประโยครวม ประโยคซอน คําราชาศัพท* คําภาษาต$างประเทศที่ใชในภาษาไทย สามารถแต$งบท
รอยกรองประเภทกลอนสุภาพ
๒. ตัวชี้วัด
๑. อธิบายหลักการสรางคําซ้ํา คําซ้ําที่เปนสํานวน คําซอน คําสมาสได
๒.แต$งบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพได
๓.วิเคราะห*โครงสรางประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซอนได
๔.อธิบายความสําคัญของคําราชาศัพท*และใชไดถูกตอง
๕.รวบรวมและอธิบายความหมายคําภาษาต$างประเทศที่ใชในภาษาไทยได

๒๓
๓.โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอ รายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ (หลักการใชภาษาไทย ๒)
สัปดาห3
ที่/ คาบที่
สัปดาห3ที่
๑
คาบที่
๑-๓
(๓คาบ)

หนวย/ สาระ
การเรียนรู
ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ

สัปดาห3ที่
๒-๔
คาบที่
๔ - ๑๓
(๑๐คาบ)

หนวยที่ ๑
คําภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย

ตัวชี้วัด
-

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
๑. ทําแบบทดสอบ
ก$อนเรียนจํานวน๑๐ ขอ
๒. ทํากิจกรรมวิเคราะห*
ผูเรียนรายบุคคล

๒. ทดสอบก$อนเรียน
(เนื้อหาตามตัวชี้วัด
ขอ ๑ – ๕เลือกตอบ
จํานวน ๒๐ ขอ)

๑. คําไทยแท
๒. คําบาลี
๓. คําสันสกฤต
๔. คําเขมร
๕. คําจีน
๖. คําภาษาอังกฤษ

๕. รวบรวมและ
อธิบายความหมายคํา
ภาษาต"างประเทศ
ที่ใชในภาษาไทยได

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน๑๐ ขอ
๒.แบ"งกลุ"มศึกษาใบ
ความรูเรื่องคําไทยแทและ
คําที่มาจากภาษา
ต"างประเทศในภาษาไทย
๓.กิจกรรมนําเสนอความรู
โดยใช Power Point และ
ตัวอย"างขอความ
๔.นักเรียนสังเกตและ
บันทึกภาพป>ายชื่อต"างๆที่
พบเห็นในชีวิตประจําวัน
ว"าเปAนคําที่มาจากภาษาใด
และบอกความหมาย
รวบรวมคําไทยแทและคํา
ที่มาจากภาษา
ต"างประเทศในภาษาไทย
๕.นักเรียนเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องคําไทยแท
และคําที่มาจากภาษา
ต"างประเทศในภาษาไทย
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน๑๐ ขอ

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู
๑. แผนการจัดการ
เรียนรูและ
ประเมินผลการเรียนรู
ฉบับย$อรายวิชา
ภาษาไทย
๒. PowerPoint
Presentation
ปฐมนิเทศรายวิชา
๓. แบบทดสอบ
๔. หนังสือเรียน
รายวิชาหลักการใช
ภาษาไทย/เอกสาร
ประกอบการสอนฯลฯ
๑. แบบทดสอบก"อน
เรียนจํานวน๑๐ ขอ
เรื่องคําไทยแทและคํา
ที่มาจาก
ภาษาต"างประเทศใน
ภาษาไทย
๒. ใบความรู
๓. เพลง / เกม
๔.พจนานุกรม
๕. สื่อสิ่งพิมพD
๖. Power Point
๗. แบบทดสอบหลัง
เรียน
จํานวน๑๐ ขอ

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบ
วิเคราะห*ผูเรียน
รายบุคคล

๑.แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
แผนผังความคิด

๒๔
สัปดาห3ที่/
หนวย/ สาระ
ตัวชี้วัด
คาบที่
การเรียนรู
๑. อธิบายหลักการสรางคํา
สัปดาห3ที่ หนวยที่ ๒
ซ้ํา คําซ้ําที่เปAนสํานวน คํา
การสรางคําใน
๕-๙
ซอน คําสมาสได
ภาษาไทย
คาบที่
๗. คําซอน
๑๔–๒๗ ๘. คําซ้ํา
(๑๔คาบ) ๙. คําสมาส
๑๐. คําสมาสแบบ
สนธิ

สัปดาห3ที่
๑๐
คาบที่
๒๘– ๓๐
(๓คาบ)
สัปดาห)ที่
๑๑ - ๑๓
คาบที่
๓๑– ๓๙
(๙ คาบ)

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลง เครื่องมือวัด
เรียนรู
และประเมินผล
๑. แบบทดสอบก"อนเรียน
๑. แบบทดสอบ
๑. แบบทดสอบ
จํานวน๑๐ ขอ
ก"อนเรียน
๒. แบ"งกลุ"มศึกษาใบความรู จํานวน ๑๐ ขอ
เรื่องคําซ้ํา คําซอน
๒. ใบความรูเรื่อง
๓. กิจกรรม ใหนักเรียน
คําซ้ํา คําซอน
คนควารวบรวม คําซอนคํา ๓. เพลง / เกม
ซ้ํา คําซ้ําที่เปAนสํานวน
๔. คอลัมนDทาง
คําสมาสกลุม" ละ ๑ เรื่องโดย วิทยาศาสตรD
ใชวิธีการสืบคนแบบโครงงาน ๕. แบบทดสอบ
จากแหล"งสื่อสิ่งพิมพDที่
หลังเรียน
หลากหลาย เช"น การDตูน
จํานวน ๑๐ ขอ
วิทยาศาสตรDคอลัมนDทาง
วิทยาศาสตรD สารคดี ฯลฯ
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน๑๐ ขอ

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน * ตรงตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)
หนวยที่ ๓
การแตงคําประพันธ)
๑๑. แตงกลอนสุภาพ

๒. แต"งบทรอยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ
ได

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๒.ศึกษาใบความรูเรื่อง
ฉันทลักษณDประเภท
กลอนสุภาพ
๓.นักเรียนแต"งกลอน
สุภาพคนละ ๒ บท
๔.แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ

๑. แบบทดสอบ
ก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๒. ใบความรูเรื่อง
ฉันทลักษณDประเภท
กลอนสุภาพ
๓. Power Point
๔. แบบทดสอบ
หลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ

๑.แบบประเมิน
การแต"งกลอน
สุภาพ
๒.แบบทดสอบ

๒๕
สัปดาห3ที่/
หนวย/ สาระ
คาบที่
การเรียนรู
สัปดาห)ที่ หนวยที่ ๔
๑๒. ประโยค
๑๔-๑๖
คาบที่
๔๐– ๔๘
(๙ คาบ)

สัปดาห)ที่
๑๗– ๑๙
คาบที่
๔๙ – ๕๗
(๙ คาบ)

สัปดาห3ที่
๒๐
คาบที่
๕๘– ๖๐
(๓ คาบ)

หนวยที่ ๕
๑๓. คําราชาศัพทD

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
๓. วิเคราะหD
จํานวน ๑๐ ขอ
โครงสรางประโยค
สามัญ ประโยครวม ๒. แบ"งกลุ"มศึกษา
ใบความรูเรื่องประโยค
และประโยคซอนได
๓. กิจกรรมนําเสนอ
ความรูเรื่องประโยค
โดยใช Power Point
๔.ใหนักเรียนทําใบงาน
เรื่องวิเคราะหDโครงสราง
ประโยคสามัญ ประโยค
รวม ประโยคซอน
๕. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๔. อธิบายความสําคัญ ๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
ของคําราชาศัพทDและ จํานวน ๑๐ ขอ
ใชไดถูกตอง
๒.แบ"งกลุ"มศึกษา
ใบความรูเรื่องคําราชา
ศัพทD
๓.ทําแบบฝPกเรื่อง
คําราชาศัพทD
๔. กิจกรรม ใหนักเรียนหา
คําราชาศัพทDจากสื่อ
สิ่งพิมพD พรอมบอก
ความหมายไม"นอยกว"า
๕ คําลงในPower Point
ใหสวยงาม
๕. นักเรียนนําเสนอ
Power Point
๖.แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
ตัวชี้วัด

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู
๑. แบบทดสอบ
ก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๒. ใบความรูเรื่อง
ประโยค
๓. ใบงานเรื่อง
ประโยค
๔. Power Point
๕. แบบทดสอบ
หลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
๑.แบบทดสอบ

๑.แบบทดสอบก"อน
เรียน ๑๐ ขอ
๒.ใบความรูเรื่องคํา
ราชาศัพทD
๓.หนังสือราชาศัพทD
๔.สื่อสิ่งพิมพD
๕. Power Point
๖.แบบทดสอบหลัง
เรียน ๑๐ ขอ

แบบทดสอบ

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน* ตรงตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

๒๖
๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การจัดการเรียนรูรายวิชาท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ (หลักการใชภาษาไทย๒)ภาคเรียนที่ ๑
มีแผนประเมินผลการเรียนรูเป<นอัตราสวน ดังนี้
รอยละของคะแนนระหว"างภาค: รอยละของคะแนนปลายภาค
=
๘๐: ๒๐
รายการประเมินดังนี้
๔.๑ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย
๔.๒ประเมินจากการสอบกลางภาค
๔.๓ประเมินจากการสอบปลายภาค
๔.๔จิตพิสยั
รวม

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๗
๔.๑ รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปDนดังนี้
หนวยที่/
ตัวชี้วัด
หน$วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๕
หน$วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๕
หน$วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๕
หน$วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑
หน$วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑
หน$วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑

รายละเอียด
บันทึกภาพป>ายชื่อต"างๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันว"าเปAนคําที่มาจากภาษาใดและ
บอกความหมาย
สราง Mind Mapping เรื่องคําไทยแทและคํา
ที่มาจากภาษาต"างประเทศ
แบบทดสอบ

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กําหนดสง

จํานวนชั่วโมง

น้ําหนัก
คะแนน

๒ สัปดาหD

๕

๒ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

๓ สัปดาหD

๔

๓ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

..........................
งานเดี่ยว .............................
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

............................. ..........................
............................. ..........................

สราง Mind Mapping เรื่องคําซ้ํา คําซอน
............................. ..........................
งานเดี่ยว
คําสมาส และคําสมาสแบบสนธิ
สืบคนและรวบรวมคําเรื่องคําซ้ํา คําซอน
............................. ..........................
คําสมาส และคําสมาสแบบสนธิจากสื่อและแหล"ง งานกลุม"
เรียนรูต"างๆ
............................. ..........................
แบบทดสอบ
งานเดี่ยว
สอบกลางภาค

หน"วยที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๒
หน"วยที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๒
หน"วยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๓
หน"วยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๓
หน"วยที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๔
หน"วยที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๔

แต"งกลอนสุภาพ

งานเดี่ยว

แบบทดสอบ

งานเดี่ยว

หนังสือเล"มเล็ก (ประโยค)

งานกลุ"ม

แบบทดสอบ

งานเดี่ยว

หาคําราชาศัพทDจากหนังสือพิมพDในPower Point งานกลุ"ม
แบบทดสอบ

งานเดี่ยว
สอบปลายภาค

๒๐
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................

๒ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

๔ สัปดาหD

๖

ในคาบเรียน

๓

๒ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

๒๐
จิตพิสัย ๑๐
รวม ๑๐๐

๒๘
๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ (หลักการใชภาษาไทย๒)
ประจําภาคเรียนที่ ๑ ป7การศึกษา ๒๕๕๙
กําหนดหัวขอการประเมินไวดังนี้
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)

๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค3ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง
เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่ําเสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

๒๙
๔.๓ ประเมินผลการเรียนรูสอบกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน ๒๕ – ๒๙ ก.ค. ๕๙ เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาสาระ
และลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วดั ที่ ๕ รวบรวมและอธิบายความหมาย
คําภาษาต$างประเทศที่ใชในภาษาไทยได
ตัวชี้วดั ที่ ๑ อธิบายหลักการสรางคําซ้ํา
คําซ้ําที่เปนสํานวน คําซอน คําสมาสได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๑๐ ขอ

๕ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๑๐ ขอ

๕ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

๒๖ ขอ

๒๐ คะแนน

รวม

หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ*การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย
๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน วันที่ ๓ , ๕ , ๗ ต.ค. ๕๙ เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที
หัวขอ/เนื้อหาสาระและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ลักษณะขอสอบตามแนว PISA
จํานวนขอ
ในการสอบปลายภาค
ตัวชี้วดั ที่ ๒ แต$งบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพได
ตัวชี้วดั ที่ ๓ วิเคราะห*โครงสรางประโยค
สามัญ ประโยครวมและประโยคซอนได
ตัวชี้วดั ที่ ๔ อธิบายความสําคัญของคําราชา
ศัพท*และใชไดถูกตอง

น้ําหนักคะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๙ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๙ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๒ คะแนน

๑ ขอ
๒๘ ขอ

๒ คะแนน
๒๐ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล
รวม

๓๐

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
สาขาวิชาภาษาไทย๔
จํานวนหนวยกิต ๑.๕หนวยกิต
รายวิชา ท๒๒๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ3 ๒)
เวลาเรียน ๓คาบ/สัปดาห3
ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ป8การศึกษา ๒๕๕๙
ครูผูสอน ครูชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ ๒
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกศิลาจารึกหลักที่ ๑ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก
กาพยห.อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล1าเจ1าอยู.หัว
กลอนดอกสร1อยรําพึงในป4าช1าโดยใช1กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ.านวิเคราะหการใช1สํานวนภาษา ตัวละครสําคัญวิถีชีวิต
ไทย คุณค.าที่ได1รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร1อมทั้งสรุปความรู1ข1อคิดเพื่อนําไปประยุกตใช1
ในชีวิตจริง
๒. ตัวชี้วัด
๑. บอกความหมาย ลักษณะ องคประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได1
๒. บอกความงามของวรรณศิลป;และภาพพจนชนิดต.าง ๆ ได1
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ.านได1
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท1องถิ่นที่อ.าน พร1อมยกเหตุผลประกอบได1
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ.านได1
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจากการอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1ในชีวิตจริงได1
๗. ท.องจําและบอกคุณค.าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร1อยกรองที่มีคุณค.าตามความสนใจได1

๓๑
๓.โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอ รายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ3 ๒)
สัปดาห3
ที่/ คาบที่
สัปดาหที่
๑
คาบที่
๑– ๓

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

-

๑. ทําแบบทดสอบ
ก.อนเรียนจํานวน ๑๐ ข1อ
๒. กิจกรรมวิเคราะหผู1เรียน
รายบุคคล

๑. แผนการจัดการ
๑. แบบทดสอบ
เรียนรู1และประเมินผล ๒. แบบวิเคราะห
การเรียนรู1ฉบับย.อ
ผู1เรียนรายบุคคล
รายวิชาภาษาไทย
๒. PowerPoint
Presentation
ปฐมนิเทศรายวิชา
๓. หนังสือเรียน
รายวิชาวรรณคดี วิ
จักษ/เอกสาร
ประกอบการสอนฯลฯ

หนวยที่ ๑
ศิลปะการประพันธ3

๑. บอกความหมาย ลักษณะ
องคประกอบของวรรณคดี
และวรรณกรรมได1
๒. บอกความงามของ
วรรณศิลป;และภาพพจนชนิด
ต.าง ๆ ได1

๑. ทดสอบก.อนเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ
๒. ศึกษาศิลปะการประพันธ
- การเล.นเสียง
- การเล.นคํา
๓. ศึกษาใบความรู1เรื่องการ
ใช1โวหารภาพพจน
๔. ทดสอบหลังเรียนจํานวน
๑๐ ข1อ

๑.แบบทดสอบก.อน
๑. แบบทดสอบ
เรียน
จํานวน ๑๐
ข1อ
๒.ใบความรู1เรื่องศิลปะ
การพันธ
๓.หนังสือวรรณคดี
วิจักษ
๔.แบบทดสอบหลัง
เรียนจํานวน ๑๐ ข1อ

หนวยที่ ๒
ศิลาจารึกหลักที่ ๑

๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ.านได1
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นที่อ.าน พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1
๕. อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ.านได1
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1
ในชีวิตจริงได1

๑. ทดสอบก.อนเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ
๒.กิจกรรม ให1นักเรียน
ช.วยกันเรียบเรียงข1อความใน
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด1วย
สํานวนภาษาปTจจุบัน โดยใช1
คําราชาศัพทให1ถูกต1อง
๓. ทําแบบฝVกสรุปเนื้อหา
สาระของหลักศิลาจารึก
หลักที่ ๑ ตอนที่เรียนยก
ข1อความที่แสดงลักษณะต.าง
ๆ ดังนี้
- ความเสียสละ
- ความกล1าหาญ
- ความกตัญWู

๑. ใบความรู1เรื่อง ศิลา
จารึกหลักที่ ๑
๒. หนังสือวรรณคดี
วิจักษ
๓. ภาพศิลาจารึก
หลักที่ ๑
๔. แบบทดสอบจํานวน
๑๐ ข1อ

คาบที่
๒-๗
(๖ คาบ)

สัปดาหที่
๓-๕
คาบที่
๘ – ๑๔
(๗ คาบ)

เครื่องมือวัด
และประเมินผล

๑. ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา
๒. ทดสอบก.อนเรียน
(เนื้อหาตามตัวชี้วัด
ข1อ ๑ – ๕ ปรนัย
จํานวน ๒๐ ข1อ)

