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โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabuse)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาไทย3 รหัสวิชา ท 32101
จานวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน นายประเวศน์
นางบุญสาว
นางสุพิศ
นางสาวสุชาณี

ถิ่นวิไล
สุขสมบูรณ์
กลิ่นบุปผา
ทองน้อย

2.คาอธิบายรายวิชา
การอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ ความเรียงและเรื่องสั้น อ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย
อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน เขียนเรียงความ เขียนโครงการ รายงานการ
ประชุม การกรอกแบบรายการต่าง ๆ มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและ
ความน่าเชื่อจากเรื่องที่ฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินเรื่องที่ฟังและดู
การพูดต่อที่ประชุมชน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด การใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค แต่งบท
ประพันธ์ประเภทร่าย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ท่องจาบทอาขยานและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย
เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร ความคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีตลอดจนเห็นคุณค่า
การนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
รักความเป็นไทย ใฝ่ความรู้และมีจิตสาธารณะ
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3.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ม.5/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ม.5/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ม.5/6 ตอบคาถามจากการอ่านประเภทต่างๆภายในเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด ม.5/7 อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิดแผนผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน
ตัวชี้วัด ม.5/9 มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรานงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ม.5/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียงเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสาคัญชัดเจน
ตัวชี้วัด ม.5/2 เขียนเรียงความ
ตัวชี้วัด ม.5/3 เขียนเรียงความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย
ตัวชี้วัด ม.5/8 มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ม.5/2 วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ม.5/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด ม.5/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและ
เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัด ม.5/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ม.5/2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ม.5/5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานที่ ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ม.5/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ตัวชี้วัด ม.5/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ตัวชี้วัด ม.5/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ตัวชี้วัด ม.5/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
รวม 19 ตัวชี้วัด
คุณลักษณะพึงประสงค์ของสาระการเรียนรู้
5.1 เลือกรับสารที่เป็นประโยชน์จากการอ่าน ฟัง ดูได้
5.2 สื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมารยาท
5.3 กระตือรือร้นและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
5.4 มีระเบียบวินัยและมีสัมมาคารวะ
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
- คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
25 คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
ม.5/1, ม.5/3 ,ม.5/9 มหาเวสสันดรชาดก
25 -การตรวจคาตอบจาก
ม.5/1 ม.5/8
กัณฑ์มัทรี
สมุดและใบงาน
ม.5/2 , ม.5/6
-แบบทดสอบปรนัย
ม.5/2
แบบเลือกตอบ 4
ม.5/2 , ม.5/6
ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
-การท่องอาขยาน
-โครงงานหรือชิ้นงาน
(เฉพาะชิ้นที่ตกลงกัน)
-สมุดบันทึกการอ่าน

สื่อการสอน
-คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
-เครื่องฉาย
-วิดิทัศน์เรื่อง
มหาเวสสันดร
ชาดก กัณฑ์มัทรี
-ใบงาน,แบบฝึก

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 18 กรกฎาคม 2660)

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ม.5/1, ม.5/3 ,ม.5/9 มหาเวสสันดรชาดก
20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ม.5/1 ม.5/8
กัณฑ์มัทรี
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ม.5/2 , ม.5/6
- แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)
ม.5/2
จานวน 2 ข้อ
ม.5/2 , ม.5/6
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4.4 คะแนนก่อนปลายภาค รวม 25 คะแนน

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
ม.5/1, ม.5/6 ,ม.5/9 แพทยศาสตร์
15 -การตรวจคาตอบจาก
ม.5/2 , ม.5/8
สงเคราะห์
สมุดและใบงาน
ม.5/5 , ม.5/6
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
-แบบทดสอบปรนัย
ม.5/5
แบบเลือกตอบ 4
ม.5/5
ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
-โครงงานหรือชิ้นงาน
(เฉพาะชิ้นที่ตกลงกัน)
-สมุดบันทึกการอ่าน
ม.5/1 , ม.5/7 ,ม.5/9 โคลนติดล้อตอน
10 -การตรวจคาตอบจาก
ม.5/3 , ม.5/8
ความนิยม
สมุดและใบงาน
ม.5/3 , ม.5/6
เป็นเสมียน
-แบบทดสอบปรนัย
ม.5/5
แบบเลือกตอบ 4
ม.5/1
ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
-โครงงานหรือชิ้นงาน
(เฉพาะชิ้นที่ตกลงกัน)
-สมุดบันทึกการอ่าน

สื่อการสอน
-คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
-เครื่องฉาย
-วีดิทัศน์เรื่อง
แพทยศาสตร์
สงเคราะห์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
-ใบงาน,แบบฝึก
-คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
-เครื่องฉาย
-วีดิทัศน์เรื่อง
โคลนติดล้อตอน
ความนิยม
เป็นเสมียน
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
-ใบงาน,แบบฝึก

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 - 15 กันยายน 2660)

ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1
ท 1.1
ท 2.1
ท.3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ม.5/1, ม.5/6 ,ม.5/9 แพทยศาสตร์
15 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ม.5/2 , ม.5/8
สงเคราะห์
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ม.5/5 , ม.5/6
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
- แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)
ม.5/5
จานวน 1 ข้อ
ม.5/5
ม.5/1 , ม.5/7 ,ม.5/9 โคลนติดล้อตอน
15 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ม.5/3 , ม.5/8
ความนิยม
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ม.5/3 , ม.5/6
เป็นเสมียน
- แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)
ม.5/5
จานวน 1 ข้อ
ม.5/1
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4.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือ ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
1.มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มัทรี
2.แพทยศาสตร์
สงเคราะห์คัมภีร์
ฉันทศาสตร์
3.โคลนติดล้อตอนความ
นิยมเป็นเสมียน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน

ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิน้ งาน
1. ท่องบทอาขยาน
1.ท่องบท
4 ชิ้น
2. การแสดงละครของนักเรียน อาขยาน
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
2.บันทึกวิดีทัศน์
กัณฑ์มัทรี
3.แผนภาพ
3. โครงงานหรือชิ้นงาน
ความคิด
4. สมุดบันทึกการอ่าน
4.บันทึกการ
อ่าน

รวม

หมาย
เหตุ
10
คะแนน
(ก่อน
กลาง
ภาค 5
คะแนน
และหลัง
กลาง
ภาค 5
คะแนน)

4 ชิ้น 10
คะแนน

กาหนดเวลา
ส่งงาน
14 ก.ค.2560

5 ก.ย.2560

