
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รำยวิชำภำษำไทย ๑ ท ๒๑๑๐๑  ( ฟัง ดู อ่ำน พูดและเขียน ๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๑      ๓ คำบ/สัปดำห์ ๑.๕ หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................... 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาหลักการอ่าน การฟัง การดู การพูดและการเขียน การจ าแนกความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ชนิดของค า ค าพ้อง 

ฝึกอ่านออกเสียง อ่านจับใจความส าคัญ แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น จากการฟัง ดู อ่านวรรณกรรมหรือ
สื่อต่าง ๆ  ฝึกพูดหรือเขียนบรรยาย แนะน าตัว เล่าเรื่อง อภิปราย แสดงความรู้ความคิด ประสบการณ์ เขียน
คัดลายมือ เขียนย่อความ เขียนจดหมาย โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ให้นักเรียนสามารถฟัง ดู อ่าน พูดและเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ มีเหตุผล สร้างสรรค์  มีคุณธรรม
และมารยาท 
 
ตัวช้ีวัด 

๑. เขียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้   
๒. บอกชนิดของค าคามหลักภาษา ค าพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมายได้ 
๓. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อความ 
๔. จ าแนกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้   
๕. จับใจความส าคัญจากการฟัง ดู อ่าน สื่อต่างๆ แล้วน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได ้
๖. ระบุข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู หรืออ่านได้ 
๗. ฟัง ดู อ่าน หรือศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แล้วน ามาพูดรายงานได้ 
๘. พูดอภิปรายแสดงความรู้  ความคิดจากการฟัง  ดู  อ่าน ได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
๙. พูดหรือเขียนบรรยาย แนะน าตัว แนะน าสถานที่ และเล่าประสบการณ์ได้   
๑๐. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีฟัง ดูหรืออ่านได ้
๑๑. เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อความและผู้รับสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงแผนกำรเรียนรู้ฉบบัย่อรำยวิชำภำษำไทย ๑ ท ๒๑๑๐๑ (ฟัง ดู อ่ำน พูดและเขียน ๑) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๑ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย (โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค) 

(ฉบับทบทวนและปรับปรุงปี ๒๕๕๗) 
สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศ ตรวจสอบพื้นความรู ้
-นักเรียนท าแบบทดสอบ ๓๐ ข้อ (ใช้เวลา ๓๐ นาที) 
-ปฐมนิเทศ/อธิบายข้อตกลงเกี่ยวกับการเรยีนการ
สอน 
-นักเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
-หลักการคดัลายมือ 
-นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
-มารยาทในการฟัง ดู อ่าน พูดและเขียน 

 
-แบบทดสอบก่อนเรียน
จ านวน ๓๐ ข้อ 
-ประมวลรายวิชา 
-ใบความรู้เรื่องการคัด
ลายมือ 
-แบบประเมินการพูด
แนะน าตัว 

-ทราบพื้นฐานความรู้นักเรียน
รายบุคคล 
-เข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาและ
ข้อตกลงในการเรยีนการสอน 
-เขียนแนะน าตนเองได ้
-พูดแนะน าตนเองได ้
๑.เขียนคดัลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัดได ้

๒ 
 
 
 
 
 

๒ การอ่านออกเสยีงร้อยแก้ว 
๒.๑ หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
- อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า ประโยคและข้อความ 
- ฝึกอ่านออกเสียง 
๒.๒ ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วตามใบความรู ้
-นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงเป็นกลุม่ 
-นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล 

-ใบความรู้เรื่องหลักการ
อ่านออกเสียง 
-แบบฝึกการอ่านออก
เสียง 
-แบบฝึกการอ่านออก
เสียง 
 

๒.อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อความ 
 
 

๓ ๒.๓ นักเรียนทดสอบการอ่านออกเสียงราบบคุคล
ตามล าดับเลขท่ี  

-แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียง  

๒ ๑ 
 
 