(๑ คาบ)

สัปดาหที่
๑–๓

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

๑. แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทํางานของ
นักเรียน

๓๒
สัปดาห3
ที่/ คาบที่

สัปดาหที่
๕-๗
คาบที่
๑๕ - ๒๑
(๗ คาบ)

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

หนวยที่ ๓
บทเสภาสามัคคีเสวก
และวิศวกรรมา

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

๔. กิจกรรม เปรียบเทียบ
อักษรไทยปTจจุบันกับอักษร
ในศิลาจารึกว.ามีตัวใดที่
เหมือนและแตกต.างกัน โดย
สรุปเปYนข1อ ๆ
๕. ฝVกอ.านฝVกเขียนชื่อ
นามสกุลและโรงเรียน
- นักเรียนเขียนอธิบาย
ข1อความที่แสดงให1เห็น
คุณค.าด1านต.าง ๆ
- ด1านประวัติศาสตร
- ด1านสังคม
- วัฒนธรรม
- ด1านภาษา
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ ๑.ทําแบบทดสอบก.อนเรียน
วรรณกรรมที่อ.านได1
จํานวน ๑๐ ข1อ
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี ๒. ศึกษาเนื้อหาบทเสภา
วรรณกรรม และวรรณกรรม สามัคคีเสวก
๓. กิจกรรมเล.านิทานชาดก/
ท1องถิ่นที่อ.าน พร1อมยก
อีสป ที่มีข1อคิดเกี่ยวกับเรื่อง
เหตุผลประกอบได1
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี ความสามัคคี
๔. กิจกรรม พูดเชิญชวนให1
และวรรณกรรมที่อ.านได1
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก มีความสามัคคีภายในชาติ
การอ.านเพื่อนําไป
หรือแต.งนิทานเกี่ยวกับ
ประยุกตใช1ในชีวิตจริงได1
ความสามัคคี
๕. หาภาพศิลปกรรมใน
ท1องถิ่นของนักเรียนคนละ
๑ แขนง เช.น
สถาปTตยกรรม หัตถกรรม
จิตรกรรม เปYนต1น ๖.
บอกคุณค.าว.าวิทยาศาสตรมี
ส.วนในการพัฒนาศิลปกรรม
ให1เจริญก1าวหน1าได1อย.างไร
๗. ทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

เครื่องมือวัด
และประเมินผล

๑. ใบความรู1เรื่อง บท
เสภาสามัคคีเสวกและ
วิศวกรรมา
๒. นิทานชาดก/นิทาน
อีสป
๓. ภาพศิลปะกรรมใน
ท1องถิ่น
๔. แบบทดสอบ
หลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ

๑. แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
การพูดของ
นักเรียน

๓๓
สัปดาห3
ที่/ คาบที่

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

สัปดาห3ที่
๗-๙

หนวยที่ ๔
โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร

คาบที่
๒๒ –๒๘
(๗ คาบ)

สัปดาห3ที่
๑๐
คาบที่
๒๙– ๓๐
(๒ คาบ)
สัปดาห3ที่
๑๑-๑๒
คาบที่
๓๑ –๓๖
(๖ คาบ)

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

๑. ทําแบบทดสอบ
ก.อนเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ
๒. อ.าน/ ถอดความ/
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี แปลความ
วรรณกรรม และวรรณกรรม ๓. ทําแบบฝVกเรื่องโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร
ท1องถิ่นที่อ.าน พร1อมยก
๔. แบ.งกลุ.มวาด
เหตุผลประกอบได1
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี ภาพประกอบคําประพันธ
๕. กิจกรรมแสดงบทบาท
และวรรณกรรมที่อ.านได1
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก สมมติเรื่องพันท1ายนรสิงห
การอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1 ถวายชีวิต โดยใช1ภาษาเปYน
บทละครพูด/ใช1เพลงน้ําตา
ในชีวิตจริงได1
๗. ท.องจําและบอกคุณค.าบท แสงใต1ประกอบ จินตลีลา
อาขยานตามที่กําหนด และ ๖. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ
บทร1อยกรองที่มีคุณค.าตาม
ความสนใจได1
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ.านได1

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู
๑. เพลงน้ําตาแสงใต1
๒. ใบงาน
๓. แบบทดสอบ
๔. ใบความรู1
๕. สื่อวิดีทัศน
๖. หนังสือเรียน

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
๑. แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
การทํางานกลุ.ม
ของนักเรียน

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)
หนวยที่ ๕
รามเกียรติ์
ตอน นารายณ3ปราบน
นทก

๓.สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ.านได1
๔.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท1องถิ่นที่อ.านพร1อมยกเหตุผล
ประกอบได1
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1
ในชีวิตจริงได1

๑. ทําแบบทดสอบก.อน
เรียน จํานวน ๑๐ ข1อ
๒.เขียนย.อความเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ
ปราบนนทก
๓. วิเคราะหลักษณะตัว
ละครและยกเหตุการณใน
เรื่อง ประกอบเหตุผล
๔. ทํา Pop Up รามเกียรติ์
โดยเลือกบทที่ให1ข1อคิดมา
วาดรูปทํา Pop Up พร1อม
บอกเหตุผลที่เลือก และการ
นําไปใช1ในชีวิตประจําวัน
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๓. ใบความรู1
๔. ใบงาน
๕. Powerpoint
๖. สื่อวีดีทัศน
๗. แบบทดสอบ

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานกลุ.ม
ของนักเรียน

๓๔
สัปดาห3
ที่/ คาบที่

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

ตัวชี้วัด

สัปดาห3ที่
๑๓ - ๑๕

หนวยที่ ๖
กาพย3หอโคลงประพาส
ธารทองแดง

๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ.านได1
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นที่อ.าน พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ.านได1
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1
ในชีวิตจริงได1

คาบที่
๓๗– ๔๓
(๗ คาบ)

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
๑. ทําแบบทดสอบ
กอนเรียน จํานวน ๑๐ ขอ
๒. ศึกษาเนื้อหา,
คําศัพท#จากเรื่องกาพย#หอ
โคลงประพาสธารทองแดง
๓.บอกคุณคาของจากเรื่อง
กาพย#หอโคลงประพาสธาร
ทองแดง
๔.กิจกรรม ออกสํารวจพันธุ#
ไมในแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนแลวเลือกศึกษาคน
ละ ๒ ชนิด
๕. นักเรียนเขียนบันทึกการ
เดินทางทองเที่ยวของตนเอง
กับครอบครัว โรงเรียน หรือ
ไปดวยตนเอง
๖.นักเรียนวิเคราะห# วิจารณ#
ขาวเกี่ยวกับการตัดไม
ทําลายป8า,สัตว#ป8า พรอมหา
เหตุผล
๗.นักเรียนชวยกันระดม
สมองหาวิธีป;องกันและเชิญ
ชวนโดยการเขียนคําขวัญ
๘.นักเรียนหากาพย#หอโคลง
บทอื่น ๆ นอกเหนือจาก
หนังสือเรียนแลวหา
ภาพประกอบกาพย#และ
โคลงแลวบอกชื่อทาง
วิทยาศาสตร#
๙. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ขอ

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๓. ใบความรู1
๔. ใบงาน
๕. แบบทดสอบ

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน

๓๕
สัปดาห3
ที่/ คาบที่

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

สัปดาห3ที่ หนวยที่ ๗
๑๕ – ๑๗ โคลงสุภาษิตพระราช
นิพนธ3พระบาทสมเด็จ
คาบที่ พระจุลจอมเกลา
๔๔– ๕๐ เจาอยูหัว
(๗ คาบ)

สัปดาห3ที่
๑๗ - ๑๙
คาบที่
๕๑ – ๕๗
(๗ คาบ)

สัปดาห3ที่
๑๙ –๒๐
คาบที่
๕๘ – ๖๐
(๒ คาบ)

หนวยที่ ๘
กลอนดอกสรอยรําพึง
ในปFาชา

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

๑. หนังสือเรียน
๑. ทําแบบทดสอบก.อน
วรรณคดี
เรียน จํานวน ๑๐ ข1อ
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๒. อ.าน/สรุปเนื้อหา
๓. ใบความรู1
๕.อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
/ถอดคําประพันธ
และวรรณกรรมที่อ.านได1
สุภาษิตโสฬสไตรยางศ/ นฤ ๔. ใบงาน
๕. หนังสือเล.มเล็ก๖.
ทุมนาการ
แหล.งเรียนรู1
๔.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี ๓. กิจกรรม บอกคุณค.าใน
วรรณกรรมและวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องโคลงสุภาษิต www.youtube.com
๗. แบบทดสอบ
ท1องถิ่นที่อ.านพร1อมยกเหตุผล ทั้ง ๒ นี้
ประกอบได1
๔. ศึกษาจากเว็บไซต
๖.สรุปความรู1และข1อคิดจาก www.youtube.com ใน
การอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1 เรื่องความสามัคคี ความ
ในชีวิตจริงได1
เพียรพยายาม และการพูด
๕.นร.เลือกเรียงลําดับ
ความสําคัญของโคลงที่
นักเรียนสนใจ ๓ ลําดับ
พร1อมบอกเหตุผล
ประกอบการเลือก
๖. ทําหนังสือเล.มเล็ก
๗. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ
๑. หนังสือเรียน
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ ๑. ทําแบบทดสอบ
วรรณคดี
วรรณกรรมที่อ.านได1
ก.อนเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๒.อ.านสรุปเนื้อหา/ถอดคํา
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี ประพันธดอกสร1อยรําพึงใน ๓. ใบความรู1
วรรณกรรม และวรรณกรรม ป4าช1า
๔. ใบงาน
ท1องถิ่นที่อ.าน พร1อมยก
๓. บอกคุณค.าและเหตุผลใน ๕. Powerpoint
เหตุผลประกอบได1
๖. วาดภาพ
การศึกษาเรื่องกลอน
๗. แบบทดสอบ
ดอกสร1
อ
ยรํ
า
พึ
ง
ในป4
า
ช1
า
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
๔. อธิบายแนวคิดและคติ
และวรรณกรรมที่อ.านได1
ธรรมในเรื่องที่สอดคล1องกับ
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก วัฒนธรรม
การอ.านเพื่อนําไปประยุกตใช1 ๕. นักเรียนเลือกบท
ในชีวิตจริงได1
ประพันธบทที่สนใจวาด
ภาพประกอบและเขียน
อธิบายภาพเปYน ร1อยแก1ว
ด1วยภาษาที่กระชับและสื่อ
ความหมายได1ดี
๖. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ
๓.สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ.านได1

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน

๓๖
๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย๔ (วรรณคดีวิจักษ ๒) ประจําภาคเรียนที่ ๒
มีแผนประเมินผลการเรียนรู1เปYนอัตราส.วน ดังนี้
ร1อยละของคะแนนระหว.างภาค: ร1อยละของคะแนนปลายภาค
=
๘๐: ๒๐
รายการประเมินดังนี้

๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ1านที่มอบหมาย
๔.๒ ประเมินจากการสอบกลางภาค
๔.๓ ประเมินจากการสอบปลายภาค
๔.๔ จิตพิสัย
รวม

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๗
๔.๑ รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปGนดังนี้
หนวยที่/
ตัวชี้วัด
หน.วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่
๑,๒
หน.วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน.วยที่ ๓
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน.วยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖,๗

รายละเอียด
แบบทดสอบเรื่องศิลปะการประพันธ

แบบทดสอบเรื่องศิลาจารึกหลักที่ ๑
สืบค1นนิทานชาดกหรือนิทานอีสปที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความสามัคคี
แบบทดสอบเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกและ
วิศวกรรมา
เรียงความชีวประวัติบุคคลที่บําเพ็ญประโยชน
ต.อส.วนรวม
แบบทดสอบโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กําหนดสง

จํานวนชั่วโมง

น้ําหนัก
คะแนน

งานเดี่ยว

........................

........................

ในคาบเรียน

๕

งานเดี่ยว

........................

........................

ในคาบเรียน

๕
๕

งานเดี่ยว

........................

........................

๑ สัปดาห
๓
๔

งานเดี่ยว

........................

........................

ในคาบเรียน
๓

สอบกลางภาค
หน.วยที่ ๕
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน.วยที่ ๖
ตัวชี้วัดที่
๓,๕
หน.วยที่ ๗
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน.วยที่ ๘
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖

ทําจิตกรรมฝาผนังแบบPop Up
(กระดาษ เอ ๔ )

งานกลุ.ม

- หาภาพพันธุไม1หรือพันธุสัตว
- บันทึกผลสํารวจแหล.งเรียนรู1ในโรงเรียน

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

หนังสือเล.มเล็กจากนิทานอีสปโดยสรุปข1อคิด
เปYนโคลงหรือกลอน

งานกลุ.ม

วาดภาพประกอบกลอนดอกสร1อยรําพึงใน
ป4าช1า

งานเดี่ยว
สอบปลายภาค
จิตพิสัย
รวม

๒๐
........................

........................

๑ สัปดาห

๗

........................

........................

๑ สัปดาห
๑ สัปดาห

๓
๓

........................

........................

๑ สัปดาห

๖

........................

........................

๑ สัปดาห

๖
๒๐
๑๐
๑๐๐

๓๘
๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ (วรรณคดีวิจักษ ๒) ประจําภาคเรียนที่ ๑
ป8การศึกษา ๒๕๕๙
กําหนดหัวขอการประเมินไวดังนี้
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)

๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค3ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง
เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่ําเสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

๓๙
๔.๓ ประเมินผลการเรียนรูสอบกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน ......ธ.ค. ๕๙ เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาสาระ
และลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วดั ที่ ๑ บอกความหมาย ลักษณะ
องค#ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได
ตัวชี้วดั ที่ ๒ บอกความงามของวรรณศิลปA
และภาพพจน#ชนิดตาง ๆ ได
ตัวชี้วดั ที่ ๓ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ตัวชี้วดั ที่ ๔ วิเคราะห#วิจารณ#วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน
พรอมยกเหตุผลประกอบได
ตัวชี้วดั ที่ ๕ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ตัวชี้วดั ที่ ๖ สรุปความรูและขอคิดจากการ
อานเพื่อนําไปประยุกต#ใชในชีวิตจริงได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๕ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปCด เกี่ยวกับศิลปะการประพันธ#

๑ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
สรุปเนื้อหา/ความรูขอคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ขอสอบแบบเลือกตอบ

๒ ขอ

๒ คะแนน

๕ ขอ

๒ คะแนน

๑ ขอ

๒ คะแนน

๕ ขอ

๒ คะแนน

๑ ขอ

๒ คะแนน

๕ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
วิเคราะห#คุณคาดานเนื้อหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ขอสอบแบบเขียนตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหา

๑ ขอ

๑ คะแนน

๑ ขอ

๑ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
วิเคราะห#คุณคาดานเนื้อหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
รวม

๑ ขอ

๒ คะแนน

๒๘ ขอ

๒๐ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
สรุปเนื้อหา/ความรูขอคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ขอสอบแบบเลือกตอบ
ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
วิเคราะห#คุณคาดานเนื้อหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ขอสอบแบบเลือกตอบ

หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑการให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย

๔๐
๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน วันที่ .......... ก.พ. ๖๐เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที
หัวขอ/เนื้อหาสาระและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบปลายภาค

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน

ข1อสอบแบบเลือกตอบ

๕ ข1อ

๒ คะแนน

ข1อสอบแบบปiด/เกี่ยวกับโวหารภาพพจน

๑ ข1อ

๒ คะแนน

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน
สรุปเนื้อหา/ความรู1ข1อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ข1อสอบแบบเลือกตอบ

๑ ข1อ

๒ คะแนน

๕ ข1อ

๒ คะแนน

๑ข1อ

๒ คะแนน

๕ ข1อ

๒ คะแนน

๑ ข1อ

๒ คะแนน

๕ ข1อ

๒ คะแนน

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน
วิเคราะหคุณค.าด1านเนื้อหา/อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ข1อสอบแบบเขียนตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหา

๑ ข1อ

๑ คะแนน

๑ ข1อ

๑ คะแนน

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน
วิเคราะหคุณค.าด1านเนื้อหา/อธิบายคุณค.าของ
ตัวชี้วดั ที่ ๖ สรุปความรูและขอคิดจากการอาน วรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนําไปประยุกต#ใชในชีวิตจริงได

๑ ข1อ

๒ คะแนน

รวม

๒๗ ขอ

๒๐ คะแนน

ตัวชี้วดั ที่ ๑ บอกความหมาย ลักษณะ
องค#ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได
ตัวชี้วดั ที่ ๒ บอกความงามของวรรณศิลปAและ
ภาพพจน#ชนิดตาง ๆ ได

ตัวชี้วดั ที่ ๓ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ตัวชี้วดั ที่ ๔ วิเคราะห#วิจารณ#วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน
พรอมยกเหตุผลประกอบได
ตัวชี้วดั ที่ ๕ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน
สรุปเนื้อหา/ความรู1ข1อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ข1อสอบแบบเลือกตอบ
ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน
วิเคราะหคุณค.าด1านเนื้อหา/อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ข1อสอบแบบเลือกตอบ

หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑการให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย

