โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 6 รหัสวิชา ท 23102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางปราณี ชาญเชิงค้า , นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญา , นางสาวทัศนี ใจบุญ
นายพุฒไิ พโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญา , นางสาวนาพร จิรัญดร
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและโคลงสี่สุภาพ อ่านจับใจความสาคัญจากสารคดี
สารคดีเชิงประวัติ ตานาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่องราวจากบทเรียน อ่านตามความสนใจ มี
มารยาทในการอ่าน เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เขียนย่อความจากสื่อต่างๆ การ
เขียนรายงาน
เขียนอธิบายชี้แจง แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความรู้
ความคิดเห็นหรือโต้ แย้งจากสื่ อต่างๆและมีมารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่างๆ พูดโน้มน้า ว
พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการฟัง การดูและ การพูด วิเคราะห์ระดับภาษา วิเคราะห์
โครงสร้างประโยคซับซ้อน แต่งโคลงสี่สุภาพ วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมและ
ท่องจาบทอาขยาน ตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ
สามารถในการคิ ด การสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การพู ด
การแสดงออกซึ่ ง การแก้ ปั ญหา สามารถใช้เ ทคโนโลยี ตลอดจน เห็น คุ ณ ค่ า การน าความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ตัวชี ้วัด ท 1.1 ม.3/1, ม.3/3
ท 2.1 ม.3/2, ม.3/4,
ท 3.1 ม.3/1, ม.3/3
ท 4.1 ม.3/5, ม.3/6
ท 5.1 ม.3/2, ม.3/3

ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม.3/3 ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ท 2.1 ม.3/2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา
ม.3/4 เขียนย่อความ
ท 3.1 ม.3/1 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
ม.3/3 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ท 4.1 ม.3/5 อธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง
ท 5.1 ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.3/3 สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
รวม 10 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ท1.1 ม3/3
ท2.1 ม3/4
ท3.1 ม3/1
ท4.1 ม3/5
ท5.1 ม3/2

ท1.1 ม3/1
ท2.1 ม3/2
ท3.1 ม3/3
ท4.1 ม3/5
ท5.1 ม3/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
- อิศรญาณภาษิต
10
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
- Note Book
เลือกตอบ 15 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ
- การเขียนข้อความแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
-อิศรญาณภาษิต
15
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
- Note Book
เลือกตอบ 15 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ
- การพูดรายงานหน้าชั้นเรียน
- อ่านทานองเสนาะอิศรญาณ
ภาษิต
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
25

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 25560)
ตัวชี้วัด
ท1.1 ม3/1 ม3/3
ท2.1 ม3/2 ม3/4
ท3.1 ม3/1 ม3/3
ท4.1 ม3/5
ท5.1 ม3/2 ม3/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- อิศรญาณภาษิต
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทา
จานวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
-บทพากย์เอราวัณ
25
- แบบทดสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อ
- ชิ้นงานและการพูด
นาเสนอ
- การอ่านทานองเสนาะ
บทพากย์เอราวัณ
25

ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1
ท 2.1 ม. 3/2
ท 3.1 ม. 3/3
ท 4.1 ม. 3/6
ท 5.1 ม.3/2

สื่อการสอน
- สื่อวีดิทัศน์
- Note Book

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ตัวชี้วัด
ม.3/1
ม. 3/2
ม. 3/3
ม. 3/6
ม.3/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- บทพากย์เอราวัณ
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทา
จานวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
วีดิทัศน์ เรื่อง บทพากย์
เอราวัณ

วิธีการเก็บคะแนน
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
การจัดทาวีดีทัศน์

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน

10 ก.พ. 2560