-ทดสอบก่อนเรียน 
-ศึกษาใบความรู้เรื่องค านาม สรรพนาม ค ากริยา 
 

-แบบทดสอบ 
-ใบความรู้เรื่องค านาม 
สรรพนาม ค ากริยา 

 

๒ 
 
 
 

-ศึกษาใบความรู้เรื่องค าวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน 
ค าอุทาน 
-สรุปแผนภาพความคดิค าทั้ง ๗ ชนิด 
-ทดสอบหลังเรียน 

-ใบความรู้เรื่องค า
วิเศษณ์ ค าบุพบท 
ค าสันธาน ค าอุทาน 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

๓ -ศึกษาใบงานเรื่องค าพ้องรูป พ้องเสียง พ้อง
ความหมาย 
-นักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้โดยการท าแบบฝึกหัด 
-ทดสอบหลังเรียน 

-ใบความรู้เรื่อง
ค าพ้องรูป พ้องเสียง 
พ้องความหมาย 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

๓ ๑ 
 

-ทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๒๐ ขอ้ ๒๐ นาที 
-ลักษณะภาษาพูด 

-แบบทดสอบก่อนเรียน
จ านวน ๒๐ ข้อ 

๓.จ าแนกความแตกต่างของ
ภาษาพูดและภาษาเขียนได ้

๒ 
 
 

-ลักษณะภาษาเขียน 
-การจ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 

-ใบความรู้เรื่องลักษณะ
ของภาษาพูดและภาษา
เขียน การจ าแนกความ 
แตกต่างระหว่างภาษาพูด
และภาษาเขียน 
-พาวเวอร์พอยต์เรื่อง
ลักษณะของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน การจ าแนก
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาพูดและภาษาเขียน 

 



สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 
 ๓ -แบบฝึกหัดจ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพดู

กับภาษาเขียน 
-ทดสอบหลังเรียน จ านวน ๒๐ ขอ้ ๒๐ นาที 

-แบบทดสอบหลังเรียน
จ านวน ๒๐ ข้อ (๕ 
คะแนน) 

 

๔-๕ ๑ 
 
 

การจับใจความส าคญั 
- หลักการจับใจความส าคญั 
- ศึกษาตัวอย่างการจับใจความส าคัญ 

-ใบความรู้เรื่องหลักการ
จับใจความ 
-ตัวอย่างการจับใจความ 

๔.จับใจความส าคัญจากการฟัง ดู  
อ่าน สื่อต่างๆ แล้วน าเสนอด้วย 
การพูดหรือเขียนได้ 
 ๒ 

 
 

องค์ประกอบของการจับใจความส าคัญ 
- ใจความส าคัญ 
- พลความ 

ส าคัญ 
-ตัวอย่างใจความ พล
ความ 

๓-๔ การจับใจความจากการฟังและด ู -กลอน เพลง ข่าว สาร
คด ี

๕-๖ การจับใจความส าคญัจากการอ่าน -สื่อการอ่าน วรรณกรรม 
-แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความ 

๖ ๑ 
 
 
 

- ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น 
- ศึกษาใบความรู้เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น 
- ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น 

-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบความรู้เรื่องการแยก
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น 

๕.ระบุข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟัง ดู หรืออ่านได ้
 
 

๒ แบบฝึกหัด/กิจกรรม -แบบฝึกหัด 
-แบบประเมิน 

๓ -แบบฝึกหัด/กิจกรรม 
-แบบทดสอบหลังเรียนจ านวน ๑๐ ข้อ  

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

๗-๘ ๑ 
 
 

การอ่านหรือการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ 
 -ฝึกอ่านและค้นคว้าข่าวจากสื่อตา่ง ๆ  

-แบบทดสอบก่อนเรียน
จ านวน ๒๐ ข้อ 
-สื่อสิ่งพิมพ์/
อินเทอร์เน็ต 

๖. ฟัง ดู อ่าน หรือศึกษาค้นคว้า
จากสื่อต่างๆ แล้วน ามาพูด
รายงานได ้
 

๒ 
 

-นักเรียนสรุปจากการค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
-นักเรียนเล่าเรื่องจากการอ่าน 