๔๑

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
สาขา
วิชาภาษาไทย ๕
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา ท๒๓๑๐๑ หลักการใชภาษาไทย ๓
เวลาเรียน
๓ คาบ/สัปดาห4
ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๐
ครูผูสอน
................................................................................................
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคํ า ภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทยโครงสรางประโยคซั บซอนระดับ ภาษาคํ าทั บ ศัพท% คํา ศั พท%
บัญญัติ คําศัพท%ทางวิชาการ คําศัพท%วิชาชีพ และการแตงโคลงสี่สุภาพ
ฝ-กจําแนกและใชคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทยวิเคราะห%โครงสรางประโยคซับซอนระดับภาษา
คําทับศัพท% คําศัพท%บัญญัติ อธิบายความหมายของคําศัพท%ทางวิชาการคําศัพท%วิชาชีพ และการแตงโคลงสี่สุภาพ
เพื่อใหนักเรียนสามารถจําแนก อธิบาย และใชคําที่มาจากภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม
สามารถใชประโยคซับซอน ระดับภาษา คําทับศัพท% คําศัพท%บัญญัติ คําศัพท%ทางวิชาการ คําศัพท%วิชาชีพ
ใหถูกตองตามหลักการใชภาษาไทยและแตงโคลงสี่สุภาพ
๒. ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จําแนกและใชคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทยได
วิเคราะห%โครงสรางประโยคซับซอนได
วิเคราะห%ระดับภาษาได
อธิบายและใชคําทับศัพท% ศัพท%บัญญัติ ศัพท%วิชาการและวิชาชีพได
แตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได

๔๒
๓.โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอรายวิชา ท๒๓๑๐๑หลักการใชภาษาไทย ๓
สัปดาห4ท/ี่
คาบ
สัปดาห4ที่
๑
คาบที่
๑-๓

หนวยที่/
สาระการเรียนรู
ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ
๒. ทดสอบกอนเรียน

(๓ คาบ)

สัปดาห4ที่
๒-๕
คาบที่
๔-๑๕

หนวยที่ ๑
คําภาษาตางประเทศ
ที่ใชในภาษาไทย
คาบที่ ๑-๓ บาลี
คาบที่ ๔-๖ สันสกฤต
(๑๒ คาบ) คาบที่ ๗-๘ เขมร
คาบที่ ๙-๑๓ภาษาอื่นๆ
คาบที่ ๑๔-๑๕ ทดสอบเฉลย

สัปดาห4ที่
๖-๗
คาบที่ ๑๖๒๑

หนวยที่ ๒
ระดับภาษา
๑. ระดับภาษา
- การแบงภาษา
- ปRจจัยที่กําหนดระดับภาษา

(๖ คาบ)

- ลักษณะของภาษา
ระดับตางๆ

เครื่องมือวัด
ตัวชี้วัด
และ
ประเมินผล
๑. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ๑. แผนการจัดการ -แบบทดสอบ
ฉบับยอรายวิชา
เรียนรูและ
กอนเรียน
ท๒๓๑๐๑
ประเมินผลการ
เรียนรูฉบับยอ
๒.Powerpoint
ปฐมนิเทศ
๓. แบบทดสอบ
กอนเรียน
๔. หนังสือเรียน
รายวิชาวิวิธภาษา/
เอกสาร
ประกอบการสอน
๑.ใบความรู
-แบบทดสอบ
๑.จําแนกและ ๑.แจงตัวชี้วัด
๒.บทความ
กอนเรียน
ใชคําภาษา
๒.ทดสอบกอนเรียน
ทางวิทยาศาสตร% -แบบทดสอบ
ตางประเทศ
๓.แบงกลุมศึกษาใบความรู
๓.บัตรคํา
หลังเรียน
ที่ใช
๔.คําถามกระตุนความคิด
ในภาษาไทยได ๕.นักเรียนนําเสนอผลงานหนา ๔.ใบงาน
๕.เกม
ชั้นเรียน
๖.ครูและนักเรียนชวยกันสรุป ๖.เพาเวอร%พอยต%
๗.เพลง
ความรู
๗.นักเรียนบันทึกความรูลงสมุด ๘.อินเทอร%เน็ต
๘.นักเรียนทําใบงานโดยฝ-กจาก ๙.ชื่อนักเรียน/ครู
เพลง/เกม/บทความ
วิทยาศาสตร%
๙.ทดสอบหลังเรียน
สัปดาห4ที่ ๗-๙
๓.วิเคราะห%
ทดสอบกอนเรียน
๑.หนังสือใน
หองสมุด/
คาบที่ ๑๙-๒๗
ระดับภาษาได ๑. ศึกษาความรู เรื่องระดับ
ภาษา
อินเทอร%เน็ต/
แหลงการเรียนรู
๒. ทําแบบฝ-กทักษะ
อื่นๆ
การใชภาษาระดับตางๆ
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน (๓ ๑. สไลด%มัลติมีเดีย
จากโปรแกรม
คะแนน)
กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

๔๓
สัปดาห4ท/ี่
คาบ

สัปดาห4ที่
๘-๙
คาบที่ ๒๒๒๗
(๖ คาบ)

สัปดาห4ที่
๑๐
คาบที่ ๒๘๓๐
(๓ คาบ)
สัปดาห4ที่
๑๑-๑๗
คาบที่ ๓๑๕๑

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

หนวยที่ ๓ คําทับศัพท4
คําศัพท4บัญญัติ คําศัพท4
วิชาการ คําศัพท4วิชาชีพ
คาบที่ ๑-๒ คําทับศัพท%
คาบที่ ๓-๔ คําศัพท%บัญญัติ
คาบที่ ๕-๖ คําศัพท%ทาง
วิชาการและคําศัพท%ทาง
วิชาชีพ
คาบที่ ๗-๘ ทดสอบ-เฉลย

หนวยที่ ๔
ประโยคซับซอน
คาบที่ ๑ ทบทวนเรื่อง
กลุมคําและชนิดของ
ประโยค
คาบที่ ๒ โครงสรางประโยค
(๒๑ คาบ) คาบที่ ๓-๑๐วิเคราะห%
โครงสรางประโยค

ตัวชี้วัด

๔.อธิบายและ
ใชคําทับศัพท%
ศัพท%บัญญัติ
ศัพท%วิชาการ
และวิชาชีพได

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

๑.แจงตัวชี้วัด
๒.ทดสอบกอนเรียน
๓.แบงกลุมศึกษาความรูจาก
แหลงเรียนรู
๔.นักเรียนนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน
๕.นักเรียนบันทึกความรูลงสมุด
๖.ทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู
เพาเวอร%พอยต%
ใบความรู /
โทรทัศน%ครู DLIT
เรื่องระดับภาษา
๒. แบบฝ-กทักษะ
การใชภาษาระดับ
ตางๆ
๓. แบบทดสอบ
หลังเรียน
๑.แบบฝ-กทักษะ
๒.อินเทอร%เน็ต
๓.ใบความรู
๔.เพาเวอร%พอยต%

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

-แบบทดสอบ
กอนเรียน
-แบบทดสอบ
หลังเรียน

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)
๒.วิเคราะห%
โครงสราง
ประโยค
ซับซอนได

๑.แจงตัวชี้วัด
๒.ทดสอบกอนเรียน
๓.แบงกลุมศึกษาใบความรู/
แหลงเรียนรู
๔.คําถามกระตุนความคิด
๕.นักเรียนนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน
๖.ครูและนักเรียนชวยกันสรุป
ความรู

๑.ใบความรู
๒.ขาว/บทความ
ทั่วไป/สื่อสิ่งพิมพ%
๓.บัตรคํา
๔.ใบงาน
๕.เพาเวอร%พอยต%
๖.อินเทอร%เน็ต

-แบบทดสอบ
กอนเรียน
-แบบทดสอบ
หลังเรียน

๔๔
สัปดาห4ท/ี่
คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

ซับซอน
คาบที่ ๑๑สรุปบทเรียน
คาบที่ ๑๒ ทดสอบ
หลังเรียน
สัปดาห4ที่ หนวยที่ ๕
๑๘-๑๙ การแตงโคลงสี่สุภาพ
คาบที่ ๕๑- คาบที่ ๑ ทดสอบกอนเรียน
๕๗
คาบที่ ๒ ทบทวน
ฉันทลักษณ%โคลง
สี่สุภาพ
(๖ คาบ) คาบที่ ๓ ศึกษา
ใบความรู
คาบที่ ๔ ฝ-กแตงโคลง
สี่สุภาพ
คาบที่ ๕-๖ นักเรียน
นําเสนอผลงาน
คาบที่ ๗ ทดสอบ
หลังเรียน

สัปดาห4ที่
๒๐
คาบที่ ๕๘๖๐
(๓ คาบ)

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

๗.นักเรียนบันทึกความรู
ลงสมุด
๘.นักเรียนทําใบงาน
๙.ทดสอบหลังเรียน
๕.แตงบทรอย ๑.แจงตัวชี้วัด
กรองประเภท ๒.ทดสอบกอนเรียน
โคลงสีส่ ุภาพได ๓.ศึกษาตัวอยางโคลง
สี่สุภาพจากสื่อตาง ๆ
๔.คําถามกระตุนความคิด
๕.ศึกษาใบความรูเรื่องโคลงสี่
สุภาพ
๖.นักเรียนเขากลุม/จับคู ฝ-ก
แตงโคลงสีส่ ุภาพ
จากแบบฝ-กทักษะ
๗.นักเรียนแตงโคลง
สี่สุภาพจากหัวขอที่กําหนดให/
ตามความสนใจใหถูกตองตาม
ฉันทลักษณ%
๘.นักเรียนและครูชวยกัน
ประเมินผลงาน
๙.ทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

-ใบความรู
-สื่อตาง ๆ
-แบบฝ-กทักษะ
-แบบประเมิน
การแตงโคลง
สี่สุภาพ
-แบบทดสอบ
กอนเรียนหลังเรียน

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

-แบบทดสอบ
กอนเรียน
-แบบทดสอบ
หลังเรียน

๔๕
๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ (หลักการใชภาษาไทย ๓) ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปXการศึกษา
๒๕๖๐ มีแผนประเมินผลการเรียนรูและมอบหมายงานดังนี้
รอยละของคะแนนระหวางภาค: รอยละของคะแนนปลายภาค=
๘๐: ๒๐
รายการประเมินดังนี้
๑.ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย
๕๐ คะแนน
๒.ประเมินจากการสอบกลางภาค
๒๐ คะแนน
๓.ประเมินจากการสอบปลายภาค
๒๐ คะแนน
๔.จิตพิสัย
๑๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน

๔๖
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ (หลักการใชภาษาไทย ๓)
ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปXการศึกษา ๒๕๖๐ กําหนดหัวขอการประเมินดังตาราง
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(๔)
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค%ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่าํ เสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

๔๗
รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปFนดังนี้
หนวยที่/
รูปแบบ
วันที่
รายละเอียด
กําหนดสง
ตัวชี้วัด
ของงาน มอบหมาย
๑. คําภาษา
-นําเสนอผลงานของนักเรียน
งานกลุม
ตางประเทศที่ -ผลงานจากการทําแบบฝ-กทักษะ งานเดี่ยว ...................... ...................
ใชในภาษาไทย -แบบทดสอบ ๓๐ ขอ
งานเดี่ยว
-นําเสนอความรูจากการคนควา
ของนักเรียน
๒. ระดับภาษา
-ผลงานจากการทําใบงาน
-แบบทดสอบ ๓๐ ขอ
๓. คําทับศัพท% -นําเสนอความรูจากการคนควา
คําศัพท%บัญญัติ ของนักเรียน
คําศัพท%
-ผลงานจากสมุดบันทึกความรู
วิชาการ
-แบบทดสอบ ๒๐ ขอ
คําศัพท%วิชาชีพ
-ผลงานจากสมุดบันทึกความรู
๔. ประโยค
-ผลงานจากการทําใบงาน
ซับซอน
-แบบทดสอบ ๓๐ ขอ
-ผลงานการแตงโคลงสี่สุภาพ
๕.
อยางนอย ๒ บท
การแตงโคลง -ผลงานการแตงโคลงสี่สุภาพ
สี่สุภาพ
๑ บท
-แบบทดสอบ ๑๐ ขอ

งานกลุม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานกลุม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานกลุม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

จํานวนชั่วโมง

น้ําหนัก
คะแนน

๑๐ นาที/กลุม
๓๐ นาที
๓๐ นาที

๔
๓
๓

......................

๑๐ นาที/กลุม
................... ๓๐ นาที
๓๐ นาที

๓
๒
๓

......................

๑๐ นาที/กลุม
................... ๓๐ นาที
๒๐ นาที

๓
๒
๒

......................

๑๐ นาที/กลุม
................... ๓๐ นาที
๓๐ นาที

๓
๖
๕

......................

๕๐ นาที
................... ๓๐ นาที
๑๐ นาที

๕
๔
๒

รวม

๕๐

๔๘
การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ลักษณะขอสอบตามแนว PISA
จํานวนขอ
ในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑. จําแนกและใชคํา ขอสอบแบบเลือกตอบ
๑๐ ขอ
ภาษาตางประเทศ
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)
๑ ขอ
ที่ใชในภาษาไทยได
แบบเป^ด(สะทอนและประเมิน/ความคิด
๑ ขอ
สรางสรรค%)
ตัวชี้วัดที่ ๓.วิเคราะห%ระดับ
ขอสอบแบบเลือกตอบ
๑๐ ขอ
ภาษาได
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)
๑ ขอ
แบบเป^ด(สะทอนและประเมิน/ความคิด
๑ ขอ
สรางสรรค%)
ตัวชี้วัดที่ ๔. อธิบายและใชคํา ขอสอบแบบเลือกตอบ
๑๐ ขอ
ทับศัพท% ศัพท%บัญญัติ ศัพท%
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)
๑ ขอ
วิชาการและวิชาชีพได
แบบเป^ด(สะทอนและประเมิน/ความคิด
๑ ขอ
สรางสรรค%)
รวม
๓๖ ขอ

น้ําหนักคะแนน
๕ คะแนน
๑ คะแนน
๑ คะแนน
๕ คะแนน
๑ คะแนน
๐.๕ คะแนน
๕ คะแนน
๑ คะแนน
๐.๕ คะแนน
๒๐ คะแนน

หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ%การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย
การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน)
กําหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบปลายภาค
ตัวชี้วัดที่ ๒.วิเคราะห%
โครงสรางประโยคซับซอนได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

จํานวนขอ

แบบเลือกตอบ
๑๐ ขอ
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)
๑ ขอ
แบบเป^ด(สะทอนและประเมิน/ความคิด
๑ ขอ
สรางสรรค%)
ตัวชี้วัดที่ ๕.แตงบทรอยกรอง แบบเลือกตอบ
๑๐ ขอ
ประเภทโคลงสี่สุภาพได
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)
๑ ขอ
แบบเป^ด(สะทอนและประเมิน/ความคิด
๑ ขอ
สรางสรรค%)
รวม
๒๔ ขอ
หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ%การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย

น้ําหนักคะแนน
๕ คะแนน
๒.๕ คะแนน
๒.๕ คะแนน
๕ คะแนน
๒.๕ คะแนน
๒.๕ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔๙

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
สาขา
วิชาภาษาไทย ๖
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา ท๒๓๑๐๒(วรรณคดีกับชีวิต)
เวลาเรียน
๓ คาบ/สัปดาห5
ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒ป9การศึกษา ๒๕๖๐
ครูผูสอน
................................................................................................
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาในวรรณคดีของไทย วรรณคดีเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก$ลูก พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาทอิศรญาณภาษิต บทพากย0เอราวัณ วรรณกรรม นิทานพื้นบ1าน และนิทาน
อาเซียน ท$องจําและบอกคุณค$าบทอาขยานตามที่กําหนดหรือบทร1อยกรองที่มีคุณค$าตามความสนใจและนําไปใช1
อ1างอิง
ฝ7กวิเคราะห0ประเมินคุณค$าด1านเนื้อหา ด1านวรรณศิลป8 ด1านสังคม ด1านการนําไปใช1 สังเคราะห0ข1อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนําไปประยุกต0ใช1ในชีวิตจริง จากเรื่องภาษาในวรรณคดีของไทย วรรณคดีเรื่อง
บทละครพูดเรื่องเห็นแก$ลูก พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาท อิศรญาณภาษิต
บทพากย0เอราวัณ วรรณกรรม นิทานพื้นบ1าน และนิทานอาเซียน โดยใช1กระบวนการทางภาษาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร0 ท$องจําบทอาขยานหรือบทร1อยกรองตามความสนใจ
เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ$าน วิเคราะห0และประเมินคุณค$าด1านเนื้อหา ด1านวรรณศิลป8
ด1านสังคม ด1านการนําไปใช1 จากวรรณคดีและวรรณกรรม พร1อมทั้งสรุปความรู1ข1อคิดเพื่อนําไปประยุกต0ใช1ในชีวิต
จริง
๒. ตัวชี้วัด
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท1องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้นได1
๒. วิเคราะห0วิถีไทยและคุณค$าจากวรรณคดีและวรรณกรรม พร1อมยกเหตุผลประกอบได1
๓. สรุปความรู1และข1อคิดจากการอ$านเพื่อประยุกต0ใช1ในชีวิตจริงได1
๔. ท$องจําและบอกคุณค$าบทอาขยานตามที่กําหนดหรือบทร1อยกรองที่มีคุณค$าตามความสนใจและ
นําไปใช1อ1างอิงได1

