วิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน รหัส ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = 80 : 20
ครู ผ้ สู อน นางสาวจิราภรณ์ ทลืกรรณ์
การวัดผล
ก่อนสอบ
กลางภาค
30 คะแนน

สั ปดาห์
ที/่ วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

1-9

ท 1.1 ม. 4/1 อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรอง

สั ดส่ วน
คะแนน
K
P

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด

อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบท ทดสอบการอ่านออกเสี ยงบทร้อย
ร้อยกรอง เรื่ อง อภิปูชนีย-กานท์ แก้วบทร้อยกรองปูชนีย-กานท์
-แบบประเมินการอ่านออกเสี ยง
ตีความและขยายความจากเรื่ องที่ อ่านเรื่ องแล้วตีความลงในสมุด
อ่าน
-เกณฑ์การประเมินการตีความ
ผังความคิดตามเนื้อหาที่สนใจ
-แบบประเมินการเขียนผังความคิด

1

1

2

ท 1.1 ม. 4/2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อา่ น

3

-

3

ท 1.1 ม.4/7 อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบความคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ท 1.1 ม. 4/8 สังเคราะห์ความรู้ จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

2

-

2

3

1

4

จัดทาเอกสาร,แผนซีดี บทบาท -เกณฑ์การประเมิน
สมมุติหรื ออื่นๆ ตามความถนัด
และความสนใจ

2

-

2

ผลิตงานเขียนบันเทิงคดีที่มี
เนื้อหา รู ปเล่มน่าสนใจ
แบบบันทึกความรู ้/รู ปเล่ม(บันทึก
วรรณคดีสุโขทัย
และบันทึก
ความรู ้อื่นๆ)

ได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ องที่อา่ น

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ มาพัฒนาตน
พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ ทางอาชีพ
ท 2.1 ม. 4/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
ท 2.1 ม.4/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ

2

2

-เกณฑ์การประเมินการผลิตงาน
เขียนบันเทิงคดี
-เกณฑ์การประเมินการบันทึก
ความรู ้

การวัดผล

สั ปดาห์
ที/่ วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วน
คะแนน
K
2

P
1

2

ท 4.1 ม.4/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา จากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ท 5.1 ม.4/2 วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับ

ท 3.1 ม. 4/1 สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น จากเรื่ องที่

รวม
คะแนน

พูดนาเสนอความรู ้ที่สืบค้นข้อมูล เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอ
ตามวิธีการของกลุ่ม ในเวลาที่ ความรู ้
กาหนด (งานกลุ่ม)

1

3

2

1

3

4

2

6

จดบันทึกเรื่ องธรรมชาติของภาษา นักเรี ยนจดบันทึกธรรมชาติของ
และพลังของภาษา
ภาษา และพลังของภาษา
-เกณฑ์การประเมินการทาใบงาน
ใบงานเรื่ องการใช้ภาษาจากสื่ อ
-นักเรี ยนทาใบงานเรื่ องการใช้ภาษา
สิ่ งพิมพ์
จากสื่ อสิ่ งพิมพ์
-เกณฑ์การประเมินใบงานเรื่ องการ
ใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
-ใบงานเรื่ องอภิปูชนีย-กานท์
นักเรี ยนทาใบงานเรื่ องอภิปูชีนียกานท์
-เกณฑ์การประเมินการทาใบงาน
อภิปูชีนีย-กานท์

23

7

30

การเรี ยนรู้ ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ท 5.1 ม.4/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจและ
นาไปใช้ อ้างอิง
รวมคะแนนก่ อนสอบกลางภาค

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด

3

ฟั งและดู
ท 3.1 ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
ท 4.1 ม.4/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและ
ลักษณะของภาษา

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา

การวัดผล
สอบกลาง
ภาค 20
คะแนน

สั ปดาห์
ที/่ วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

10

ท 1.1 ม. 4/1 อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรอง

ได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ องที่อา่ น
ท 1.1 ม. 4/2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อา่ น
ท 1.1 ม.4/7 อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบความคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ท 1.1 ม. 4/8 สังเคราะห์ความรู้ จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ มาพัฒนาตน
พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ ทางอาชีพ
ท 2.1 ม. 4/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
ท 2.1 ม.4/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
ท 3.1 ม. 4/1 สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น จากเรื่ องที่

ฟั งและดู
ท 3.1 ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
ท 3.1 ม. 4/1 สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น จากเรื่ องที่

ฟั งและดู
ท 3.1 ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

สั ดส่ วน
คะแนน
K
P
20

-

รวม
คะแนน
20

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา
แบบทดสอบ

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด
ทดสอบข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ 10
คะแนน ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ แบบ
ตัวเลือก 10 คะแนน

