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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิ ชา
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3. เวลาเรียน
4. ชื่อวิ ชา
5. ระดับชัน้ ที่ศึกษา
6. กลุ่มสาระ/โรงเรียน
7. ภาคเรียน/ปี การศึกษา
8. ชื่อผู้สอน

ท 30213
1.0 หน่วยกิต ( 2 คาบ/สัปดาห์)
40 ชัวโมง/ภาคเรี
่
ยน
ภาษาวิ เคราะห์เชื่อมโยง (Language Analysis and Connection :GAT)
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
1 /2563
1. นายฮาดี
บินดู่เหล็ม
2. นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์
3. นางศิรพิ ร
มังกรแก้ว

9. ลักษณะวิ ชา
[ ] วิชาพืน้ ฐาน
[ ] วิชาเลือกเพิม่ เติม
[  ] วิชาเพิม่ เติม
[ ] วิชาเลือกเสรี
10. คาอธิ บายรายวิ ชา
อ่านจับใจความ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องทีอ่ ่านได้ แสดงความสัมพันธ์เรื่องทีอ่ ่าน
และนาความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ นาไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ มีมารยาทและนิสยั รักการอ่าน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
และกระบวนการปฏิบตั จิ ริงเป็ นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวติ มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมทีเ่ หมาะสม สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
11. ผลการเรียนรู้
1. อ่านจับใจความสาคัญเรือ่ งทีอ่ า่ นได้
2. ตีความ แปลความ เชื่อมโยงความจากเรื่องทีอ่ ่านได้
3. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่านได้อย่างมีเหตุผล
4. เขียนย่อความวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากเรือ่ งทีอ่ ่านได้
5. มีมารยาทและนิสยั รักการอ่าน
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12. โครงสร้างการสอน
แผนการ ชื่อหน่ วย เรื่อง/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิ ธีการสอน
สอนที่ การเรียนรู้
1-4

การอ่าน
สารจับ
ประเด็น

ความรูพ้ น้ื ฐานการอ่าน
การอ่านจับประเด็น
การอ่านจับใจความ
การอ่านเชิงวิเคราะห์

5-8

จุดเน้น
วิเคราะห์
ทางภาษา

9-10

11-36

ภาระงาน/
ชิ้ นงาน

การวัดผล/ เวลา
ประเมินผล เรียน
(ช.ม.)

ข้อ 1,2,5

บรรยาย
อภิปรายและ
ศึกษาด้วย
ตนเอง

แบบฝึก
ทักษะ
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอบวัด
ความรู้
สัดส่วน 10
คะแนน

4

ระเบียบวิธคี ดิ เชิง
วิเคราะห์
ภาษาแสดงเหตุผล
การอนุมาน

ข้อ 3

บรรยาย
อภิปรายและ
ศึกษาด้วย
ตนเอง

แบบฝึก
ทักษะ
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอบวัด
ความรู้
สัดส่วน 5
คะแนน

4

ร้อยเรียง
ประโยค
นานา

การร้อยเรียงประโยค
(การละ การแทน การ
ซ้า การเชือ่ มประโยค)

ข้อ 4

บรรยาย
อภิปรายและ
ศึกษาด้วย
ตนเอง

แบบฝึก
ทักษะ
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอบวัด
ความรู้
สัดส่วน 5
คะแนน

2

GAT
ภาษา
วิเคราะห์
เชื่อมโยง

แนวคิดและหลักการ
และเทคนิคการทา
ข้อสอบวิเคราะห์
เชื่อมโยงตามแนว
ข้อสอบความถนัด
ทัวไป(GAT
่
เชื่อมโยง)

ข้อ 1-5

บรรยาย
อภิปรายและ
ศึกษาด้วย
ตนเอง

แบบฝึก
ทักษะ
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอบวัด
ความรู้
สัดส่วน
30 คะแนน

26

จิตพิสยั (การเข้าชัน้ เรียน/ การร่วมกิจกรรม/การส่งชิน้ งาน/ความรับผิดชอบ/ตรงต่อเวลา)
สอบกลางภาค (หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1-4)
สอบปลายภาค (หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4)

นาเสนอ 5
คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

2
2
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สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

สาระสาคัญ/เนื้ อหาที่สอน
(Key Concept)