๕๐
๓. โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอรายวิชา ท๒๓๑๐๒(วรรณคดีกับชีวิต)
สัปดาห5
ที่/คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

สัปดาห5ที่
๑
คาบที่
๑-๓

ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ
๒. ทดสอบก$อน
เรียน

(๓ คาบ)

สัปดาห5ที่ หนวยที่ ๑
๒-๓ วรรณคดีมีคุณคา
คาบที่
๔-๙
(๖ คาบ)
สัปดาห5ที่ หนวยที่ ๒
๔-๖ จับใจจับตาหา
ความสําคัญ
คาบที่
๑๐-๑๘
(๙ คาบ)

ตัวชี้วัด
-

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

๑. ศึกษาแผนการจัดการ ๑. แผนการจัดการ
เรียนรู1ฉบับย$อรายวิชา ท๒ เรียนรู1และประเมินผล
๓๑๐๒ (วรรณคดีกับชีวิต) การเรียนรู1ฉบับย$อ
๒.Powerpoint
ปฐมนิเทศ
๓. แบบทดสอบก$อน
เรียน
๔. หนังสือเรียนรายวิชา
วรรณคดีวิจักษ0/เอกสาร
ประกอบการสอน
๒. วิเคราะห0วิถีไทยและ
๑.ปฐมนิเทศ
๑.ใบความรู1
คุณค$าจากวรรณคดีและ
๒.ศึกษาใบความรู1เรื่อง
๒.ใบงาน
วรรณกรรม พร1อมยกเหตุผล ภาษาในวรรณคดีไทย
๓.แบบประเมิน
ประกอบได1
๓.แบ$งกลุ$ม ๖กลุ$มพูด
การพูดแสดง
๓. สรุปความรู1และข1อคิด
แสดงความคิดเห็นเรื่อง
ความคิดเห็น
จากการอ$านเพื่อประยุกต0ใช1 คุณค$าและความสําคัญ
ในชีวิตจริงได1
ของวรรณคดีวรรณกรรม
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี
๑.ศึกษาใบความรู1เรื่องการ ๑.ใบความรูเ1 รื่อง
วรรณกรรมและวรรณกรรม สรุปจับใจความ วิธีการ การสรุปจับใจความ
และวิธีการเขียนสรุป จับ
ท1องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึน้ เขียนสรุป
ใจความ
ได1
จับใจความคําที่มี
ความหมายโดยตรงและ ๒.แบบฝ7กทักษะเรื่องการ
ความหมายโดยนัย การย$อ สรุปจับใจความ
๓.บทกวีนิพนธ0
ความ
บทเพลง บทความ
๒.ฝ7กเขียนสรุปโดยใช1แบบ
ทางวิทยาศาสตร0 นิทาน
ฝ7กทักษะ ฯลฯ
อาเซียน นิทานพืน้ บ1าน
ประเพณี พิธีกรรม
ศาสนาเหตุการณ0
ในประวัติศาสตร0
สุภาษิต คําสอน

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
แบบทดสอบ
ก$อนเรียน

-แบบ
ประเมินการ
พูดแสดง
ความคิดเห็น

- แบบฝ7ก
ทักษะเรื่อง
การสรุปจับ
ใจความ

๕๑

สัปดาห5
ที่/คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

สัปดาห5ที่ หนวยที่ ๓
๗-๙
พิถีพิถันสรางสรรค5
คาบที่ ความคิด
๑๙-๒๗
(๙ คาบ)

ตัวชี้วัด
๒. วิเคราะห0วิถีไทยและ
คุณค$าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม พร1อมยกเหตุผล
ประกอบได1

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๑.ศึกษาคุณค$าของวรรณคดี
-ด1านเนื้อหา
-ด1านสังคม
-ด1านวรรณศิลป8
-ด1านการนําไปใช1
๒. แบ$งกลุ$ม ๔ กลุ$มสรุป
และยกตัวอย$างด1านต$าง ๆ
๓. นักเรียนฟUงเพลง/ดูหนัง
สั้นแล1ววิเคราะห0วิถไี ทยและ
คุณค$าวรรณคดี/วรรณกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู
๑.ใบงาน
๒.หนังสั้น
๓.บทเพลง
๔.บทประพันธ0
๕.เรื่องสั้น
๖.แบบทดสอบก$อน
เรียน/หลังเรียน

สัปดาห5ที่
๑๐
ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
คาบที่
(๒๐ คะแนน)
๒๘-๓๐
(๓ คาบ)
สัปดาห5ที่ หนวยที่ ๔
๒. วิเคราะห0วิถีไทยและคุณค$า ๑. แบ$งกลุ$มวิเคราะห0
๑. ใบความรู1
๑๑-๑๗ พินิจคุณคาวรรณคดี จากวรรณคดีและวรรณกรรม วรรณคดีต$อไปนี้
๒. ผลงาน
คาบที่
พร1อม
- บทละครพูด
จากการนําเสนอ
๓๑-๕๑
ยกเหตุผลประกอบได1
เรื่องเห็นแก$ลูก
๓. อินเทอร0เน็ต
๓. สรุปความรู1และข1อคิดจาก - พระอภัยมณี ตอนพระ
(๒๑คาบ)
การอ$าน
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
เพื่อประยุกต0ใช1ในชีวิตจริงได1 - พระบรมราโชวาท
- อิศรญาณภาษิต
- บทพากย0เอราวัณ
- วรรณกรรม
- นิทานพื้นบ1าน/นิทาน
อาเซียน
จากประเด็นต$อไปนี้
- สรุป
-บอกคุณค$า(ด1านเนื้อหา
ด1านสังคมด1านวรรณศิลป8
ด1านการนําไปใช1)

เครื่องมือ
วัดและ
ประเมินผ
ล
แบบทดส
อบก$อน
เรียน
แบบทดส
อบหลัง
เรียน

๕๒
สัปดาห5
ที่/คาบ

หนวยที่/
สาระการเรียนรู

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

ตัวชี้วัด

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

สัปดาห5ที่ หนวยที่ ๕
๑๘
บทกวีท่ชี ื่นชอบ
คาบที่
๕๒-๕๔
(๓ คาบ)

๔. ท$องจําและบอกคุณค$า
บทอาขยานตามที่กําหนด
หรือบทร1อยกรองที่มีคุณค$า
ตามความสนใจและนําไปใช1
อ1างอิงได1

สัปดาห5ที่ หนวยที่ ๖
๑๙
รอบคอบนําไปใช
คาบที่
๕๕-๕๗
(๓ คาบ)

๓. สรุปความรู1และข1อคิด
๑.แบ$งกลุ$มระดมความคิด ๑.ตัวอย$างแผนผัง
จากการอ$านเพื่อประยุกต0ใช1 จากสิง่ ที่เรียนมาแล1วสรุป ความคิด
ในชีวิตจริงได1
เปVนแผนผังความคิด
แล1วนําเสนอให1แตกต$าง
และสร1างสรรค0 (ตามความ
ประทับใจ ความสนใจ
ระยะเวลา ลําดับก$อนหลัง)

สัปดาห5ที่
๒๐
คาบที่
๕๘-๖๐
(๓ คาบ)

๑.บอกที่มา คุณค$าและ
เหตุผลของบทร1อยกรอง
หรือบทอาขยานที่นักเรียน
ชอบ
๒. ท$องบทร1อยกรองหรือ
บทอาขยาน

เครื่องมือ
วัดและ
ประเมินผล

๑.บทอาขยาน
ที่กระทรวงฯกําหนด
๒. บทร1อยกรอง
ที่นักเรียนสนใจ

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ (วรรณคดีกับชีวิต) ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๐มีแผน
ประเมินผลการเรียนรู1และมอบหมายงานดังนี้
ร1อยละของคะแนนระหว$างภาค: ร1อยละของคะแนนปลายภาค= ๘๐: ๒๐
รายการประเมินดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ประเมินจากงานหรือการบ1านทีม่ อบหมาย
ประเมินจากการสอบกลางภาค
ประเมินจากการสอบปลายภาค
จิตพิสัย
รวม

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๓
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ (วรรณคดีกับชีวิต)
ประจําภาคเรียนที่ ๒ปWการศึกษา ๒๕๖๐ กําหนดหัวข1อการประเมินดังตาราง
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เข1าชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(๔)
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

๒. ส$งงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพร1อมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความร$วมมือในการทํางานกลุ$ม
๒. ความกระตือรือร1นในการทํางาน
๓. ความคิดสร1างสรรค0ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใช1เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใช1ภาษาไทย-เลขไทยให1ถูกต1อง เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพร$องในการใช1ภาษาสม่าํ เสมอ
รวม
คะแนนที่ได1

= …….......................…………

๕๔
รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปGนดังนี้
หนวยที่/
รูปแบบ
วันที่
จํานวน
รายละเอียด
กําหนดสง
ตัวชี้วัดที่
ของงาน
มอบหมาย
ชั่วโมง
๑.พูดแสดงความคิดเห็น
๑วรรณคดี
งานกลุ$ม
๑๐ นาที/
๒.นักเรียนทําใบงาน
......................
..............
มีคุณค$า
งานเดี่ยว
กลุ$ม
๒จับใจจับ ๑.นักเรียนทําแบบฝ7กทักษะ
ตาหา
ความสําคัญ
๓พิถีพิถัน ๑.นักเรียนทําใบงาน
สร1างสรรค0 ๒.นักเรียนทําแบบทดสอบ
ความคิด

งานเดี่ยว

....................

..............

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

......................

..............

สอบกลางภาค
๑. นําเสนอผลงานกลุ$ม
งานกลุ$ม
๒. นักเรียนทําแบบทดสอบ
งานเดี่ยว
๓.ผลงานจากการนําเสนอ
งานกลุ$ม
ท$องบทร1อยกรองหรือบทอาขยาน
งานเดี่ยว

๔ พินิจ
คุณค$า
วรรณคดี
๕บทกวี
ที่ชื่นชอบ
๖ รอบคอบ นําเสนอผังความคิด
นําไปใช1

งานกลุ$ม

๕๐ นาที
๑๐ นาที
๑๐ นาที

......................

..............

๑๐ นาที/
กลุ$ม

......................

..............

-

...................... ..............

สอบปลายภาค
จิตพิสัย
รวม

๑๐ นาที/
กลุ$ม

น้ําหนัก
คะแนน
๓
๒
๑๐
๕
๕
๒๐
๕
๕
๕
๕
๕
๒๐
๑๐
๑๐๐

๕๕
การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/เนื้อหาและลักษณะของข1อสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ลักษณะขอสอบตามแนว PISA
จํานวนขอ
น้ําหนักคะแนน
ในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑. สรุป
ข1อสอบแบบเลือกตอบ
๔ ข1อ
๒ คะแนน
เนื้อหาวรรณคดี
ข1อสอบแบบป^ด เกี่ยวกับโวหารภาพพจน0
๑ ข1อ
๒ คะแนน
วรรณกรรมและ
ข1อสอบแบบป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านวรรณศิลป8
๑ ข1อ
๒ คะแนน
วรรณกรรมท1องถิ่นใน
ร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ระดับที่ยากยิ่งขึ้นได1
ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อนวิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๒ คะแนน
เนื้อหา(สรุปใจความ)ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเรื่อง
ทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ ๒. วิเคราะห0 ข1อสอบแบบเลือกตอบ
๔ ข1อ
๒ คะแนน
วิถีไทยและคุณค$าจาก ข1อสอบแบบป^ด เกี่ยวกับโวหารภาพพจน0
๑ ข1อ
๒ คะแนน
วรรณคดีและ
ข1อสอบแบบป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านวรรณศิลป8
๑ ข1อ
๒ คะแนน
วรรณกรรม พร1อมยก
ร1อยกรองเรื่องทั่วไป
เหตุผลประกอบได1
ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อนวิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๒ คะแนน
เนื้อหา(สรุปใจความ)ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเรื่อง
ทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ ๓ สรุปความรู1 ข1อสอบแบบเลือกตอบ
๒ ข1อ
๑ คะแนน
และข1อคิดจากการอ$าน
ข1อสอบแบบป^ด เกี่ยวกับโวหารภาพพจน0
๑ ข1อ
๑ คะแนน
เพื่อประยุกต0ใช1
ข1อสอบแบบป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านวรรณศิลป8
๑ ข1อ
๑ คะแนน
ในชีวิตจริงได1
ร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อนวิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๑ คะแนน
เนื้อหา(สรุปใจความ)ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเรื่อง
ทั่วไป
รวม
๑๙ ขอ
๒๐ คะแนน
หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ0การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย

๕๖
การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน)
กําหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/เนื้อหาและลักษณะของข1อสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ลักษณะขอสอบตามแนว PISA
จํานวนขอ
น้ําหนักคะแนน
ในการสอบปลายภาค
ตัวชี้วัดที่ ๒. วิเคราะห0 ข1อสอบแบบเลือกตอบเนื้อหาจากวรรณคดี ๕
๔ ข1อ
๒ คะแนน
วิถีไทยและคุณค$าจาก เรื่องและวรรณคดีเรื่องอื่นๆ หรือ วรรณกรรม
วรรณคดีและ
ปUจจุบนั
วรรณกรรม พร1อมยก
ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อน วิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๒ คะแนน
เหตุผลประกอบได1
วรรณศิลป8
ข1อสอบแบบเป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านด1านสังคม
๑ ข1อ
๒ คะแนน
ร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ข1อสอบแบบเป^ด วิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๒ คะแนน
การนําไปใช1 ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ ๓ สรุปความรู1 ข1อสอบแบบเลือกตอบเนื้อหาจากวรรณคดี ๕
๔ ข1อ
๒ คะแนน
และข1อคิดจากการอ$าน
เรื่องและวรรณคดีเรื่องอื่นๆ หรือ วรรณกรรม
เพื่อประยุกต0ใช1
ปUจจุบนั
ในชีวิตจริงได1
ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อน วิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๒ คะแนน
วรรณศิลป8
ข1อสอบแบบเป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านด1านสังคม
๑ ข1อ
๒ คะแนน
ร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ข1อสอบแบบเป^ด วิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๒ คะแนน
การนําไปใช1 ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ ๔. ท$องจํา
ข1อสอบแบบเลือกตอบเนื้อหาจากวรรณคดี ๕
๒ ข1อ
๑ คะแนน
และบอกคุณค$าบท
เรื่องและวรรณคดีเรื่องอื่นๆ หรือ วรรณกรรม
อาขยานตามที่กําหนด ปUจจุบนั
หรือบทร1อยกรองที่มี
ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อน วิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๑ คะแนน
คุณค$าตามความสนใจ วรรณศิลป8
และนําไปใช1อ1างอิงได1
ข1อสอบแบบเป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านด1านสังคม
๑ ข1อ
๑ คะแนน
ร1อยกรองเรื่องทั่วไป
ข1อสอบแบบเป^ด วิเคราะห0คุณค$าด1าน
๑ ข1อ
๑ คะแนน
การนําไปใช1 ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเรื่องทั่วไป
รวม
๑๙ ขอ
๒๐ คะแนน
หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ0การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย

๕๗

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
สาขาวิชาภาษาไทย

จํานวนหนวยกิต ๑.๐ หนวยกิต

รายวิชา ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑

เวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๑ ป9การศึกษา ๒๕๕๘

๒ คาบ/สัปดาห5

ครูผูสอน ……………………………………………………………………………
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเกีย่ วกับการสื่อสาร คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร หลักการอ#าน การฟ%ง การดู และการพูด การ
ใชภาษาเพื่อพัฒนาการคิด วิธีคิดแบบต#างๆ ฝ0กอ#านออกเสียง อ#านในใจเพื่อจับสาระในเวลาที่กําหนด อ#าน ฟ%ง และดูสื่อต#างๆ
แลวสรุปเนื้อหาสาระ แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห7แนวคิด การใชภาษา ความน#าเชื่อถือเพื่อใหมีวิจารณญาณ
ในการเลือกเรื่องเพื่ออ#าน ฟ%งและดู
ฝ0กพูดในโอกาสต#างๆ พูดต#อประชุมชน การกล#าวสุนทรพจน7 ฝ0กการเขียนเชิงกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาคนควา
ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอางอิงขอมูลสารสนเทศ
๒. ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อธิบายเรื่องการสื่อสารได
อ#านออกเสียงไดถูกตองตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เนนน้ําหนักเสียงไดอย#างเหมาะสม
อ#านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความและตอบคําถามจากเรื่องที่อ#านหรือฟ%งได
วางแผนการโดยใชกรอบแนวคิด หรือผังความคิดและสรุปเรื่องที่ฟ%งหรืออ#านเปBนผังความคิดได
พูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการอ#าน ฟ%ง ดูและเขียนย#อความ สรุปความได
เขียนบันทึกประสบการณ7 บันทึกความรู เขียนจดหมาย เขียนประกาศรูปแบบต#าง ๆ ได
เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใชภาษาที่เหมาะสม สามารถสังเคราะห7ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งการอางอิงได
อย#างถูกตอง
๘. อ#าน ฟ%งและดู เรื่องราวต#างๆ แลวแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห7 แนวคิด การใชภาษา และความ
น#าเชื่อถือไดอย#างมีเหตุผล
๙. พูดแบบต#างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ7ที่กําหนดไดอย#างเหมาะสม ทั้งดานสาระและการนําเสนอ
๑๐. คิดวิเคราะห7 สังเคราะห7 ประเมินค#าและแกป%ญหาในการรับสารต#างๆ
๑๑. แสดงคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร

