โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 6 รหัสวิชา ท 33102
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางศิรินทิพย์ เด่นดวง , นางกันยารัตน์ คนหลัก , นางสาวสุชาณี ทองน้อย
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การวิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองประเภทฉันท์ ตีความ แปลความ
ขยายความ ตอบคาถาม คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มี
มารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี
ข้อมูล และสาระสาคัญชัดเจน ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้ว
นามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน ฝึกทักษะการพูด สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็น
ประเมิน เรื่ องที่ฟังและดู แล้ ว กาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต ฝึ กทักษะการแต่งฉันท์
วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม เรื่องสามัคคีเภท
คาฉันท์ ไตรภูมิพระร่วง และขัตติยะพันธกรณี ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยาน
โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้ างความรู้ความคิดนาไปใช้ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง ดู
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงานไปใช้พัฒนาตน
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ตัวชี ้วัด ท 1.1 ม. 6/1,ม.6/2,ม.6/4,ม.6/7,ม. 6/8,ม. 6/9
ท 2.1 ม. 6/1,ม.6/4,ม.6/5,ม. 6/8
ท 3.1 ม. 6/1,ม.6/3,ม. 6/6
ท 4.1 ม. 6/4,ม.6/5,ม.6/7
ท 5.1 ม.6/3,ม.6/4,ม.6/6

ท 1.1 ม.6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม.6/2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน
ม.6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ม.6/7 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียน กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ม.6/8 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ
ม.6/9 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ม.6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง
มีข้อมูล และสาระสาคัญชัดเจน
ม.6/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ
ม.6/5 ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ม.6/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ม.6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
ม.6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ม.6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ม.6/4 แต่งบทร้อยกรอง
ม.6/5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
ม.6/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท 5.1 ม.6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ม.6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.6/6 ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
รวม 19 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน )
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ท 1.1 ม.6/1,ม.6/2,
- สามัคคีเภทคาฉันท์
5
- แบบทดสอบปรนัย แบบ - สื่อวีดิทัศน์
ม.6/7,ม.6/9
เลือกตอบ 15 ข้อ
ท 2.1 ม. 6/4,ม.6/5,ม. 6/8
5
- แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ
ท 3.1 ม. 6/1,ม.6/6
5
- การพูดแสดงความคิดเห็น
ท 4.1 ม. 6/4
5
- แต่งอินทรวิเชียรฉันท์2บท
ท 5.1 ม.6/3,ม.6/6
5
- ท่องจาและบอกคุณค่าบท
อาขยาน
25
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559)

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ม.6/1,ม.6/2,
- สามัคคีเภทคาฉันท์
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.6/7,ม.6/9
5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ม. 6/1
- แบบทดสอบอัตนัย
ม. 6/1,ม.6/6
จานวน 2 ข้อ
ม. 6/4.,ม6/5,.ม 6/7
ม.6/3,ม.6/4

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ท 1.1 ม.6/1,ม.6/2, ม.6/7
-ไตรภูมิพระร่วง
5
- แบบทดสอบปรนัย
ท 2.1 ม. 6/4,ม.6/5
จานวน 20 ข้อ
ท 3.1 ม. 6/1,ม.6/3
10
- ชิ้นงานและการ พูด
ท 4.1 ม. 6/5
นาเสนอ
ท 5.1 ม.6/4
ท 1.1 ม.6/1,ม.6/2, ม.6/4,ม. -ขัตติยะพันธกรณี
5
- แบบทดสอบปรนัย
6/8
จานวน 20 ข้อ
ท 2.1 ม.6/5
5
- การตรวจสมุด และ
ท 3.1 ม.6/1
บันทึกการอ่าน
ท 4.1 ม. 6/7
ท 5.1 ม.6/3, ม.6/4
25

สื่อการสอน
- สื่อวีดิทัศน์

- สื่อวีดิทัศน์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)

ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ม.6/1,ม.6/2,
- ไตรภูมิพระร่วง
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.6/7,ม.6/9
- ขัตติยะพันธกรณี
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ม. 6/4,ม.6/5,ม. 6/8
- แบบทดสอบอัตนัย
ม. 6/1,ม.6/6
จานวน 2 ข้อ
ม. 6/4
ม.6/3,ม.6/6

4.6 ชิ้นงาน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
วีดิทัศน์ เรื่อง สามัคคีเภท ตามเกณฑ์การให้คะแนน
คาฉันท์
การจัดทาวีดิทัศน์

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน

10 ก.พ. 2560