-บทความ 
-ใบความรู้เรื่องการอ่าน 

๓ 
 
 
 
 

ศึกษาค้นคว้าการฟังจากสื่อต่าง ๆ  
 -นักเรียนศึกษาหลังการฟัง 
 -นักเรียนค้นคว้าบทความที่ช่ืนชอบจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต 
 -นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็นจากเรื่องที่ฟัง 

-วีดีทัศน์นิทานคุณธรรม 
-ใบความรู้เรื่องการฟัง 

๔ 
 

 -นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็นจากการฟังเพลง 
 -นักเรียนสรุปเนื้อหาจากเพลงที่ฟัง 

 

๕ 
 

ศึกษาค้นควา้จากการดูสื่อตา่ง ๆ  
นักเรียนศึกษาโฆษณา ข่าวจากสื่อวีดีทัศน์ 
นักเรียนแสดงความคดิเห็นจากสื่อวีดีทัศน์ 

-โฆษณา 
-ข่าว 

 
 
 
 
 
 



สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 
๗-๘ ๖ 

 
 

-นักเรียนดลูะครสั้นแทรกคุณธรรม (ฟ้ามีตา)  
-นักเรียนสรุปข้อคิดเห็นท่ีไดร้ับจากสื่อ 
-นักเรียนพูดแสดงความคดิเห็นจากสื่อที่ด ู

-ละครสั้น 
-คลิปวีดีโอ 

 

๙-๑๐ ๑ 
 
 
 

-ทดสอบก่อนเรียนจ านวน ๒๐ ข้อ ๒๐ นาที 
-หลักการพูดอภิปราย 

-ทดสอบก่อนเรียน 
-ใบความรู้เรื่องหลักการ
พูดอภิปราย/สื่อ
อินเทอร์เน็ต 

๗. พูดอภิปรายแสดงความรู้  
ความคิดจากการฟัง ดู อ่าน  
ได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
 

๒ 
 
 

-ตัวอย่างการพูดอภิปราย 
-สรุปเนื้อหาการพูดอภิปราย 

-ใบความรู้เรื่องหลักการ
พูดอภิปราย/สื่อ
อินเทอร์เน็ต 

๓-๕ -ฝึกการพูดอภิปรายความรูต้ามความสนใจ -แบบประเมินการพูด
อภิปราย 

๖ -ทบทวนความรู้เรื่องการอภปิราย 
-ทดสอบหลังเรียนเรื่องการพูดอภปิราย 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

๑๑-๑๒ 
 

๑ 
 
 
 
 

-ทดสอบก่อนเรียน 
-นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนบรรยาย 
-นักเรียนสรุปการเขียนบรรยาย 
-นักเรียนหาตัวอยา่งการเขียนบรรยายจากสื่อ
ต่างๆ  

-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-สื่ออินเทอร์เน็ต 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

๘. พูดหรือเขียนบรรยาย 
แนะน าตัว แนะน าสถานท่ี    
และเล่าประสบการณ์ได้   
 
 

๒ 
 
 

-นักเรียนศึกษาแลกเปลีย่นตัวอย่างการเขียน
บรรยาย 
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการใช้
ภาษาในการบรรยาย 
-ครูอธิบายเพิ่มเติมสรุปเรื่องการเขยีนบรรยาย 

-วีดีโอ 
-ตัวอย่างการเขียน
บรรยายที่นักเรียน
ค้นคว้าจากสื่อตา่ง ๆ  

๓ 
 

-นักเรียนพูดแนะน าตนเองหน้าช้ันเรียน 
-เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการ
แนะน าตนเองของเพื่อน 
-ครูสรุปและบอกแนวทางการแนะน าตนเองและ
สถานท่ี 
-ให้นักเรียนฝึกพูดแนะน าตนเองและสถานท่ี
เกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจในการมาเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภมูิภาค 

- 

๔ -นักเรียนพูดแนะน าตนองหรือสถานท่ีตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให้เป็นรายบุคคล (เก็บคะแนน) 
-ครูสรุปความรูเ้รื่องการพูดแนะน าตนเองและ
สถานท่ีอีกครั้ง 