๕๘
๓. โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอรายวิชา ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห7ที่
๑
คาบที่
๑–๒
(๒ คาบ)

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
๑. ใบความรู / PowerPoint
แบบทดสอบ
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู ก#อนเรียน
ที่คาดหวังและขอตกลงการเรียน
๒. แผนการเรียนรูฉบับย#อ
๓. แบบทดสอบก#อนเรียน
๔. แบบฟอร7มการแนะนําตนเอง
สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

หัวขอ / สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา
• คําอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
• แนวการจัดการ
เรียนรู
• เนื้อหารายวิชา/
กิจกรรม/งานที่มอบหมาย
๒. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู
• เกณฑ7ในการวัด
ประเมินผลการเรียนรูจาก
กิจกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียน/งานที่มอบหมาย/จิต
พิสัย/การสอบกลางภาค
เรียนและการสอบปลาย
ภาคเรียน
๓. การทดสอบก#อนเรียน
ความรูเกี่ยวกับหลักภาษา
๑.การอ#านออกเสียงคํา
๒. การสะกดคํา
๓. การเพิ่มคํา

*เขาใจแนวการ
จัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล
การเรียนรู
และสามารถทํา
แบบทดสอบก#อน
เรียนได*

๑.ทําแบบทดสอบก#อน
เรียนแนว PISA
๒. แนะนําตนเองใส#
กระดาษที่ครูแจกให

*มีความรูเกีย่ วกับ
หลักภาษา*

๑. ศึกษาความรูเกี่ยวกับ
หลักภาษาจากหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษา
และการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ /
ใบความรู
๒. แบบฝ0กความรู
เกี่ยวกับหลักภาษา
๓. แบบทดสอบ
๔. สรุปเนื้อหา
สาระสําคัญเพิ่มเติม

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
ความรูเกี่ยวกับหลักภาษา
๒. ใบงานแบบฝ0กความรู
เกี่ยวกับหลักภาษา
๓. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ
หลักภาษา
๔. แบบสรุปเนื้อหาเพิม่ เติม/
คําถามและคําตอบเพิม่ เติม

แบบทดสอบ
ความรู
เกี่ยวกับหลัก
ภาษา

๑. ศึกษาเรื่องการ
สื่อสารของมนุษย7จาก
หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย หลัก
ภาษาและการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร ของ

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
สื่อสารของมนุษย7 / เอกสารที่
แนะนํา

๑. แบบ
ประเมินการ
นําเสนองาน
กลุ#ม
๒. แบบสรุป
และแสดง

๑. อธิบายเรื่อง
สัปดาห7ที่ การสื่อสารของมนุษย5
๑. ความหมายของ
การสือ่ สารได
๒
คาบที่ การสือ่ สาร
๓ – ๔ ๒. องค7ประกอบของ
(๒ คาบ) การสื่อสาร
๓. ภาษาที่ใชในการสื่อสาร

๕๙
สัปดาห5ที่/
คาบ

หัวขอ / สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

๔. อุปสรรคของการสื่อสาร
๕. วิธแี กไขอุปสรรคของ
การสื่อสาร

สัปดาห7ที่
๓
คาบที่
๕– ๖
(๒ คาบ)

คุณธรรมและมารยาทของ ๑๑. แสดงคุณธรรม
การสื่อสารในบริบทตางๆ และมารยาทในการ
๑. การสื่อสารกับตนเอง
สื่อสาร
๒. การสื่อสารระหว#างบุคคล
๓. การสื่อสารสาธารณะ
๔. การสื่อสารมวลชน
๕. การสื่อสารในครอบครัว
๖. การสื่อสารในโรงเรียน
๗. การสื่อสารในวงสังคม
โดยทั่วไป
๘. ภาษากับการปลูกฝ%ง
คุณธรรม

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

กระทรวงศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนําแลว
สรุปเนื้อหาสาระ
๒. แบ#งกลุ#ม กลุม# ละ ๔
คน ครูตั้งคําถาม
๑. “มนุษย7และสัตว7
มีการสื่อสารอย#างไร”
๒. ป%จจุบันมนุษย7มี
การสื่อสารดวยวิธีใดบาง
๓. เรามีอุปสรรค
ใดบางในการสื่อสาร
๔. เมื่อพบป%ญหา
นักเรียนจะแกไดโดย
วิธีการใดบาง
๓. ร#วมสรุปและแสดง
ความคิดเห็น
การพัฒนาการสื่อสาร
๑. แบ#งกลุ#ม ๘ กลุ#ม หา
คลิปวีดิโอเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ศึกษาเรื่อง
คุณธรรมและมารยาท
ของการสื่อสารในบริบท
ต#างๆ
๒. สรุปเนื้อหาสาระ
๓. ตอบคําถามในชั้น
เรียน
๔. แสดงบทบาทสมมุติ
ตามสถานการณ7ที่
กําหนด
* ทดสอบการสื่อสาร
ของมนุษย7และคุณธรรม
และมารยาทของการ
สื่อสารในบริบทต#างๆ
๑๕ ขอ
(๕ คะแนน)

๒. ใบความรู/ PowerPoint
เรื่อง “การสื่อสารของมนุษย7”
แลวสรุปเนื้อหาสาระสําคัญ
๓. ใบงาน / แบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง “การสื่อสารของ
มนุษย7”
๔. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
พัฒนาการสื่อสาร / เอกสารที่
แนะนํา
๕. แบบประเมินการนําเสนอ
งานกลุ#ม
๖. แบบสรุปและแสดงความ
คิดเห็น
๑. ใบความรู / PowerPoint
เรื่อง คุณธรรมและมารยาทของ
การสื่อสารในบริบทต#างๆแลว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญ
๒. ใบงาน คุณธรรมและ
มารยาทของการสื่อสารในบริบท
ต#างๆ
๓. ตัวอย#างบทบาทสมมุตติ าม
สถานการณ7ที่กําหนดในบริบท
ต#างๆ
๑) การสื่อสารกับตนเอง
๒) การสื่อสารระหว#างบุคคล
๓) การสื่อสารสาธารณะ
๔) การสื่อสารมวลชน
๕) การสื่อสารในครอบครัว
๖) การสื่อสารในโรงเรียน
๗) การสื่อสารในวงสังคม
โดยทั่วไป
๘) ภาษากับการปลูกฝ%ง
คุณธรรม
๔. แบบทดสอบการสื่อสารของ
มนุษย7และคุณธรรมและ
มารยาทของการสื่อสารในบริบท
ต#างๆ ๑๕ ขอ

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
ความคิดเห็น

๑.
แบบทดสอบ
การสื่อสาร
ของมนุษย7
และคุณธรรม
และมารยาท
ของการ
สื่อสารใน
บริบทต#างๆ
๑๕ ขอ

๖๐
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห7ที่
๔
คาบที่
๗–๘
(๒ คาบ)

สัปดาห7ที่
๕-๖
คาบที่
๙– ๑๒
(๔ คาบ)

หัวขอ / สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

การรับสารดวยการฟAง
๑. ความหมายของการฟ%ง
๒. จุดมุ#งหมายของการฟ%ง
การฟAงใหสัมฤทธิ์ผล
๓. โอกาสของการฟ%ง
๔. ระดับขั้นของการฟ%งให
สัมฤทธิ์ผล
๕. มารยาทในการฟ%ง
กระบวนการการอาน การ
ฟAงและดูใหเกิด
วิจารณญาณ

๓. อ#านในใจ แปล
ความ ตีความ ขยาย
ความและตอบ
คําถามจากเรื่องที่
อ#านหรือฟ%งได
๕. พูดและเขียนสรุป
เนื้อหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ#าน ฟ%ง ดู
และเขียนย#อความ
สรุปความได
๑๐. คิดวิเคราะห7
สังเคราะห7 ประเมิน
ค#าและแกป%ญหาใน
การรับสารต#างๆ ได

การรับสารดวยการอาน
๑. การอ#านเพื่อเก็บความรู
๒. การอ#านเพื่อความเขาใจ
๓. การอ#านวิเคราะห7
๔. การอ#านแปลความ
ตีความและขยายความ
การอานเพื่อพัฒนาตนเอง
๕. การอ#านเพื่อพัฒนา
ตนเองในดานความรู
๖. การอ#านเพื่อพัฒนา
ตนเองในดานอารมณ7
๗. การอ#านเพื่อพัฒนา
ตนเองในดานคุณธรรม

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๑. ฟ%งคลิปเสียง/ดูคลิป
วีดิโอแลวแปลความ
ตีความ ขยายความ
พรอมตอบคําถามจาก
เรื่องที่ฟ%ง/ดู
๒. พูดและเขียนสรุป
เนื้อหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็นจาก
การฟ%งได
๓. คิดวิเคราะห7
สังเคราะห7 ประเมินค#า
และแกป%ญหาในการรับ
สารต#างๆ ได
* แปลความ ตีความ
ขยายความ คิด
วิเคราะห7 ประเมินค#า
เรื่องที่ฟ%ง
(๕ คะแนน)

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

๑. ศึกษาเรื่องการรับสารดวย
การฟ%ง การฟ%งใหสัมฤทธิ์ผล
จากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนํา
๒. ใบความรู/ PowerPoint
เรื่อง “การรับสารดวยการฟ%งให
สัมฤทธิ์ผล” แลวสรุปเนื้อหา
สาระสําคัญ
๓. กําหนดใหนักเรียนฟ%งข#าว
,บทความ ,สารคดี, เพลง,การ
อภิปราย,พระธรรมเทศนา คํา
สอน,บทกวีที่ไพเราะ จาก
รายการวิทยุกระจายเสียง/
โทรทัศน7/ แผ#นวีซีดี
๔. ใบงานการพูด/เขียนสรุป
เนื้อหาสาระ แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการฟ%ง
๕. ใบงานคิดวิเคราะห7
สังเคราะห7 ประเมินค#าและ
แกป%ญหาในการรับสารต#างๆ ได
* แปลความ ตีความ ขยายความ
คิดวิเคราะห7 ประเมินค#าเรื่องที่
ฟ%ง
๓. อ#านในใจ แปล ๑. ศึกษาใบความรูเรื่อง ๑.ใบความรูเรื่องการรับสารดวย
ความ ตีความ ขยาย การรับสารดวยการอ#าน การอ#านและการอ#านเพื่อพัฒนา
ความและตอบ
และการอ#าน
ตนเอง จากหนังสือเรียน
คําถามจากเรื่องที่อ#า ๒.อ#านเรื่องตามที่
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลัก
หรือฟ%งได
กําหนด
ภาษาและการใชภาษาเพื่อการ
๕. พูดและเขียนสรุป ๓. นําเสนอการคิด
สื่อสาร ของ
เนื้อหาสาระ แนวคิด วิเคราะห7 สังเคราะห7
กระทรวงศึกษาธิการ / เอกสาร
แสดงความคิดเห็น ประเมินค#าและ
ที่แนะนํา
จากการอ#าน ฟ%ง ดู แกป%ญหาในการรับสาร ๒. ใบความรู / PowerPoint
และเขียนย#อความ ต#างๆเปBนรายกลุม#
เรื่อง การรับสารดวยการอ#าน
สรุปความได
๔. นักเรียนหา
และการอ#านเพื่อพัฒนาตนเอง
๘. อ#าน ฟ%งและดู
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ๓. ใบงานพูดและเขียนสรุป
เรื่องราวต#าง ๆ แลว วิเคราะห7แนวคิด การใช เนื้อหาสาระแนวคิดแสดงความ
แยกขอเท็จจริง
ภาษาและความ
คิดเห็นจากการอ#านข#าว บทกวี
ขอคิดเห็น วิเคราะห7 น#าเชื่อถือจากเรื่องที่ได เรื่องสั้น บทความ สารคดี

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
๑.แบบประเมิน
การอ#านแปล
ความ ตีความ
และขยายความ
จากเรื่องที่อ#าน
และฟ%ง
๒.แบบประเมิน
การพูดและ
เขียนสรุป
เนื้อหาสาระ
จากการอ#าน
และฟ%ง
๓.แบบประเมิน
การ คิด
วิเคราะห7
ประเมินค#า
เรื่องที่ฟ%ง

๑.แบบประเมิน
การแข#งขัน
อ#านเร็ว
๒.แบบประเมิน
การอ#านเรื่องที่
กําหนดแลว
แยกแยะ
ขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น
วิเคราะห7
แนวคิด การใช
ภาษา และ
ความน#าเชื่อถือ

๖๑
สัปดาห5ที่/
คาบ

หัวขอ / สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด
แนวคิด การใชภาษา
และความน#าเชื่อถือ
ไดอย#างมีเหตุผล
๑๐. คิดวิเคราะห7
สังเคราะห7 ประเมิน
ค#าและแกป%ญหาใน
การรับสารต#างๆ ได

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

งานวิจัย นิทาน ฯลฯ จาก
หนังสือนิตยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ7 ฯลฯ / ขอมูล
ข#าวสารทางอินเทอร7เน็ต
(กําหนดเวลาในการอ#าน)
๔. ใบงานอ#านในใจเรื่อง การ
อ#านเพื่อเก็บความรู/การอ#าน
เพื่อความเขาใจ/การอ#าน
วิเคราะห7/ การอ#านแปลความ
ตีความและขยายความและตอบ
คําถามจากเรื่องที่อ#าน
(กําหนดเวลาในการอ#าน/การ
ตอบคําถาม)
๕. ใบงาน อ#านเรื่องราวต#างๆ
แลวแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
วิเคราะห7 แนวคิด การใชภาษา
และความน#าเชื่อถือไดอย#างมี
เหตุผล
๖. ใบงานการคิดวิเคราะห7
สังเคราะห7 ประเมินค#าและ
แกป%ญหาในการรับสารต#างๆ ได
สัปดาห7ที่ - การสงสารดวยการพูด
๕. พูดและเขียนสรุป ๑. ดูคลิปวีดิโอ พรอมตั้ง ๑.ศึกษาเรื่องการส#งสารดวยการ
๗-๘
๑. การพูดระหว#างบุคคล
เนื้อหาสาระ แนวคิด คําถามเกี่ยวกับเนื้อหา พูดและการพูดสุนทรพจน7 จาก
คาบที่
๒. การพูดในกลุ#ม
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
แสดงความคิดเห็น และแนวคิดของคลิป
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช
๑๓– ๑๖ ๓. การพูดต#อประชุมชน
จากการอ#าน ฟ%ง ดู วีดิโอนั้น
(๔ คาบ) ๔. สัมฤทธิผลของการพูด
และเขียนย#อความ ๒. พูดสรุปเนื้อหาสาระ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ / เอกสาร
๕. คุณธรรมและมารยาทใน สรุปความได
แนวคิดแสดงความ
การสื่อสารดวยการพูด
๙. พูดแบบต#างๆ
คิดเห็นจากการอ#าน ฟ%ง ที่แนะนํา
- กิจกรรมการพูดสุนทร
ตามโอกาสหรือ
ดู
๒. ใบความรู / PowerPoint
พจน7
เรื่อง การส#งสารดวยการพูด
สถานการณ7ที่
๓. กิจกรรมสรางคลิป
การพัฒนาการสื่อสาร
กําหนดไดอย#าง
วีดิโอเกี่ยวกับการพูด
และการพูดสุนทรพจน7
๑. ภาษากับการแสดง
เหมาะสม ทั้งดาน
ตามโอกาสต#าง ๆ หรือ ๓. ใบงาน / ดูรายการข#าว ,
ความคิดและการใชความคิด สาระและการ
สถานการณ7ที่กําหนดให รายการเรื่องเด#นเย็นนี้, รายการ
๒. ทิศทางในการคิด
นําเสนอ
- การกล#าวตอนรับ ธรรมะ ฯลฯ /พูดสรุปเนื้อหา
๓. การคิดอย#างมีเหตุผลและ
สาระ แนวคิดแสดงความ
- การกล#าวอําลา
คิดเห็นจากการอ#าน ฟ%ง ดู
ไม#มเี หตุผล
- การกล#าวสดุดี
๔. เปรียบเทียบการคิดอย#าง
- การกล#าวไวอาลัย ๔.ตัวอย#างการพูดแบบต#างๆ
มีเหตุผลและไม#มเี หตุผล
- การกล#าวขอบคุณ ตามโอกาสหรือสถานการณ7ที่
กําหนด (จากวีซีด/ี คลิปวีดีโอ)
๕. ภาษาที่ใชแสดงเหตุผล
- การกล#าวแนะนํา
๖. อุปสรรคของการคิด
ตนเอง
๕. ใบงานการเขียนร#างเคาโครง
- การพูดใหโอวาท
สุนทรพจน7
- การพูดแสดง