การวัดผล

สั ปดาห์
ที/่ วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วน
คะแนน
K

P

20
2

1

2

1

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด

ท 4.1 ม.4/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา จากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ท 5.1 ม.4/2 วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับ

การเรี ยนรู้ ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ท 5.1 ม.4/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจและ
นาไปใช้ อ้างอิง
รวมคะแนนสอบกลางภาค

หลังสอบ
กลางภาค
30

11-19

ท 1.1 ม. 4/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อา่ นในทุกๆ ด้ าน

20
2

วิเคราะห์วจิ ารณ์จากเรื่ องที่อ่าน

อย่างมีเหตุผล

ท 1.1 ม.4/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านและประเมินค่า
เพื่อนาความรู ้ ความคิดไปใช้ตดั สินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวติ
ท 1.1 ม.4/9 มีมารยาทในการอ่าน

ประเมินค่าเรื่ องที่อา่ น

วิเคราะห์วจิ ารณ์เรื่ องที่อ่านลงใน
สมุด
-เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์
การวิเคราะห์วจิ ารณ์
อ่านเรื่ องและประเมินค่า

การวัดผล

สั ปดาห์
ที/่ วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท 2.1 ม. 4/1 เขียนสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ ตรงตาม

สั ดส่ วน
คะแนน
K
P

รวม
คะแนน

2

1

2

2
2

1

3

1

3

1

3

3

-

3

3

-

3

วัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้ อง มีข้อมูลและ
สาระสาคัญชัดเจน
ท 2.1 ม.4/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ม.4/4 มีวจิ ารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
ท 3.1 ม.4/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้ม
น้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม
ท 3.1 ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ท 4.1 ม.4/5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น

ท 5.1 ม.4/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้ านวรรณศิลป์

ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
ท 5.1 ม.4/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง
ท 5.1 ม.4/5 รวบรวมวรรณกรรมพื ้นบ้ านและอธิบายภูมิ
ปั ญญาทางภาษา

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา
รู ปเล่มการเขียนโครงการและ
รายงานการดาเนินงาน

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด
แบบประเมินการเขียนโครงการ
และการเขียนรายงาน

นาเสนอวิธีการพูด อภิปราย เรื่ อง -พูดอภิปรายในขั้นเรี ยน
ความรัก (งานกลุ่ม)
-เกณฑ์การประเมินการพูใน
รู ปแบบต่างๆ
วิเคราะห์อิทธิพลของภาษา
-วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาลงใน
สมุด
-เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์
อิทธิพลของภาษา
-ใบงานเรื่ องอิเหนาตอนศึก
นักเรี ยนทาใบงานเรื่ องอิเหนา ตอน
กะหมังกุหนิงและนิทานเวตาล
ศึกกะหมังกุหนิง
-ทดสอบหลังบทเรี ยน
-เกณฑ์การประเมินและนิทาน
เวตาลการทาใบงานเรื่ องอิเหนา
ตอนศึกกะหมังกุหนิงและนิทาน
เวตาล

การวัดผล

สั ปดาห์
ที/่ วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท 5.1 ม.4/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่

สั ดส่ วน
คะแนน
K
P
2

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด

กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจและ
นาไปใช้ อ้างอิง

รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค
รวมคะแนนระหว่างเรียน
สอบ
ปลายภาค
20
คะแนน

20

ท 1.1 ม. 4/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อา่ นในทุกๆ ด้ าน

อย่างมีเหตุผล
ท 1.1 ม.4/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านและประเมินค่า
เพื่อนาความรู ้ ความคิดไปใช้ตดั สินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวติ
ท 1.1 ม.4/9 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ม. 4/1 เขียนสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้ อง มีข้อมูลและ
สาระสาคัญชัดเจน
ท 2.1 ม.4/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ม.4/4 มีวจิ ารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู

24

6

30

67

13

80

20

-

20

แบบทดสอบ

ทดสอบข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

สั ปดาห์ ที่/
การวัดผล
วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วน
คะแนน

รวม
คะแนน

k

P

20

-

20

87

13

100

ท 3.1 ม.4/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง
โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม
ท 3.1 ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ท 4.1 ม.4/5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น
ท 5.1 ม.4/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้ านวรรณศิลป์

ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
ท 5.1 ม.4/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง
ท 5.1 ม.4/5 รวบรวมวรรณกรรมพื ้นบ้ านและอธิบายภูมิ
ปั ญญาทางภาษา

รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

ชิ้นงาน/ภาระหน้ าที่นักเรียน
ต้ องทา

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัด

