โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท22101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางภัชรา จิตสงบ
นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม
นางสาวธนัญญา บัวชุม
นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย บทพรรณนาและบทร้อยกรอง ประเภทกลอน
นิทาน กาพย์ห่อโคลง จับใจความสาคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียด เขียนผังความคิด อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่านและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรีย งความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนย่อความ มีมารยาทในการเขียน
พูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผลเพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต สร้างคาในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน การแต่งกลอนสุภาพ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทางวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม
ท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจาบทอาขยาน ตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหา การระดมสมองและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมทั้งเห็นคุณค่าการนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะทางภาษา นาความคิดไป
ใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เข้าใจและเห็นคุณค่าในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ม.2/2 จับใจความสาคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ม.2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
ม.2/5 อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์อย่างหลากหลาย
ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความหรือคาประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ แนวคิดที่ได้
จากการอ่านเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา
ม.2/4 เขียนย่อความ
ม. 2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
ม. 2/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ม.2/1 พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ม.2/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ม.2/1 สร้างคาในภาษาไทย
ม.2/3 แต่งบทร้อยกรอง
ม.2/4 ใช้คาราชาศัพท์
ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่เหตุผลประกอบ
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.2/5 ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจอ่าน
รวม 24 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
ท 1.1ม.2/1,ม 2/2, ม2/3,ม 2/8 บทเสภาสามัคคี
10
- การตรวจคาตอบจาก
ท2.1 ม.2/2,ม.2/4,ม.2/8
เสวก
สมุดและใบงาน
ท 3.1ม.2/1,ม.2/4, ม.2/6
ออมไว้ใส่ถุงแดง
- แบบทดสอบปรนัย
ท 4.1 ม.2/3
พูดดีมีเสน่ห์
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/5
พอใจให้สุข
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
ชิ้นงาน 5 คะแนน
ท 1.1 ม.2/1,ม 2/2, ม2/3,ม.2/5
ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/7, ม.2/8
ท 3.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/6
ท 4.1ม.2/3,ม.2/4
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2,ม.2/4,ม.2/5

รามเกียรติ์ ตอน
นารายณ์ปราบ
นนทก
เด็กชายเจ้าปัญญา

15

รวม

25

- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- power point
-วีดีทัศน์

- Note Book
- Projector
- power point
-วีดีทัศน์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2,
ม.2/3, ม2/8
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2,
ม.2/4, ม.2/7, ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2,
ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/3, ม.2/4
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2,
ม.2/4, ม.2/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
บทเสภาสามัคคีเสวก
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ออมไว้ใส่ถุงแดง
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
พูดดีมีเสน่ห์
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
พอใจให้สุข
รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก
เด็กชายเจ้าปัญญา
รวม

20

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/7,
ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/8
ท 3.1 ม.2/4, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/1
ท 5.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/7,
ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/4, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/1
ท 5.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
กาพย์ห่อโคลงประพาส
10
- การตรวจคาตอบจาก
ธารทองแดง
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
บันทึกท่องโลก
15
การตรวจคาตอบจากสมุด
ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
และใบงาน
พระราชวังสนามจันทร์
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
รวม
25

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-power
point
-วีดีทัศน์
- Note Book
- Projector
-power
point
-วีดีทัศน์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/7, ม.2/8 กาพย์ห่อโคลงประพาส
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/8
ธารทองแดง
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6 บันทึกท่องโลก
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
ท 4.1 ม.2/1
ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
ท 5.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
พระราชวังสนามจันทร์
รวม

30

4.6 ชิ้นงาน STEM รวม 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1.บทเสภาสามัคคีเสวก
2.รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก
3.กาพย์ห่อโคลงประพาส
ธารทองแดง

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิน้ งาน
1.ประเมินการท่อง
1.ท่องจา
4 ชิ้น
บทอาขยานเรื่อง
บทอาขยาน
-บทเสภาสามัคคีเสวก
2.โครงงาน
2.ประเมินการนาเสนอ
สืบค้นจากสื่อ
ผลงาน
อินเทอร์เน็ต
3.ประเมินบันทึกการอ่าน วีดีทัศน์
4.ประเมินการแต่ง
3.บันทึกการ
บทร้อยกรอง
อ่าน
4.การแต่ง
บทร้อยกรอง
รวม
4 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน
30 มิ.ย. 2561
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 5
คะแนน)
31 ส.ค. 2561

10 คะแนน