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

อ#าน
* แข#งขันอ#านเร็ว
(กิจกรรมประกวด
แข#งขันทักษะทาง
ภาษาไทย เนื่องใน
โอกาสสัปดาห7วันสุนทร
ภู# ๒๕๕๘) (๓ คะแนน)
* อ#านเรื่องที่กําหนด
แลวแยกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น วิเคราะห7
แนวคิด การใชภาษา
และความน#าเชื่อถือจาก
เรื่องที่อ#าน (๕ คะแนน)

๑.แบบประเมิน
การพูดสรุป
เนื้อหาสาระ
แนวคิดจาก
การอ#าน ฟ%ง
และดู
๒.แบบประเมิน
การพูด
สุนทรพจน7

๖๒
สัปดาห5ที่/
คาบ

สัปดาห7ที่
๙
คาบที่
๑๗-๑๘
(๒ คาบ)

สัปดาห7ที่
๑๐คาบที่
๑๙-๒๐
(๒ คาบ)

หัวขอ / สาระการเรียนรู

การสงสารดวยการอาน
(การอานออกเสียง)
๑. การเตรียมความพรอม
ก#อนการอ#าน
- การความเขาใจสารใน
บทอ#าน
- การทรงตัวและการใช
กิริยาอาการ
- การใชเสียง
- ขอบกพร#องในการ
อ#าน
๒. การอ#านออกเสียงคํา
กลุ#มคํา ประโยคและ
ขอความ
๓. การพูดแบบอ#าน
รายงานอย#างเปBนทางการ

ตัวชี้วัด

๒. อ#านออกเสียงได
ถูกตองตามระบบ
อักขรวิธี มีจังหวะ
เนนน้ําหนักเสียงได
อย#างเหมาะสม

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
ความเห็นใจ
๔. กิจกรรมชมผลงาน
คลิปวีดิโอที่นักเรียน
แต#ละกลุ#มสรางขึ้น
แลวใหนักเรียนใน
หองร#วมกันแสดง
ความคิดเห็น
๕. นักเรียนศึกษา
หลักการพูดสุนทร
พจน7จาก การดู
คลิปวีดิโอที่
กําหนดใหพรอม
เขียนโครงร#างการ
พูดสุนทรพจน7ดวย
แผนผังความคิด
๖. สรุปเนื้อหาสาระ
* พูดสุนทรพจน7
(๗ คะแนน)
๑. ครูสุ#มนักเรียน ๒-๓
คน ออกมาอ#านเรื่องที่
เตรียมไวหนาชั้นเรียน
๒. ใหนักเรียนในหอง
ร#วมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอดีและขอดอยในการ
อ#านของเพื่อน
๓. ฝ0กการอ#านออก
เสียงข#าว นิทาน
บทความ พระบรม
ราโชวาท ฯลฯ
* ทดสอบการพูดแบบ
อ#านรายงานอย#างเปBน
ทางการ
(๕ คะแนน)

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

๑.ศึกษาเรื่องการส#งสารดวยการ
อ#าน จากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของกระทรวง ศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนํา
๒. ใบความรู / PowerPoint
เรื่อง การส#งสารดวยการอ#าน/
วีทัศน7 ชุด การอ#านฟ%งเสียง
จัดทําโดย ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด (มหาชน)
๓. ใบงานการอ#านออกเสียงคํา
กลุ#มคํา ประโยคและขอความ
๔. แบบฝ0กการอ#านข#าวทั่วไป,
ข#าวในพระราชสํานัก, ข#าวใน
ประเทศ,ข#าวต#างประเทศ, พระ
บรมราโชวาท, บทรอยกรอง,
บทความ, การกล#าวสุนทรพจน7
ฯลฯ

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๑๐ คะแนน)

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

แบบประเมิน
การพูดแบบ
อ#านรายงาน
อย#างเปBน
ทางการ

๖๓
สัปดาห5ที่/
คาบ

หัวขอ / สาระการเรียนรู

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ
๑. ความหมาย ความสําคัญ
ของการเขียนรายงานเชิง
(๔ คาบ)
วิชาการ
๒. ส#วนประกอบของ
รายงานเชิงวิชาการ
๓. การเขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรม
๔. การเขียนเคาโครงและคํา
นํา
๕. เขียนรายงานเชิงวิชาการ
ไดถูกตองทั้งรูปแบบการ
เขียน
การใชถอยคําสํานวนและ
การอางอิงขอมูล
สารสนเทศ
๖. นําเสนอเคาโครงรายงาน
เชิงวิชาการ
สัปดาห7ที่ การสงสารดวยการเขียน
๑๓
กระบวนการเขียนและ
คาบที่
กระบวนการคิด
๒๕– ๒๖ การเขียนจดหมาย
(๒ คาบ) ๑. ความหมาย ประเภท
ความสําคัญของการเขียน
จดหมาย
๒. การเขียนจดหมายนอย
๓. การเขียนจดหมาย
ส#วนตัว
๔. การเขียนจดหมายกิจธุระ
๕. การเขียนหนังสือภายใน
สัปดาห7ที่
๑๑– ๑๒
คาบที่
๒๑-๒๔

สัปดาห7ที่ การยอความ

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

๗. เขียนรายงาน
เชิงวิชาการโดยใช
ภาษาที่เหมาะสม
สามารถสังเคราะห7
ขอมูลสารสนเทศ
รวมทั้งการอางอิงได
อย#างถูกตอง

๑. ทําแบบทดสอบ
ก#อนเรียนแนว PISA
๒.ศึกษาเรื่องการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ
๓. ทํากิจกรรมในแบบ
ฝ0กการเขียน
เชิงอรรถและ
บรรณานุกรม
๔. ทํากิจกรรมฝ0กการ
เขียนเคาโครงเรื่อง
และคํานํา
* ทํารายงานเชิง
วิชาการ
(๕คะแนน)

๑.ศึกษาเรื่องการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ จากหนังสือเรียน
ของกระทรวง ศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนํา
๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ
๓. แบบทดสอบ
๔. ใบงานการเขียนเชิงอรรถ
และบรรณานุกรม
๕. ใบงานการเขียนเคาโครงเรื่อง
และคํานํา
๖. รายงานเชิงวิชาการ
๗. หองสมุด/แหล#งเรียนรู

๑.แบบทดสอบ
ก#อนเรียน
แนว PISA
๒.แบบประเมิน
การทํารายงาน
เชิงวิชาการ

๖. เขียนบันทึก
ประสบการณ7
บันทึกความรู
เขียนจดหมาย เขียน
ประกาศรูปแบบ
ต#าง ๆ ได

๑. สนทนาเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู
ความคิด เกี่ยวกับ
ไปรษณีย7ไทย
๒. พิจารณาการเขียน
จดหมายแบบต#างๆ
และวิเคราะห7แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญและการ
นําไปใช
๓. ศึกษาเรื่องการเขียน
เชิงกิจธุระ แลวสรุป
สาระสําคัญ
๔. ฝ0กเขียนจดหมาย
นอย
๕. ฝ0กเขียนหนังสือ
ภายในหรือบันทึก
ขอความ
(๕ คะแนน)

๑.ศึกษาหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของกระทรวง ศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนํา
๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การส#งสาร
ดวยการเขียน
๓. ตัวอย#างรูปแบบการเขียน
จดหมายประเภทต#างๆ เช#น
จดหมายนอย, จดหมายส#วนตัว
,จดหมายกิจธุระ, หนังสือ
ภายในหรือบันทึกขอความ
๔.แบบฝ0กเขียนจดหมายนอย
๕. ใบงานการเขียนจดหมาย
กิจธุระ
๖.ใบงานเขียนหนังสือภายใน
หรือบันทึกขอความไดถูกตอง
ตามรูปแบบ

๑.แบบประเมิน
การเขียน
จดหมายนอย
๒.แบบประเมิน
การเขียน
จดหมาย
กิจธุระ
๓.แบบประเมิน
เขียนหนังสือ
ภายในหรือ
บันทึก
ขอความ

ตัวชี้วัด

๕. พูดและเขียนสรุป ๑. ใหนักเรียนฟ%งเพลง

๑.ศึกษาเรื่องการส#งสารดวยการ แบบประเมิน

๖๔
สัปดาห5ที่/
คาบ
๑๔
คาบที่
๒๗– ๒๘

หัวขอ / สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

๑. ความหมาย ความสําคัญ
ของการ
ย#อความ สรุปความ
๒. การเขียนคํานําตามแบบ
ของการเขียนคํานําย#อความ
๓. การย#อความจาก
จดหมายและกวีนิพนธ7
๔. การย#อความจากสารคดี
และบทความทางวิชาการ
๕. การย#อความจากเรื่องสั้น

เนื้อหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ#าน ฟ%ง ดู
และเขียนย#อความ
สรุปความได

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
หรือฟ%งบทกวีแลว
ร#วมกันสรุปความ ครู
เสนอแนะปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
๒. ศึกษาความรูจากใบ
ความรูและแบบฝ0กของ
ครู
๓. ฝ0กย#อความตามแบบ
ของการเขียนย#อความ
จากจดหมาย,กวีนิพนธ7,
สารคดี,บทความทาง
วิชาการและจากเรื่อง
สั้น
* ย#อความ (๕ คะแนน)

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู

เขียน จากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๒ คาบ)
ของกระทรวง ศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนํา
๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การย#อ
ความ
๓. ใบงานการสรุปความจาก
การฟ%งบทเพลงหรือบทกวี
๔.ใบความรูและแบบฝ0กการ
อ#าน
๕. ใบงานย#อความตามแบบของ
การเขียนย#อความจากจดหมาย
,กวีนิพนธ7,สารคดี,บทความทาง
วิชาการและจากเรื่องสั้น
สัปดาห7ที่ ผังมโนภาพ
๔. วางแผนการโดย ๑. ใหนักเรียนศึกษา
๑.ศึกษาเรื่อง ผังมโนภาพ จาก
๑๕
หรือกรอบแนวคิดหรือผัง
ใชกรอบแนวคิด
วิเคราะห7เปรียบเทียบ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
คาบที่
ความคิด
หรือผังความคิดและ ผังความคิดหลากหลาย ภาษาไทย หลักภาษาและการใช
๒๙– ๓๐ ๑. ความหมาย ลักษณะของ สรุปเรื่องที่ฟ%งหรือ
แบบจากสื่อและหนังสือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
(๒ คาบ)
กรอบ แนวคิดหรือผัง
อ#านเปBนผังความคิด เรียนของ สพฐ.
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ความคิด
ได
๒. นักเรียนฝ0กเขียนผัง ที่แนะนํา
๒. การเขียนกรอบแนวคิด
ความคิดจากแบบฝ0ก
๒. ศึกษาใบความรู /
หรือผังความคิดจากการอ#าน
ทายบทของหนังสือ
PowerPoint เรื่อง ผังมโนภาพ
สารที่ใหความรู
เรียน
๓. ตัวอย#างผังมโนภาพ / ศึกษา
๓. การเขียนกรอบแนวคิด
* เขียนผังความคิดจาก วิเคราะห7เปรียบเทียบผัง
หรือผังความคิดจากการอ#าน
การอ#านวรรณกรรมหรือ ความคิดจากการอ#าน
วรรณกรรมหรือวรรณคดี
วรรณคดีประเภทรอย
วรรณกรรมหรือวรรณคดี
ประเภทรอยกรอง
กรอง(๕ คะแนน)
ประเภทรอยกรอง
๓. ศึกษา GAT เชื่อมโยง ๔. แบบฝ0กเขียนผังความคิด
ภาษาไทย
ทายบทของหนังสือเรียน
๕. เว็บไซด7ของ สทศ.
๖. หนังสือเตรียมสอบ GAT
เชื่อมโยงภาษาไทย
๑. ศึกษาความรู
๑. ศึกษาการเขียนบันทึก
สัปดาห7ที่ การเขียนบันทึก
๖. เขียนบันทึก
๒.ทําแบบฝ0กเขียน
รูปแบบต#างๆจากใบความรู
๑๖– ๑๗ ๑. ความหมาย ประเภท
ประสบการณ7
บันทึก
/PowerPoint / เอกสาร
คาบที่
ความสําคัญของการเขียน บันทึกความรู
๒.๑
เขี
ย
นบั
น
ทึ
ก
แนะนํา
๓๑– ๓๔ บันทึก
เขียนจดหมาย เขียน
ประสบการณ7
(๔ คาบ) ๒. การเขียนบันทึก
๒. ใบงานการเขียนบันทึก
ประกาศรูปแบบ
๑)
บั
น
ทึ
ก
ประจํ
า
วั
น
ประสบการณ7
ประสบการณ7
ต#าง ๆ ได
๒) บันทึกประสบการณ7
๑) บันทึกประจําวัน
๑) บันทึกประจําวัน
พิเศษ
๒) บันทึกประสบการณ7
๒) บันทึกประสบการณ7
๒.๒ เขียนบันทึกความรู

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
การเขียนย#อ
ความจาก
จดหมาย,กวี
นิพนธ7,สารคดี
,บทความทาง
วิชาการและ
จากเรื่องสั้น

แบบประเมิน
การเขียนผัง
ความคิดจาก
จากการอ#าน
วรรณกรรม
หรือวรรณคดี
ประเภทรอย
กรอง

๑.แบบประเมิน
การเขียนบันทึก
ประสบการณ7
๒.แบบประเมิน
เขียนบันทึก
การประชุม

๖๕
สัปดาห5ที่/
คาบ

หัวขอ / สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

พิเศษ
๓. เขียนบันทึกความรู
๔. การเขียนบันทึกหรือ
รายงานการประชุม
๑) ศัพท7เฉพาะที่ใชใน
การประชุม
๒) วิธีสื่อสารและการใช
ภาษาในการประชุม

๒.๓ การเขียนบันทึก
หรือรายงานการ
ประชุม(จัด
สถานการณ5จริง)
- แบ#งนักเรียนเปBน ๒
กลุ#ม
- กลุ#มที่๑จัดประชุม
กันตามแบบ
(มีญัตติ มีประธาน
มีผูเขาร#วมประชุม ฯลฯ)
- กลุ#มที่ ๒ สมมุติ
ตัวเองเปBนเลขาฯ
(แต#ละคนเปBน
เลขานุการ)
- ครั้งต#อมาใหกลุม# ที่
๒ ดําเนินการประชุม
กลุ#มที่ ๑ แต#ละคนมา
เปBนเลขานุการ
- ฝ0กปฏิบัตจิ ริง
* เขียนบันทึกการ
ประชุม (๕คะแนน)
สัปดาห7ที่ การเขียนเชิงกิจธุระ
๖. เขียนบันทึก
๑. ศึกษาความรู เรื่อง
๑๘ - ๑๙ ๑. การกรอกแบบฟอร7ม
ประสบการณ7
การเขียนประกาศดวย
คาบที่
๒. การเขียนประกาศ
บันทึกความรู
กระบวนการสอน
๓๕ – ๓๘
๑) ความหมาย ประเภท เขียนจดหมาย เขียน Inquiry base
(๔ คาบ) และรูปแบบของประกาศ
ประกาศรูปแบบ
* ทํากิจกรรมเขียน
๒) เขียนประกาศตาม
ต#าง ๆ ได
ประกาศรูปแบบต#าง
รูปแบบทั่วไป
๒. ทํากิจกรรมกรอก
๓) การเขียนประกาศตาม
แบบฟอร7มต#างๆ
รูปแบบราชการ
* เขียนประกาศเพื่อ
รณรงค7ใหนักเรียน
ปฏิบัติในสิ่งที่พึง
ประสงค7
(๕ คะแนน)

สื่อการสอน/
แหลงการเรียนรู
พิเศษ
๓.ใบงานการเขียนบันทึกความรู
๔. การเขียนบันทึกหรือรายงาน
การประชุมจากสถานการณ7
จริง

๑.ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงกิจ
ธุระ จากหนังสือเรียนของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ที่แนะนํา
๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การเขียน
เชิงกิจธุระ(การกรอกแบบฟอร7ม
และการเขียนประกาศ)
๓. ตัวอย#าง/แบบฟอร7มต#างๆ
๔. ตัวอย#างการเขียนประกาศ
รูปแบบทั่วไป/รูปแบบราชการ

สัปดาห7ที่
ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

๒๐
คาบที่
๓๙-๔๐

(๒ คาบ)

หมายเหตุ ขอเสนอแนะจาก รศ.ดร.สมพงศ5วิทยศักดิ์พันธุ5

เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล

๑.แบบประเมิน
การเขียน
ประกาศเพื่อ
รณรงค7ให
นักเรียนปฏิบัติ
ในสิ่งที่พึง
ประสงค7
๒.แบบประเมิน
การกรอก
แบบฟอร7ม
ต#างๆ