-แบบประเมินการพูด 

 
 
 
 
 
 



สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 
๑๑-๑๒ ๕ 

 
 
 
 
 
 

การเลา่ประสบการณ ์
-นักเรียนพูดเล่าความประทับใจ/ประสบการณ์ที่
ประทับใจในช่วงที่ผ่านมา 
-นักเรียนและครสูรุปหลักการการเล่า
ประสบการณ ์
-นักเรียนเขียนเล่าประสบการณ์เกีย่วกับค่าย
วิชาการเป็นรายบคุคลส่งในคาบถดัไป (เก็บ
คะแนน) 

แบบประเมินการพูดเล่า
ประสบการณ ์

๘.พูดหรือเขียนบรรยาย แนะน าตัว 
แ น ะ น า ส ถ า น ที่  แ ล ะ เ ล่ า
ประสบการณ์ได้   
 

๖ -นักเรียนส่งช้ินงานการเล่าประสบการณ์ที่ก าหนด
ในคาบที่ผ่านมา 
-ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเอง
หน้าช้ันเรียน 
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
สรุปความรู ้

- 

๑๓-๑๔ ๑ 
 
 

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
๒. ศึกษาเรื่องความหมายของย่อความ, หลักการ
ย่อความ, หลักการเขียนค าน าย่อความ, ตัวอย่าง
ย่อความฉบับสมบูรณ์จากใบความรู้ 

-แบบทดสอบก่อน-หลัง
เรียน 
ชนิดเลือกตอบ ๑๐ ข้อ 
- ใบความรู้เรื่อง
ความหมายของย่อความ
หลักการย่อความ, 
หลักการเขียนค าน าย่อ
ความ, ตัวอย่างย่อความ
ฉบับสมบรูณ ์

๙. เขียนย่อความและเล่าเรื่อง
ย่อจากเรื่องท่ีฟังและดไูด ้
 

๒ 
 
 
 
 

 

๓. ฝึกเขียนย่อความจากการฟังบทเพลง ครูเลือก
ผลงานท่ีดีทีสุ่ดของนักเรียนมาน าเสนอและให้
ข้อคิดเพิ่มเตมิ 
๔. ฝึกเขียนย่อความจากการฟังนิทาน ครูเลือก
ผลงานท่ีดีทีสุ่ดของนักเรียนมาน าเสนอและให้
ข้อคิดเพิ่มเตมิ 

๓. บทเพลง 
๔. นิทาน 
 

๓ 
 

 

๕. ฝึกเขียนย่อความจากการดสูารคดีวิทยาศาสตร์ 
ครูเลือกผลงานท่ีดีทีสุ่ดของนักเรยีนมาน าเสนอ
และให้ข้อคิดเพิม่เตมิ 

สารคดีวิทยาศาสตร ์

๔ 
 

 

๖. ฝึกเขียนย่อความจากการอ่านขา่วครูเลือก
ผลงานท่ีดีทีสุ่ดของนักเรียนมาน าเสนอและให้
ข้อคิดเพิ่มเตมิ 

ข่าว 

๕ 
 

 

๗. ฝึกเขียนย่อความจากการอ่านบทความ / 
เกร็ดความรู้ ครเูลือกผลงานท่ีดีทีสุ่ดของนักเรียน
มาน าเสนอและให้ข้อคิดเพิ่มเติม 

บทความ/เกร็ดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร ์

 

 

 



สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 
๑๓-๑๔ ๖ 

 
๘. ครูคดัเลือกตัวอย่างย่อความท่ีดีของนักเรียนตดิ
ป้ายนิเทศในห้องเรียน 
๙ สรุปเนื้อหาเรื่องการเขียนย่อความ 

- ๙. เขียนย่อความและเล่าเรื่อง
ย่อจากเรื่องที่ฟังและดไูด ้
 

๑๕-๑๖ ๑ การเขียนสื่อสาร 
-ทดสอบก่อนเรียนจ านวน ๑๐ ข้อ 
-นักเรียนดสูื่อวีดีทัศน์เรื่องการสื่อสาร 
-ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารใน
ปัจจุบัน 