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านสารจับประเด็น
1
1-3 ก.ค. 63
ปฐมนิเทศ/ ชีแ้ จงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผล
ลักษณะทัวไปและจุ
่
ดมุ่งหมายของข้อสอบวิเคราะห์เชื่อมโยง
2
6 – 10 ก.ค. 63
ความรูพ้ น้ื ฐานการอ่าน และการอ่านจับใจความสาคัญ (ออนไลน์ล่วงหน้า)
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ/ ทดสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 จุดเน้ นวิ เคราะห์ทางภาษา
3
13-17 ก.ค. 63
ภาษากับการแสดงเหตุผล
4
20 -24 ก.ค. 63
การอนุมานแบบนิรนัยและอุปนัย
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยเรียงประโยคนานา
5
27- 31 ก.ค. 63
การร้อยเรียงประโยค (การละ การแทน การซา้ การเชื่อมประโยค)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 GAT ภาษาวิ เคราะห์เชื่อมโยง
6
3 – 7 ส.ค. 63
แผนผังความคิดในภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยงจากประโยคและบทความ
เส้นโยงความคิดการเชื่อมโยง : ความสัมพันธ์เชิงเดีย่ ว
เส้นโยงความคิดการเชื่อมโยง : ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม
เส้นโยงความคิดการเชื่อมโยง : ความสัมพันธ์แบบซับซ้อน
7
10-14 ส.ค. 63
การแปลรหัสคาตอบจากการคิดเชื่อมโยง
หลักการและเทคนิคการทาข้อสอบวิเคราะห์เชือ่ มโยง
8
17-21 ส.ค.63
ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง : ปฏิบตั แิ ละเทคนิค ระดับที่ 1
9
24 – 28 ส.ค. 63
ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง : ปฏิบตั แิ ละเทคนิค ระดับที่ 2
ทดสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 2
10
31 ส.ค.-4 ก.ย.63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
11
7 – 11 ก.ย. 63
ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง : ปฏิบตั แิ ละเทคนิค ระดับที่ 3
12
14-18 ก.ย. 63
ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง : ปฏิบตั แิ ละเทคนิค ระดับที่ 4
13
21-25 ก.ย. 63
ข้อสอบความถนัดภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง พ.ศ. 2552 - 2553
14
28 ก.ย. – 2 ต.ค.63 ข้อสอบความถนัดภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง พ.ศ. 2554 – 2555
ทดสอบเก็บคนนครัง้ ที่ 3
15
5- 9 ต.ค. 63
ข้อสอบความถนัดภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง พ.ศ. 2556 – 2557
16
12-16 ต.ค.63
ข้อสอบความถนัดภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง พ.ศ. 2557 - 2558
17
19-23 ต.ค. 63
ข้อสอบความถนัดภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง พ.ศ. 2559 - 2560
ทดสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 4

จานวน
ชัวโมง
่
4
1
1
2
4
2
2
2
2
30
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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สัปดาห์ที่
18
19
20

วัน/เดือน/ปี
26-30 ต.ค. 61
2-6 พ.ย. 61
9-13 พ.ย. 61

13. วิ ธีการสอน
1. แบบบรรยาย

สาระสาคัญ/เนื้ อหาที่สอน
(Key Concept)

จานวน
ชัวโมง
่

สรุปทบทวนและเก็งแนวข้อสอบสอบความถนัดภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง
ประมวลความรูแ้ ละทดสอบด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์รายบุคคล
สอบปลายภาคเรียน

2
2
2

2. การอภิปราย

3. การสาธิต

4. การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ

14. การวัดและประเมินผล
หน่ วยการ
เรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1

1.อ่านจับใจความสาคัญเรื่องทีอ่ ่านได้
5. มีมารยาทและนิสยั รักการอ่าน
2.ตีความ แปลความ เชื่อมโยงความจากเรื่อง
ทีอ่ ่านได้
5. มีมารยาทและนิสยั รักการอ่าน
3. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่านได้
อย่างมีเหตุผล
5. มีมารยาทและนิสยั รักการอ่าน
4. เขียนย่อความวิเคราะห์ความสัมพันธ์จาก
เรื่องทีอ่ ่านได้
5. มีมารยาทและนิสยั รักการอ่าน
จิตพิสยั
คะแนนระหว่างภาค

2

3

4

รวม
คะแนนปลายภาค

วัดผลประเมิ นผล

คะแนน

 สอบเก็บคะแนน 1
 สอบเก็บคะแนน 2
 แบบฝึกหัด/ใบงาน

10
5

 สอบเก็บคะแนน 3
 แบบฝึกหัด/ใบงาน

5

 สอบเก็บคะแนน 4
 ทดสอบปากเปล่า

30

 แบบฝึกหัด/เข้าเรียน/ร่วมมือ
สอบเก็บคะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

5
55
20
20

15. เอกสารประกอบการสอน
ฮาดี บินดู่เหล็ม. เอกสารคาสอนรายวิ ชา ท 30213 ภาษาวิ เคราะห์เชื่อมโยง.
กรุงเทพฯ: โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล (เอกสารอัดสาเนา) 2563.