๖๖
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการ ฟ%ง ดู พูด อ#าน และเขียน เขาดวยกัน
๒. การจัดกิจกรรมเนนกิจกรรมกลุ#ม
๓. ควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ไม#เนนการสอนแบบบรรยายหรือยึดหนังสือเปBนหลัก ควรใชการสอนแบบ
นิรนัย (สอนจากตัวอย#างไปหาหลักการโดยใหนักเรียนเปBนผูวิเคราะห7และสรุปหาเหตุผล หรือหลักการเอง)
๔. ควรใชสื่อการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย
๕. แนวขอสอบควรปรับเปBนแนว PISAโดยสอดคลองกับการวัดและประเมินผล
๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
๔.๑ ประเมินผลการเรียนรูเปIนอัตราสวนคะแนน ดังนี้
รอยละของคะแนนระหว#างภาค: รอยละของคะแนนปลายภาค = ๘๐: ๒๐
คะแนนระหวางภาคแบงเปIน
คะแนนก#อนกลางภาค+คะแนนสอบกลางภาค+คะแนนหลังกลางภาค+คะแนนจิตพิสัย=๓๐ + ๑๐ +๓๐ +๑๐
สรุปเปBนแผนประเมินผลการเรียนรูไดดังนี้
๔.๑ ประเมินจากงานมอบหมาย
รอยละ ๖๐
๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหรือจิตพิสัย
รอยละ ๑๐
๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค
รอยละ ๑๐
๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค
รอยละ ๒๐

๖๗
รายละเอียดการประเมินผลแต#ละหัวขอ เปBนดังนี้
๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย (๖๐ คะแนน)
รายการ

รูปแบบ
ของงาน

กําหนดสง

๑.ทดสอบการสื่อสารของมนุษย7 คุณธรรมและมารยาทของการ
ทดสอบ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
สื่อสารในบริบทต#าง ๆ
๒. แปลความ ตีความ ขยายความ คิดวิเคราะห7 ประเมินค#าเรื่องที่ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
ฟ%ง
๓. อ#านเรื่องที่กําหนดแลวแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห7
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
แนวคิด การใชภาษา และความน#าเชื่อถือจากเรื่อง
๔. พูดสุนทรพจน7
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
๕. ทดสอบการพูดแบบอ#านรายงานอย#างเปBนทางการ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
๖.เขียนหนังสือภายใน หรือบันทึกขอความ
ปฏิบัติ/งานกลุ#ม ในคาบเรียน
๗.ย#อความ
ปฏิบัติ/งานกลุ#ม ในคาบเรียน
๘. เขียนแผนผังความคิดจากการอ#านวรรณกรรม หรือวรรณคดี
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
ประเภทรอยกรอง
๙. เขียนบันทึกการประชุม
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
๑๐. ทํารายงานเชิงวิชาการ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว นอกคาบเรียน
๑๑. เขียนประกาศเพื่อรณรงค7ใหนักเรียนปฏิบตั ิในสิ่งที่พึง
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน
ประสงค7
ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
*หมายเหตุ*

เวลาที่
นักเรียนควร คะแนน
ใช
ในคาบเรียน

๕

ในคาบเรียน

๕

ในคาบเรียน

๕

ในคาบเรียน
ในคาบเรียน

๑๐
๕

ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน

๕
๕
๕

ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน

๕
๕
๕

๑.เวลาที่นักเรียนควรใช หมายถึงเวลาที่ครูไดพิจารณาว#าในการทํางานหรือทําการบานชิ้นนั้นๆ นักเรียน
ควรใชเวลาทําประมาณเท#าใด การประมาณการดังกล#าว ครูไดพิจารณาจากความยากความซับซอนและ
ปริมาณของงาน หรือการบานชิ้นนั้นๆ
๒.งานหรือการบานที่มอบหมายแต#ไม#ไดคิดคะแนนก็ไดนําเสนอไวในตารางนี้ดวย เพื่อเปBนขอมูลว#างาน
หรือการบานทีไ่ ดมอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะตองใชเวลาทํามากนอยเพียงใด

๒๐

๖๘
๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑ประจําภาคเรียนที่ ๑
ปnการศึกษา ๒๕๕๗ไดกําหนดหัวขอการประเมิน ดังตารางขางล#าง
หัวขอการประเมิน
๑. ความรับผิดชอบ
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา
๒. ส#งงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
(๕)

ดีมาก
(๔)

ดี
(๓)

ปานกลาง
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

๔. มีความพรอมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ7, การร#วมแสดงความคิดเห็น)

๒. การปฏิบัติกิจกรรม
๑. ความร#วมมือในการทํางานกลุ#ม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค7ในการทํางาน
๓. ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
๑. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตองเหมาะสม
๒. ปรับปรุงความบกพร#องในการใชภาษาสม่าํ เสมอ
๓. มารยาทในการนําเสนอผลงาน
รวม
คะแนนที่ได = .........................................................

๖๙
๔.๓ ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน ๑๐ คะแนน
การประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที
หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ / เนื้อหาที่ใชในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
ลักษณะ/จํานวนขอสอบ
บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร7 หรือ
๓. อ#านในใจ แปลความ ตีความ ขยาย คําถามแนว PISA
เทคโนโลยี (บทความสรางสรรค7
ความและตอบคําถามจากเรื่องที่อา# น ๑.ถามความเขาใจเรื่องขอสอบปรนัย ๔
ความยาวไม#เกิน ๑ หนา)
หรือฟ%งได
ตัวเลือก จํานวน ๔ ขอ (๒ คะแนน)
๒. ขอสอบอัตนัยแบบเปoด
- ตีความ/สรุปความ จากเรื่อง
- ประเมินค#า วิเคราะห7วิจารณ7
จากเรื่อง จํานวน ๑ ขอ (๒คะแนน)
ภาพข#าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร7 หรือ
๘. อ#าน ฟ%งและดู เรื่องราวต#างๆ แลว คําถามแนว PISA
เทคโนโลยี (เหตุการณ7ป%จจุบัน)
แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห7 - ขอสอบแบบเชิงซอน จํานวน ๔ ขอ
แนวคิด การใชภาษา และความ
(๑ คะแนน)
- แนวคิดจากเรื่องที่อ#าน
น#าเชื่อถือไดอย#างมีเหตุผล
จํานวน ๑ ขอ (๒ คะแนน)
- แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
จํานวน ๑ ขอ (๓ คะแนน)
รวม

หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ7การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย

คะแนน

๔

๖

๑๐

๗๐
๔.๔ ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรูสอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที
หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ / เนื้อหาที่ใชในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
ลักษณะ/จํานวนขอสอบ
ขอความจากสื่อสารสนเทศ
๕. พูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ ย#อความ จํานวน ๑ ขอ
ความยาวไม#เกิน ๑ หนา
แนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการ (๕ คะแนน)
อ#าน ฟ%ง ดูและเขียนย#อความ
สรุปความได
บทรอยกรอง ความยาว ๕-๑๐ บท
๔. วางแผนการโดยใชกรอบ
คําถามแนว PISA
แนวคิด หรือผังความคิดและสรุป - ขอสอบอัตนัยแบบเปoด
เรื่องที่ฟ%งหรืออ#านเปBนผังความคิด จํานวน ๒ ขอ (๔ คะแนน)
- แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
ได
๘. อ#าน ฟ%งและดู เรื่องราวต#างๆ จํานวน ๑ ขอ (๓ คะแนน)
- ผังความคิด
แลวแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
วิเคราะห7 แนวคิด การใชภาษา
จํานวน ๑ ขอ(๕ คะแนน)
และความน#าเชื่อถือไดอย#างมี
เหตุผล
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
๗. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช ปรนัย ๔ ตัวเลือก
ภาษาที่เหมาะสม สามารถ
จํานวน ๖ ขอ (๓ คะแนน)
สังเคราะห7ขอมูลสารสนเทศ
รวมทั้งการอางอิงไดอย#างถูกตอง
รวม

คะแนน
๕

๑๒

๓
๒๐

๗๑

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ )
สาขาวิชา ภาษาไทย

จํานวนหนวยกิต ๑.๐ หนวยกิต

รายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒

เวลาเรียน ๒ คาบ / สัปดาห5

ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๒ ป9การศึกษา ๒๕๕๘

ครูผูสอน ……………………………………………………………………………
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการพู ด การเขี ยนสื่อสารในรูปแบบตางๆ การใชโวหารในการเขี ยน อธิบ ายโวหาร บรรยายโวหารและ
พรรณนาโวหาร ใชภาษาในการเรียบเรียงไดถูกตอง เลือกใชคําใหถูกตองตามความหมายและระดับของภาษา เขียนความเรียง
เรียงความ และบทความที่แสดงความรู ความคิดเห็น ความรูสึก การใชภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียนแสดงทรรศนะ
โตแยง โนมนาวใจ การอภิปราย และการโตวาที
๒. ตัวชี้วัด
๑. เลือกใชคําไดถูกตองตามความหมายและระดับภาษา เรียงลําดับเขาประโยคไดถูกตอง
๒. เลือกใชโวหารในการเขียนไดถูกตอง
๓. วางโครงเรื่อง เขียนความเรียง เรียงความ และบทความได
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออาน ฟ;ง และดูได
๕. ใชภาษากับเหตุผลในการพูดหรือแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมไดดวยการใชภาษาและวิธี
พูดที่ถูกตองเหมาะสม
๖. โตวาทีและ อภิปรายได
๗. แสดงคุณธรรมและมารยาทในการใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม

๗๒
๓. โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห>ที่
๑-๒
คาบที่
๑–๔
(๔ คาบ)

หัวขอ /
สาระการเรียนรู
ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ
รายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา
- คําอธิบาย
รายวิชา
- ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง
- แนวการ
จัดการเรียนรู
- เนื้อหา
รายวิชา/กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๒. การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู
• เกณฑ>ใน
การวัดประเมินผล
การเรียนรูจาก
กิจกรรมการเรียนรู
ในชั้นเรียน/งานที่
มอบหมาย/จิต
พิสัย/การสอบ
กลางภาคเรียน
และการสอบปลาย
ภาคเรียน
๓. การทดสอบ
กอนเรียน

๑. การเลือกใช
คําไดถูกตองตาม
ความหมายและ
ระดับภาษา
เรียงลําดับเขา
ประโยค
- การเลือกใชคํา
ตามความหมาย
- ระดับภาษา
- การเรียงลําดับ
ภาษาเขาประโยค

ตัวชี้วัด
*เขาใจแนวการ
จัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล
การเรียนรูและ
สามารถทํา
แบบทดสอบกอน
เรียน-หลังเรียน แนว
PISA*

๑. เลือกใชคําได
ถูกตองตาม
ความหมายและ
ระดับภาษา
เรียงลําดับเขา
ประโยคไดถูกตอง

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๑. ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรูและประเมินผลการ
เรียนรูฉบับยอรายวิชา
ท ๓๐๑๐๒
๒. ทําแบบทดสอบกอน
เรียน-หลังเรียน
แนว PISA

๑. ศึกษาความรูเรื่องการ
เลือกใชคําไดถูกตองตาม
ความหมายและระดับภาษา
เรียงลําดับเขาประโยคตาม
หัวขอ
๒. แบบทดสอบการ
เลือกใชคําไดถูกตองตาม
ความหมายและระดับภาษา
เรียงลําดับเขาประโยค
(๕ คะแนน)

สื่อการสอน/แหลงการเรียนรู
๑. ใบความรู / Power Point
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและขอตกลงการเรียน
๒. แผนการเรียนรูฉบับยอ
๓. แบบทดสอบกอนเรียน

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.ใบความรูเรื่องการเลือกใชคํา
ไดถูกตองตามความหมายและ
ระดับภาษา เรียงลําดับเขา
ประโยค
๓. ใบงาน/แบบฝVกการเลือกใชคํา
ไดถูกตองตามความหมายและ
ระดับภาษา เรียงลําดับเขา
ประโยค
๔. แบบสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม/
คําถามและคําตอบเพิ่มเติม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
๑.แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน

๑.แบบทดสอบการเลือกใช
คําไดถูกตองตามความหมาย
และระดับภาษา เรียงลําดับ
เขาประโยค

๗๓
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห>ที่
๓-๔
คาบที่
๕–๘
(๔ คาบ)

สัปดาห>ที่
๕–๗
คาบที่
๙ –๑๔
(๖ คาบ)

หัวขอ /
สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

โวหารการเขียน ๒. เลือกใชโวหาร
๑. ความหมาย
ในการเขียนไดอยาง
การอธิบาย
ถูกตอง
๒.ความหมาย
การบรรยาย
๓.ความหมายการ
พรรณนา
๔. หลักการเขียน
- อธิบาย
- บรรยาย
- พรรณนา
๕. ตัวอยางการใช
โวหาร
-การอธิบาย
-การบรรยาย
-การพรรณนา
การเขียน
เรียงความความ
เรียง และ
บทความ
๑. การเขียนยอ
หนา
๒. การวางโครง
เรื่อง
๓. การเขียนคํา
นําและสรุป
๔. เขียนความ
เรียงตาม
หัวขอที่
กําหนด
๕. เขียน
เรียงความตาม
หัวขอที่กําหนด
๖. เขียนบทความ
ประเภทตางๆ

๓. วางโครงเรื่อง
เขียนความเรียง
เรียงความและ
บทความได

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลงการเรียนรู

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

๑. ทบทวนความรูเดิม
เรื่องโวหารการเขียน
๒. ศึกษาและ
เปรียบเทียบลักษณะของ
โวหารการเขียนจาก
ตัวอยางที่ครูแจกให
๓. ทําใบงาน เรื่อง
โวหารการเขียน
๔. รวมสรุปเนื้อหา
สาระสําคัญการใชโวหาร
การเขียน
**บูรณาการกับการเขียน
ยอหนา และการพูด

๑. หนังสือเรียนภาษาเพื่อ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช
ภาษาอธิบาย บรรยาย และ
พรรณนา/การใชโวหาร /
เอกสารที่แนะนํา
๒. ใบความรู/ Power Point
เรื่อง โวหารการเขียน แลว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญ
๓. ใบงาน เรื่อง โวหารการ
เขียน
๔. แบบสรุปเนื้อหา
สาระสําคัญ
(๕ คะแนน)

แบบประเมินการสรุป
เนื้อหาสาระสําคัญ

๑. ศึกษาและอาน
ตัวอยางยอหนาที่ดี
พรอมหาใจความสําคัญ
ของแตละยอหนาวามี
ใจความสําคัญอยูสวนใด
ของยอหนา
๒. ทําแบบฝVกการยอ
หนาจากตัวอยาง พรอม
อธิบายการแบงยอหนา
๓. รวมกันอภิปรายเรื่อง
การเขียนยอหนา
๔. อานเรียงความ พรอม
เขียนแผนผังความคิดจาก
เรื่องที่อาน แลวนํามา
เขียนโครงเรื่อง
๕.ทําแบบฝVกการเขียน
โครงเรื่องตามที่กําหนด
๖. ทําแบบฝVกการเขียน
ความเรียงเรียงความและ
บทความตามหัวขอที่
กําหนด

๑. หนังสือเรียน หลักภาษา
และการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร/ภาษาเพื่อพัฒนาการ
คิด ของกระทรวงศึกษาธิการ
/ เอกสารที่แนะนํา
๒. ใบความรูเรื่อง การเขียน
ยอหนา การวางโครงเรื่อง การ
เขียนคํานํา และการเขียนสรุป
Power Point
๓. ใบงาน การวางโครงเรื่อง
การเขียนคํานําและการเขียน
สรุป
๔. กิจกรรมการเขียนความ
เรียง เรียงความ และบทความ
ตามหัวขอที่กําหนด
(๑๕ คะแนน)

แบบประเมินการเขียน
ความเรียง เรียงความ
และบทความ ตามหัวขอที่
กําหนด

๗๔
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห>ที่
๘–๙
คาบที่
๑๕-๑๘
(๔ คาบ)

สัปดาห>ที่
๑๐
คาบที่
๑๙-๒๐
(๒ คาบ)
สัปดาห>ที่
๑๑ - ๑๓
คาบที่
๒๑–๒๖
(๖ คาบ)

หัวขอ /
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู
พัฒนาวิจารญาณ ๔. มีวิจารณญาณ
โดยอาน ฟDงและดู ในการเลือกเรื่องเพื่อ
สารประเภทตางๆ อาน ฟ;งและดูได
- สารใหความรู
- สารโนมนาวใจ
- สารจรรโลงใจ
คือ
๑. การแปลความ
การตีความ การ
ขยายความและ
ตอบคําถามจาก
เรื่องที่อาน ฟ;ง
และดู
๒. วิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องเพื่อ
อาน ฟ;ง และดู
๓. แยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น จาก
การอาน ฟ;ง และดู
เรื่องราวตางๆ
๔. การวิเคราะห>
แนวคิด การใช
ภาษา และความ
นาเชื่อถืออยางมี
เหตุผล

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๑.นักเรียนฟ;งคลิปเสียง/ดู
คลิปวีดิโอ/บทความแลว
แปลความ ตีความ ขยาย
ความ พรอมตอบคําถาม
จากใบกิจกรรมการ ฟ;ง/ดู/
อาน
๒.ศึกษาใบความรูเรื่องการ
ใชวิจารณญาณการอาน ฟ;ง
และดู
๓. พูดและเขียนสรุปเนื้อหา
สาระ แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการฟ;งเรื่องที่
กําหนด
๓. คิดวิเคราะห> สังเคราะห>
ประเมินคาและแกป;ญหาใน
การรับสารตางๆ ได
๔. คิดวิเคราะห> สังเคราะห>
ประเมินคาและแกป;ญหาใน
การรับสารตางๆ
* แปลความ ตีความ ขยาย
ความ คิดวิเคราะห>
ประเมินคาเรื่องที่ฟ;ง
* อานเรื่องที่กําหนดแลว
แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
วิเคราะห> แนวคิด การใช
ภาษา และความนาเชื่อถือ
จากเรื่องที่อาน
๕. ทดสอบหลังเรียน
(๕ คะแนน )

