โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท31101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางมลิสา วรรณพงษ์, นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ,นางสาวธนัญญา บัวชุม,
นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม,นางกันยารัตน์ คนหลัก
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะกับเรื่องที่อ่าน อ่านงานเขียนประเภท
ต่างๆสรุปเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้ง นาเสนอแนวคิดใหม่ สังเคราะห์ความรู้ ความคิดจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
มีมารยาทในการอ่านรักการอ่าน ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ เรียงความ ย่อความ
บันทึก รายงานการค้นคว้าใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง เขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการ
เขียน ทักษะการฟัง ดู มีวิจารณญาณในการเลือกฟัง ดู วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง นาเสนอ
แนวคิดใหม่ ประเมินค่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทักษะการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ พูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง
ดู พูด
เข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะภาษาไทย หลักภาษาไทย ความรู้เรื่องการออก
เสียงการสะกดคา แต่งบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ กลอน โคลง ฉันท์ ได้ถูกต้อง วิเคราะห์และประเมินการ
ใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เห็นคุณค่าของภาษาไทย รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
รู้และเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย วิเคราะห์ วิจารณ์ เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตสังคมไทยในอดีต ประเมินค่า สังเคราะห์ข้อคิดมาประยุกต์ในชีวิตจริง เห็นคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท่องจาบทอาขยายและบทร้อยกรองที่มีคุณค่านาไปใช้
อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าการนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานและรักความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ท 1.1 ม.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน
ม.4/2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

ม.4/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ม.4/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสิน
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ม.4/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล
ม.4/7 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ม.4/9 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ม.4/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง
ม.4/2 เขียนเรียงความ
ม.4/5 ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนางาน เขียนของตนเอง
ม.4/6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้
ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ม.4/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ม.4/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
ม.4/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
ม.4/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ม.4/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู
ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ม.4/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ม.4/2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ม.4/4 แต่งบทร้อยกรอง
ม.4/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท 5.1 ม.4/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ม.4/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต
ม.4/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ม.4/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.4/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ม.4/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
รวม 27 ตัวชี้วัด

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน )
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3,
นมัสการมาตาปิตุคุณ
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.4/4, ม.4/9
และนมัสการอาจริยคุณ
สมุดและใบงาน
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/8
- แบบทดสอบปรนัย
ท 3.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/6
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 4.1 ม.4/1, ม.4/2
จานวน 20 ข้อ
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4,
- แบบทดสอบอัตนัย
ม.4/6
จานวน 2 ข้อ
ชิ้นงาน 2 คะแนน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/5
อิเหนา
15
การตรวจคาตอบจากสมุด
ม.4/7, ม.4/9
(ตอนศึกกะหมังกุหนิง)
และใบงาน
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/5
- แบบทดสอบปรนัย
ท 3.1 ม.4/1,ม.4/3,ม.4/4,
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ม.4/6
จานวน 20 ข้อ
ท 4.1 ม.4/4
- แบบทดสอบอัตนัย
ท 5.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,
จานวน 2 ข้อ
ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6
- ชิ้นงาน 3 คะแนน
รวม
25

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- power point
-วีดีทัศน์

- Note Book
- Projector
- power point
- วีดีทัศน์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/3,ม.4/4
นมัสการมาตาปิตุคุณ
20
-แบบทดสอบปรนัย
ม.4/5, ม.4/7, ม.4/9
และนมัสการอาจริยคุณ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/5
อิเหนา
จานวน 40 ข้อ
ม.4/8
(ตอนศึกกะหมังกุหนิง)
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน
ท 3.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/3
2 ข้อ
ม.4/4, ม.4/6
ท 4.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/4
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/3,
ม.4/4, ม.4/5
ม.4/6
รวม
20
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3,
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.4/9
สมุดและใบงาน
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/8
- แบบทดสอบปรนัย
ท 3.1 ม.4/1, ม.4/2,ม4/3,ม.4/6
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 4.1 ม.4/7
จานวน 20 ข้อ
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/3,ม4/4
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 1 ข้อ
- ชิ้นงาน 2 คะแนน
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4,
นิราศนรินทร์คาโคลง
15
- การตรวจคาตอบจาก
ม.4/9
สมุดและใบงาน
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/6
- แบบทดสอบปรนัย
ท 3.1 ม.4/1ม.4/2
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 4.1 ม.4/7
จานวน 30 ข้อ
ท 5.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/3,
- แบบทดสอบอัตนัย
ม.4/4
จานวน 2 ข้อ
- ชิ้นงาน 3 คะแนน
รวม
25

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-power point
-วีดีทัศน์

- Note Book
- Projector
-power point
-วีดีทัศน์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ท 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3,
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.4/4,ม.4/6,ม.4/9
นิราศนรินทร์คาโคลง
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ท 2.1 ม.4/1, ม.4/2,ม.4/6
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ท 3.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/6
ท 4.1 ม.4/1,ม. 4/4,ม. 4/7
ท 5.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4
รวม
30
4.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
บูรณาการ
นมัสการมาตาปิตุคุณและ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา
(ตอนศึกกะหมังกุหนิง)
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10
นิราศนรินทร์คาโคลง

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
1.ประเมินการท่องอาขยาน 1.ท่องจา
4 ชิ้น
2.ประเมินการจัดทา
บทอาขยาน
โครงงาน
2.การ
3.ทดสอบ
ค้นคว้าทาง
4.ประเมินการแต่ง
อินเทอร์เน็ต
บทร้อยกรอง
3.แต่งบท
ร้อยกรอง
4.หนังสั้น
รวม
4 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน
30 มิ.ย.
(ก่อนกลางภาค 2560
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)
31 ส.ค.
2560
10 คะแนน

