โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท21101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางอลิสา สารอต
นางสาวทัศนี ใจบุญ
นางสาวนาพร จิรัญดร
นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความสาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบ
และคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจาก
บริบท ปฏิบัติตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น มีมารยาทในการอ่าน
เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระจากสื่อที่ได้รับ พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียง
ในภาษาไทย สร้างคาในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคา
พังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนการอ่ า นออกเสี ย ง การพู ด การอธิ บ าย การตี ค วาม การปฏิ บั ติ การเขี ยน
พูดอธิบาย เล่าเรื่อง จาแนกและใช้ สรุปและมีมารยาท
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนาไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
อันนาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม.1/2 จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ม.1/4 ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบและคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน
ม.1/5 ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท
ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน
ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ
ท 3.1 ม.1/1 พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ม.1/2 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ม.1/1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
ม.1/2 สร้างคาในภาษาไทย
ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ม.1/6 จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.1/5 ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
รวม 20 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม. 1/1, ม. 1/2
ม.1/4, ม.1/9
ท 2.1 ม. 1/3
ท 3.1 ม.1/1
ท 4.1 ม. 1/2, ม. 1/3
ท 5.1 ม. 1/1, ม.1/3
ม.1/4

ท 1.1
ท 2.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
กาพย์พระไชยสุริยา
10
- การอ่านออกเสียงบทร้อย - Note Book
สุภาษิตพระร่วง
15
แก้วและบทร้อยกรอง
- Projector
- เขียนบรรยายประสบการณ์
- พูดสรุปใจความสาคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู
-แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
คาตอบจานวน 10 ข้อ
-ท่องจาบทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (10 กรกฎาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ม. 1/2, ม.1/4, ม.1/5
กาพย์พระไชยสุริยา
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม. 1/3
สุภาษิตพระร่วง
4 ตัวเลือก จานวน 45 ข้อ 15
ม. 1/2, ม. 1/3
คะแนน
ม. 1/1, ม.1/3
- แบบทดสอบอัตนัย (แบบเขียน)
ม.1/4
จานวน 2 ข้อ 5 คะแนน

4.4 คะแนนก่อนปลายภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ท 1.1 ม. 1/1, ม. 1/2
โคลงโลกนิติ
10
- การตรวจคาตอบจาก
- Note Book
ม.1/4, ม.1/9
ราชาธิราช ตอน
15
สมุดและใบงาน
- Projector
ท 2.1 ม. 1/6
สมิงพระรามอาสา
- แบบทดสอบอัตนัย
ท 3.1 ม.1/2, ม.1/6, ม.1/2
แสดงวิธีทา จานวน 4 ข้อ
ท 4.1 ม. 1/2, ม. 1/6
-ชิ้นงาน
ท 5.1 ม. 1/1, ม.1/2
(เฉพาะชิ้นที่ตกลงกัน)
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (11-14 กันยายน 2561)

ท 1.1
ท 2.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ม. 1/2, ม.1/4
โคลงโลกนิติ
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม. 1/6
ราชาธิราช ตอน
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ 25
ม. 1/2, ม. 1/6
สมิงพระรามอาสา
คะแนน
ม. 1/1, ม.1/2,
- แบบทดสอบอัตนัย (แบบเขียน)
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
จานวน 2 ข้อ 5 คะแนน

4.6 ชิ้นงาน STEM รวม 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน
หรือสาระการ
คะแนน
ลักษณะ
จานวนชิ้นงาน
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/
ประเภท
หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
1) กาพย์
1.ประเมินการ 1.การแต่ง
4 ชิ้น
พระไชยสุริยา
แต่งกาพย์ยานี กาพย์ยานี 11
11
2) โคลงโลกนิติ
2.ประเมิน
2.ท่องจา
การท่อง
บทอาขยาน
3) จารึกสุภาษิต
บทอาขยาน
พระร่วง
3.ประมินการ 3. การทาภาพ
ทาภาพสามมิติ สามมิติสานวน
สานวนไทย
ไทย
4.ประเมิน
การเขียน
บรรยาย
ประสบการณ์

4.เขียนบรรยาย
ประสบการณ์

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน

10 คะแนน
-ท่องกลางภาค
5 คะแนน
หลังกลางภาค
5 คะแนน

18 มิถุนายน 2561
(แต่งกาพย์ยานี 11)
23 กรกฎาคม 2561
(ท่องอาขยาน)
3 กันยายน 2561
(ตรวจสอบการส่ง
งานที่มอบหมาย)

