
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาไทย 1**                                       รหัสวิชา ท21101 **  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 *  *                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557                   ครูผูสอน  มิสปราณี  คงวัฒนะ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. นิราศภูเขาทอง

    1.1  การอานออกเสียงบทรอยแกว

           บทรอยกรองนิราศภูเขาทอง

    1.2  การสรุปใจความสำคัญเรื่องนิราศ

           ภูเขาทอง

    1.3  คำยากในบทเรียน

    1.4  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

    1.5  เขียนบรรยายประสบการณ

    1.6  การเขียนแสดงความคิดเห็น

    1.7  เสียงในภาษาไทย

    1.8  บทอาขยานและบทรอยกรองที่มี

           คุณคา

ท 1.1 

ท 2.1   

ท 3.1   

ท 4.1   

ท 5.1   

 

ม.1/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

           เหมาะสมกับเรื่องที่อาน

ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน   

ม.1/5 ตีความคำยากเรื่องนิราศภูเขาทอง   

ม.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณโดยระบุสาระสำคัญและ

          รายละเอียดสนับสนุน  

ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากส่ือที่ไดรับ

ม.1/1 พูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิดอยางสรางสรรค

          จากเรื่องที่ฟงและดู

ม.1/1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

ม.1/2 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน

ม.1/3 อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน

ม.1/4 สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อประยุกตใชในชีวิตจริง

ม.1/5 ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทรอยกรองที่มีคุณคา

          ตามความสนใจ

2. โคลงโลกนิติ

    2.1  การอานออกเสียงบทรอยแกว  

           บทกรองเรื่องโคลงโลกนิติ

    2.2  การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจาก

           เรื่องโคลงโลกนิติ

    2.3  การตีความคำยาก / คำศัพทจาก

           โคลงโลกนิติ

    2.4  การเขียนเรียงความตีความ

           คำยาก / คำศัพทจากโคลงโลกนิติ

    2.5  มารยาทในการฟง  การดู  และ

           การพูด

    2.6 การสรางคำ ( คำประสม  คำซ้ำ  

          คำซอน  คำพอง )

    2.7 วิเคราะหคุณคาและขอคิดจาก

          โคลงโลกนิติ

ท 1.1 

ท 2.1  

ท 3.1   

ท 4.1   

ท 5.1   

   

ม.1/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ม.1/8 วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากการอานงานเขียนอยาง

          หลากหลาย  เพื่อนำไปใชแกปญหาในชีวิต

ม.1/5 ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท

ม.1/4 การเขียนเรียงความ

ม.1/6 มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด

ม.1/2 สรางคำในภาษาไทย

ม.1/2 วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานพรอมยกเหตุผล

          ประกอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. สุภาษิตพระรวง

    3.1 การอานออกเสียงบทรอยแกว  

          บทกรองเรื่องสุภาษิตพระรวง

    3.2 ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น

    3.3 คำเปรียบเทียบและคำที่มีหลาย

          ความหมาย

    3.4 งานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ

    3.5 มารยาทในการเขียน

    3.6  ชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

           (คำนาม  คำกริยา  คำสรรพนาม  

           คำวิเศษณ)

    3.7 การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจาก

          เรื่องสุภาษิตพระรวง

ท 1.1 

ท 2.1    

ท 3.1    

ท 4.1    

ท 5.1   

 

ม.1/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

          เหมาะสมกับเรื่องที่อาน

ม.1/3 ระบุเหตุและผล  และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน

ม.1/4 ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีความหมายในบริบท

          ตางๆ จากการอาน

ม.1/6 ระบุขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท

          ชักจูงโนมนาวใจ

ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน

ม.1/4 ประเมินความนาเชื่อถือของส่ือที่มีเนื้อหาโนมนาวใจ

ม.1/3 วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

ม.1/2 วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานพรอมยกเหตุผล

          ประกอบ

ม.1/3 อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน

ม.1/4 สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อประยุกตใชในชีวิตจริง

4. ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา

    4.1 การอานออกเสียงบทรอยแกว  

          บทกรองเรื่องราชาธิราชตอนสมิง

          พระรามอาสา

    4.2 มารยาทในการอาน

    4.3 การเขียนยอความ

    4.4 ชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

          (คำบุพบท  คำสันธาน  และ

          คำอุทาน)

    4.5 การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจาก

          เรื่องราชาธิราช

ท 1.1

 ท 2.1    

ท 3.1    

ท 4.1    

ท 5.1   

ม.1/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

          เหมาะสมกับเรื่องที่อาน

ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน   

ม.1/9 มีมารยาทในการอาน   

ม.1/5 เขียนยอความจากเรื่องที่อาน   

ม.1/2 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดู   

ม.1/3 วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

ม.1/3 อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน

การวัดและประเมินผล

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1  ม.1/1,5

ท 2.1 ม.1/1, 3, 6 

ท 3.1 ม.1/1

ท 5.1 ม.1/5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 4.1  ม.1/1

ท 5.1  ม.1/2-4
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1  ม.1/3-4, 6

ท 2.1 ม.1/4

ท 3.1 ม.1/2, 4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 4.1 ม.1/3

ท 5.1 ม.1/2-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิด วิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย* *                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต* * *

3.   มีวินัย* * * * * * 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง * * * * * 6.   มุงม่ันในการทำงาน* *

7.   รักความเปนไทย* * * * * 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข* * * * 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร* * * * 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา* * * * 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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