สื่อการสอน/แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ / เอกสาร
ที่แนะนํา
๒. ใบความรู/ PowerPoint
เรื่อง “การฟ;ง การดู และการ
อานใหเกิดวิจารณญาณ” แลว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญ
๓. กําหนดใหนักเรียนอาน ฟ;ง
และดูขาว,บทความ ,สารคดี,
เพลง,การอภิปราย,พระธรรม
เทศนา คําสอน,บทกวีที่ไพเราะ
จากรายการวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน> /
แผนวีซีดี
๔. ใบงานการพูด/เขียนสรุป
เนื้อหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็นจากการอาน
ฟ;งและดู
๕. ใบงานการคิดวิเคราะห>
สังเคราะห> ประเมินคาและ
แกป;ญหาในการรับสารตางๆ ได
* แปลความ ตีความ ขยายความ
คิดวิเคราะห>
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
(๕ คะแนน)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
การฟ;ง ดูและการอานใหเกิด
วิจารณญาณ

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๑๐ คะแนน)
การใชภาษาแสดง
ทรรศนะ
๑) โครงสรางของ
การแสดงทรรศนะ
๒) ความแตกตาง
ระหวางทรรศนะ
ของบุคคล
๓) ประเภทของ
ทรรศนะ
๔) ลักษณะของ
ภาษาที่ใชใน
การแสดงทรรศนะ

๕.ใชภาษากับเหตุผล
ในการพูดหรือแสดง
ทรรศนะ โตแยง โนม
นาวใจ และเสนอ
แนวคิดใหมไดดวย
การใชภาษาและวิธี
พูดที่ถูกตอง
เหมาะสม
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน
การใชภาษาได
ถูกตองเหมาะสม

๑. ศึกษาเรื่องการใชภาษา ๑.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ๑. แบบทดสอบการใช
กับเหตุผลในการพูดหรือ ภาษาไทย หลักภาษาและการใช ภาษาแสดงทรรศนะ
๒. แบบประเมินการพูด
แสดงทรรศนะโตแยง โนม ภาษาเพือ่ การสื่อสาร ของ
นาวใจ และเสนอแนวคิด กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร แสดงทรรศนะ
ใหมไดดวยการใชภาษา ที่แนะนํา
วิธีพูดไดถูกตองเหมาะสม ๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การใชภาษา
๒. ศึกษาหนังสือเรียนหลัก
แสดงทรรศนะ
ภาษาและการใชภาษาเพื่อ
๓. แบบทดสอบการใชภาษา
การสื่อสาร ของกระทรวง
แสดงทรรศนะ
ศึกษาธิการ / เอกสารที่
๔. ตัวอยางการใชภาษาแสดง
แนะนํา
ทรรศนะ

๗๕
สัปดาห5ที่/
คาบ

สัปดาห>ที่
๑๔
คาบที่
๒๗-๒๘
(๒ คาบ)

สัปดาห>ที่
๑๕
คาบที่
๒๙–๓๐
(๒ คาบ)

หัวขอ /
สาระการเรียนรู
๕) การประเมินคา
ทรรศนะ
กิจกรรมการเขียน
- การเขียนวาง
โครงเรื่องการพูด
แสดงทรรศนะ
กิจกรรมการสงสาร
ดวยการพูด
- การพูดแสดง
ทรรศนะ

การใชภาษา
ในการโตแยง
๑) โครงสรางของ
การโตแยง
๒) หัวขอและ
เนื้อหาของการ
โตแยง
๓) กระบวนการ
โตแยง
๔) การวินิจฉัยเพื่อ
ตัดสินขอโตแยง
๕) ขอควรระวังใน
การโตแยง
การใชภาษาเพื่อ
โนมนาวใจ
๑) ความหมายของ
การโนมนาวใจ
๒) ความตองการ
พื้นฐานของมนุษย>
กับการโนมนาวใจ
๓) กลวิธีในการโนม
นาวใจ
๔) ภาษาที่โนมนาว
ใจ
๕) การพิจารณาสาร
โนมนาวใจใน
ลักษณะตางๆ

ตัวชี้วัด

๕. ใชภาษากับ

เหตุผลในการพูด
หรือแสดงทรรศนะ
โตแยง โนมนาวใจ
และเสนอแนวคิด
ใหมไดดวยการใช
ภาษาและวิธีพดู ที่
ถูกตองเหมาะสม
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน
การใชภาษาได
ถูกตองเหมาะสม
๕. ใชภาษากับ

เหตุผลในการพูด
หรือแสดงทรรศนะ
โตแยง โนมนาวใจ
และเสนอแนวคิด
ใหมไดดวยการใช
ภาษาและวิธีพดู ที่
ถูกตองเหมาะสม
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน
การใชภาษาได
ถูกตองเหมาะสม

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๓. ใบความรู/PowerPoint
เรื่อง การใชภาษาแสดง
ทรรศนะ
๔. แบบทดสอบ การใช
ภาษาแสดงทรรศนะ
๕. แบบฝVกการวางโครง
เรื่องแสดงทรรศนะตาม
หัวขอที่กําหนดให
๖. การเขียนแสดงทรรศนะ
ตามหัวขอที่กําหนด
๗. การพูดแสดงทรรศนะ
ตามหัวขอที่กําหนด
**บูรณาการกับ การเขียน
ยอหนา**
๘.แบบประเมินการพูด
แสดงทรรศนะ
(๕ คะแนน)
๑.ศึกษาหนังสือเรียนหลัก
ภาษาและการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ของกระทรวง
ศึกษาธิการ / เอกสารที่
แนะนํา
๒. ศึกษาใบความรู/
PowerPoint เรื่อง การใช
ภาษาในการโตแยง
๓. แบบทดสอบการใช
ภาษาในการโตแยง
๔. ตัวอยางการใชภาษา
แสดงการโตแยง

สื่อการสอน/แหลงการเรียนรู

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

๕. แบบฝVกการวางโครงเรื่องการ
ใชภาษาแสดงทรรศนะ
๖. แบบประเมินการพูดแสดง
ทรรศนะ
(๕ คะแนน)

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน แบบทดสอบการใชภาษาใน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช การโตแยง
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ที่แนะนํา
๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การใชภาษา
ในการโตแยง
๓. แบบทดสอบการใชภาษาใน
การโตแยง
๔. ตัวอยางการใชภาษาแสดง
การโตแยง
(๕ คะแนน)
๑. ศึกษาเรื่องการใชภาษา ๑.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ๑. แบบทดสอบการใชภาษา
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช เพื่อโนมนาวใจ
เพื่อโนมนาวใจหนังสือ
๒. ประเมินการใชภาษาเพื่อ
เรียนหลักภาษาและการใช ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร โนมนาวใจ/คลิปวีดีโอการ
ที่แนะนํา
ใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ
กระทรวง ศึกษาธิการ /
๒. ใบความรู / PowerPoint
เอกสารที่แนะนํา
๒. ใบความรู/PowerPoint เรื่อง การใชภาษาเพื่อ
เรื่อง การใชภาษาเพื่อ
โนมนาวใจ
โนมนาวใจ
๓. แบบทดสอบการใชภาษาเพื่อ
โนมนาวใจ
๓. ฝVกเขียนหรือพูดโนม
๔. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อโนม
นาวใจจากเรื่องกําหนด
๔. แบบทดสอบการใช
นาวใจ/คลิปวีดีโอการใชภาษา
เพื่อโนมนาวใจ
ภาษาเพื่อโนมนาวใจ
(๕ คะแนน)
๕. ตัวอยางการใชภาษา
เพื่อโนมนาวใจ

๗๖
สัปดาห5ที่/
คาบ
สัปดาห>ที่
๑๖ – ๑๘
คาบที่
๓๑-๓๖
(๖ คาบ)

หัวขอ /
สาระการเรียนรู
การสงสาร
ดวยการพูด
- การพูดโตวาที
- การพูดอภิปราย

สัปดาห>ที่
๑๙

สรุป/ประเมินผล
การเรียนรู
๑. การสรุปผลการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู
๒. การประเมินผล
การเรียนรูหลัง
เรียน
๓. การทดสอบการ
แสดงทรรศนะ
โตแยงโนมนาวใจ
๔. การทดสอบ
การเขียนแสดง
เหตุผล

คาบที่
๓๗-๓๘
(๒ คาบ)

สัปดาห>ที่ ๒๐
คาบที่
๓๙-๔๐
(๒ คาบ)

ตัวชี้วัด
๖. โตวาทีและ
อภิปรายได
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน
การใชภาษาได
ถูกตองเหมาะสม

-

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
๑. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ
การโตวาที
๒. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ลักษณะของการโตวาที
๓. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ
การพูดอภิปราย
๔. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ลักษณะของการพูด
อภิปราย
๕. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ขอแตกตางระหวางการ
โตวาที และการพูด
อภิปราย
๖. กําหนดหัวขอในการ
โตวาที ๓ ญัตติ
๗. แบงนักเรียนเป^น ๖
กลุม กลุมละ ๔ คน
จับสลากหัวขอใน
การโตวาที
๘. จัดกิจกรรม
การโตวาที
๙. ประเมินการโตวาที
๑๐. สรุปผลการจัด
กิจกรรมโตวาที
๑. รวมกันสรุปสรุปผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
๒. ทําแบบประเมินผล
การเรียนรูหลังเรียน
๓. แบบทดสอบการแสดง
ทรรศนะ โตแยงโนมนาวใจ
๔. ทําแบบทดสอบการ
เขียนแสดงเหตุผล

สื่อการสอน/แหลงการเรียนรู
๑. ศึกษาใบความรู เกี่ยวกับ
การโตวาที
๒. หัวขอในการโตวาที ๓ ญัตติ
๓. รูปแบบการโตวาที
๔. คลิปวีดีโอการโตวาที
๕. แบบประเมินการโตวาที
๖. สรุปผลการจัดกิจกรรมโตวาที
( ๕ คะแนน)

ทําแบบทดสอบเรื่อง การแสดง
ทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ
และการเขียนแสดงเหตุผล

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

หมายเหตุ ขอเสนอแนะจาก รศ.ดร.สมพงศ5 วิทยศักดิ์พันธุ5
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการ ฟ;ง ดู พูด อาน และเขียน เขาดวยกัน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
๑. แบบประเมินการโตวาที
๒. แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรมโตวาที

แบบทดสอบเรื่อง การแสดง
ทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ
และการเขียนแสดงเหตุผล

๗๗
๒. การจัดกิจกรรมเนนกิจกรรมกลุม
๓. ควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ไมเนนการสอนแบบบรรยาย หรือยึดหนังสือเป^นหลัก ควรใชการสอนแบบ
นิรนัย (สอนจากตัวอยางไปหาหลักการโดยใหนักเรียนเป^นผูวิเคราะห>และสรุปหาเหตุผล หรือหลักการเอง)
๔. ควรใชสื่อการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย
๕. แนวขอสอบควรปรับเป^นแนว PISA โดยสอดคลองกับการวัดและประเมินผล
๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ ๔ ประจําภาคเรียนที่ ๒
ป_การศึกษา ๒๕๕๘ มีแผนการประเมินผลการเรียนรูดังนี้
๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย
๖๐
คะแนน
๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหรือจิตพิสัย
๑๐
คะแนน
๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค
๑๐
คะแนน
๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค
๒๐
คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน

๗๘
รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอ เป^นดังนี้
๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย (๖๐ คะแนน)
รายการ
๑. ทดสอบคํา การเลือกใชคํา ความหมายและการใชคํา
ระดับของภาษาและการเรียงลําดับคําเขาประโยค
๒. การเขียนยอหนาโดยใชโวหารที่เหมาะสม
๓. เขียนเรียงความ เชิงวิชาการ
๔. เขียนเรียงความ เชิงสรางสรรค>
๕. แปลความ ตีความ และขยายความจากเรื่องที่อาน ฟ;งและดู
๖. ใชวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่อาน ฟ;ง และดู
๗. วิเคราะห>แนวคิด การใชภาษาและความนาเชื่อถือแยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น

รูปแบบ
ของงาน
ทดสอบ/งาน
เดี่ยว
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว

กําหนดสง
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน

เวลาที่
คะแนน
นักเรียนควรใช
ในคาบเรียน
๕
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน

๕
๕
๕
๕
๑๐

สัปดาห5กิจกรรมคายวิชาการ/ตามปฏิทินของโรงเรียน
ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
๘. สรุปเนื้อหาสาระเรื่องการใชภาษาพัฒนาการคิด ความคิดกับภาษา ปฏิบัติ/งานกลุม ................
กับการพัฒนาการคิด การใชภาษาในการแสดงทรรศนะ การใชภาษาใน
การโนมนาวใจ เป^นผังมโนภาพ
๙. พูดแสดงทรรศนะ
ปฏิบัติ/งานกลุม ในคาบเรียน
๑๐.พูดโตวาที
ปฏิบัติ/งานกลุม .................
๑๑. พูดนําเสนอผลงาน
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ................
ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
*หมายเหตุ*

๑๐
๑๒๐

๕

ในคาบเรียน
๑๐๐
๑๐๐

๕
๕
๑๐
๒๐

๑. เวลาที่นักเรียนควรใช หมายถึงเวลาที่ครูไดพิจารณาวา ในการทํางานหรือทําการบานชิ้นนั้นๆ นักเรียนควรใชเวลาทํา
ประมาณเทาใด การประมาณการดังกลาว ครูไดพิจารณาจากความยาก ความซับซอนและปริมาณของงาน หรือการบานชิ้น
นั้นๆ
๒. งานหรือการบานที่มอบหมายแตไมไดคิดคะแนนก็ไดนําเสนอไวในตารางนี้ดวย เพือ่ เป^นขอมูลวางานหรือการบานทีไ่ ด
มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นกั เรียนจะตองใชเวลาทํามากนอยเพียงใด

๗๙
๔.๒ การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ ประจําภาคเรียนที่ ๒
ป_การศึกษา ๒๕๕๘ ไดกําหนดหัวขอสําหรับเป^นแนวทางในการการประเมินคะแนนจิตพิสัยของผูเรียนดังตารางดานลาง
หัวขอการประเมิน
๑. ความรับผิดชอบ
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา
๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ>, การรวมแสดงความ
คิดเห็น)
๒. การปฏิบัติกิจกรรม
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค>ในการทํางาน
๓. ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
๑. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตองเหมาะสม
๒. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่าํ เสมอ
๓. มารยาทในการนําเสนอผลงาน
รวม

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(๔)
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

คะแนนที่ได = ..........................................................

๘๐
๔.๓ การประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน (๑๐ คะแนน)
การประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของ
แบบทดสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในประเมินผลการเรียนรู
ตัวชี้วัด
ลักษณะ/จํานวนขอของแบบทดสอบ คะแนน
กลางภาคเรียน
โวหารการเขียน เรียงความ บทความ
๒. เลือกใชโวหารในการเขียน ขอสอบแนว PISA
- บอกขอบกพรองของงานเขียน
(ใชงานเขียนที่มีขอบกพรอง ๑ เรื่อง ความ ไดถูกตอง
ยาวไมเกิน ๑ หนาครึ่ง)
(โครงเรื่อง การใชภาษา การลําดับ
ความคิด โวหาร การใหเหตุผล)
๑๐
- อธิบายสาเหตุของขอบกพรองในงาน
เขียน
- แกไขขอบกพรองในงานเขียน
รวม
๑๐

หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ>การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย
๔.๔ การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (๒๐ คะแนน)
การสอบปลายภาค เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของแบบทดสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในประเมินผลการเรียนรู
ตัวชี้วัด
ลักษณะ/จํานวนขอของแบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
เขียนแสดงทรรศนะ (ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง ๕. ใชภาษากับเหตุผลในการ ขอสอบแนว PISA
ทรรศนะเชิงคุณคา และทรรศนะเชิง
พูดหรือแสดงทรรศนะ โตแยง - ถามขอเท็จจริง
นโยบาย)
โนมนาวใจ และเสนอแนวคิด - สรุปความคิด เหตุผล จุดมุงหมาย
ใหมไดดวยการใชภาษาและวิธี ของงาน
- แสดงทรรศนะจากเรื่องที่อาน
พูดที่ถูกตองเหมาะสม
** ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง ๑ เรื่อง
** ทรรศนะเชิงคุณคา ๑ เรื่อง
** ทรรศนะเชิงนโยบาย ๑ เรื่อง
การโตแยง และ การโนมนาวใจ (ลักษณะ
๕. ใชภาษากับเหตุผลในการ ขอสอบแนว PISA
หลักการ และองค>ประกอบ)
พูดหรือแสดงทรรศนะ โตแยง - ถามขอเท็จจริง
โนมนาวใจ และเสนอแนวคิด - สรุปความคิด เหตุผล จุดมุงหมาย
ใหมไดดวยการใชภาษาและวิธี ของงาน
พูดที่ถูกตองเหมาะสม
- แสดงทรรศนะจากเรื่องที่อาน
** โตแยง ๑ เรื่อง
** โนมนาวใจ ๑ เรื่อง
รวม

คะแนน
๑๐

๑๐

๒๐