-แบบทดสอบก่อนเรียน
จ านวน ๑๐ ข้อ  
-สื่อวีดีทัศน์เรื่องการ
สื่อสาร 

๑๐.เขียนจดหมายส่วนตัว 
จดหมายกจิธุระโดยใช้ถ้อยค าได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อความ
และผูร้ับสาร 
 

๒-๓ การเขียนจดหมาย 
-ศึกษาความหมายและประเภทของจดหมาย 
-ศึกษาองค์ประกอบของจดหมาย  
-ความส าคญัของการเขียนจดหมาย 
-นักเรียนศึกษาตัวอย่างจดหมายจากเรื่อง บก.ที่รัก 

-ใบความรู้เรื่องการเขียน
จดหมาย 
-ตัวอย่างจดหมาย 
-แบบเรียนวิวิธภาษาช้ัน
ม.๒ 

๔ จดหมายส่วนตัว 
-ศึกษาความหมายและประเภทของจดหมาย
ส่วนตัว 
-เขียนจดหมายส่วนตัวโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง 

-ใบความรู้เรื่องจดหมาย
ส่วนตัว 
-ตัวอย่างจดหมาย
ส่วนตัว 

๕-๖ การเขียนจดหมายกจิธุระ 
-นักเรียนศึกษาเรื่องการเขียนและประเภทของ
จดหมายกจิธุระ 
-นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างจดหมายกิจธรุะ 
-นักเรียนท าใบงานการเขียนจดหมายกิจธุระส่งครู 
๒ ฉบับตามหัวข้อดังนี้ 
       -จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
       -จดหมายขอบคุณบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ 
-ครูตรวจจดหมายกิจธุระของนักเรียน 
-ครูสรุปผลการเขยีนจดหมาย 
-นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน ๑๐ ข้อ 

-ใบความรู้เรื่องการเขียน
จดหมายกจิธุระ 
-ใบงานการเขียน
จดหมายกจิธุระ 
-ตัวอย่างจดหมายกจิ
ธุระประเภทตา่ง ๆ  

๑๗ ๑-๓ ทบทวนความรู ้
-นักเรียนเขียนแผนผังความคิดสรปุองค์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่เรยีนในภาคเรียนท่ี ๑ 

-ใบงานเรื่องการเขียน
แผนผังความคดิ 
-แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคดิ 

 

๑๘ ๑-๓ ทดสอบความรู้จากเรื่องที่เรียนหลงัสอบกลางภาค
ในภาคเรียนท่ี ๑ 

แบบทดสอบหลังเรียน  

 
 
 
 
 
  
 
 
 



ตัวช้ีวัด/จ ำนวนชั่วโมง/น้ ำหนักคะแนน/รูปแบบภำระงำน 

ตัวชี้วัด
ที ่

รำยละเอียด 
รูปแบบของ 
ภำระงำน 

ควำมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตำม

หลักสูตรแกนกลำง 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ปฐมนิเทศ   - ๑ - 
เขียน/พูดแนะน าตัว งานเดี่ยว - ๑ - 
เขียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้   งานเดี่ยว ท๒.๑ ม๑/๑ ๑ ๒ 

๒ อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง เหมาะสม
กับเนื้อความ 

งานเดี่ยว 
ท๑.๑ ม๑/๑  

๓ 
๓ 

๓ จ าแนกความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียนได้   

งานเดี่ยว 
ม๔.๑ ม๑/๔ 

๓ 
๕ 

๔ จับใจความส าคัญจากการฟัง ดู อ่าน สื่อ
ต่างๆ แล้วน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 

งานเดี่ยว 
ท๑.๑ ม๑/๒  
ท๑.๓ ม.๑/๑ 

๖ ๕ 

๕ ระบุข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู 
หรืออ่านได้ 

งานเดี่ยว 
ท๑.๑ ม๑/๓  
 

๓ ๕ 

๖ ฟัง ดู อ่าน หรือศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ 
แล้วน ามาพูดรายงานได้ งานเดี่ยว 

ท๑.๑ ม๑/๗  
ท๒.๑ ม๑/๘  
ท๓.๑ ม๑/๕  

๖ ๕ 

๗ พูดอภิปรายแสดงความรู้  ความคิดจากการ
ฟัง ดู  อ่าน ได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

งานเดี่ยว 
ท๑.๑ ม๑/๗  
ท๓.๑ ม๑/๕ 

๖ ๕ 

๘ พูดหรือเขียนบรรยาย แนะน าตัว แนะน า
สถานท่ี และเล่าประสบการณ์ได้   

งานเดี่ยว 
ท๓.๑ ม๑/๕ 

๖ ๕ 

๙ เขียนย่อความจากเรื่องที่ฟัง ดหูรืออ่านได้ 
งานเดี่ยว 

ท๒.๑ ม๑/๒ 
ท๒.๑ ม๑/๕  
ท๓.๑ ม๑/๒  

๖ ๕ 

๑๐ เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระโดย
ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อความ
และผู้รับสาร 

งานเดี่ยว 
ท๒.๑ ม๑/๒ 
ท๒.๑ ม๑/๗  
 

๖ ๕ 

สรุปทบทวนความรู ้   ๓  

สอบเก็บคะแนน   ๓  

สอบกลางภาค   ๓ ๒๐ 
สอบปลายภาค   ๓ ๒๐ 

จิตพิสัย   - ๑๐ 
รวม   ๖๐ ๑๐๐ 

 
แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรมอบหมำยงำน 

ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย    ๕๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
จิตพิสัย        ๑๐ คะแนน 

       รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 



กำรประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย   ๑๐   คะแนน 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเย่ียม 
(๕) 

ดีมำก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปำนกลำง 
(๒) 

ต้องปรับปรุง 
(๑) 

๑. ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน (๔ คะแนน) 
   ๑) เข้าช้ันเรยีนตรงเวลาสม่ าเสมอ 

     

    ๒) ส่งงานตรงเวลา 
    ๓) ปรับปรุง/พัฒนาผลงานของตนเอง 

     

    ๔) มีความพร้อมในการเรียน      
๒. กำรปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน) 
     ๑) ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

     

    ๒) ความกระตือรือร้นในการท างาน      
    ๓) มารยาทและความคดิสรา้งสรรค์ในการท างาน      
๓. ควำมมุ่งมั่นในกำรใช้ภำษำไทยที่ถูกต้องเหมำะสม 
     (๓ คะแนน) 
    ๑) ใช้เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

    ๒) ความตั้งใจและใช้ภาษาไทย/เลขไทยให้ถูกต้อง 
          เหมาะสม 

     

    ๓) ปรับปรุงความบกพร่องในการใช้ภาษาสม่ าเสมอ      
หมายเหตุ : มอบหมายงานในวันแรกที่สอนในเรื่องนั้น ๆ ส่งงานในวันสุดท้ายของการเรียนเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน 
 
กำรประเมินจำกกำรสอบกลำงภำค (๒๐ คะแนน ) 
 ก าหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ         
มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
๑. จับใจความส าคัญจากการฟังดูอ่านสื่อต่าง ๆ  
๒. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

อัตนัย ๒ ข้อ ข้อละ ๑๐ คะแนน ๒๐ 

 
กำรประเมินจำกกำรสอบปลำยภำค (๒๐ คะแนน ) 
 ก าหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ        
มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหำที่ใช้ในกำรสอบปลำยภำค ลักษณะ/จ ำนวนข้อสอบ คะแนน 
๑.  เขียนบรรยายลักษณะตัวละครที่ชอบจากวรรณคดี
หรือวรรณกรรม 
๒. เขียนย่อความจากวรรณคดีวรรณกรรมที่อ่านได้ 

อัตนัย ๒ ข้อ ข้อละ ๑๐ คะแนน ๑๐ 

 


