โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท 23101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางปราณี ชาญเชิงค้า , นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญา , นางสาวทัศนี ใจบุญ
นางสาวนาพร จิรัญดร , นายพุฒิไพโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญา
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาวิธี การอ่ า นออกเสี ยงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ถู กต้ องและเหมาะสมกับ เรื่ องที่อ่ า น
ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจาและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง เขียน
ข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น
และทัศนคติในเรื่องต่างๆ เขียนย่อความเขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต้ แ ย้ ง อย่ า งมี เ หตุ ผลเขี ย นวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และแสดงความรู้ ความคิ ด เห็ น หรื อ โต้ แ ย้ ง ในเรื่ อ งต่ า งๆ
กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า และโครงงานมีมารยาทในการเขียนวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนาข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอห ลักฐาน
ตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล
โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียง เขียนอธิบาย จับใจความสาคัญ ประเมินความถูกต้อง สรุปท่องจา
เขี ย น วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ กรอกแบบสมั ค รงาน เขี ย นบรรยาย พู ด สุ น ทรพจน์ พู ด โต้ ว าที พู ด ยอวาที
พูดโน้มน้าวใจ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนาไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
อันนาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร

ตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/6, ม.3/9 ,ม.3/10
ท 2.1 ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6,ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9,ม.3/10
ท 3.1 ม.3/2,ม.3/4,ม.3/5
ท 5.1 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4
รวมทั้งหมด 22 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
ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,
- อ่านเขียนชวนคิด
25
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ม.3/6, ม.3/9 ,ม.3/10
เลือกตอบ 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ
- การท่องอาขยานบทหลัก
เรื่องพระอภัยมณี
-ชิ้นงาน 5 คะแนน

25

สื่อการสอน
- Note Book

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,
- อ่านเขียนชวนคิด
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.3/6, ม.3/9 ,ม.3/10
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทา
จานวน 2 ข้อ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ท 2.1 ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/3, - เขียนได้ความตาม
25
- แบบทดสอบปรนัย
ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6,ม.3/7, ม. รูปแบบ
จานวน 20 ข้อ
3/8, ม.3/9,ม.3/10
- การเขียนรายงาน
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
25

สื่อการสอน
- สื่อวีดิทัศน์
- Note Book

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ท 3.1 ม.3/2,ม.3/4,ม.3/5
-วรรณคดี วรรณกรรม
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ท 5.1 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4
พาที
5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
-มธุรสภาษา
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทา
จานวน 1 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ละคร เรื่อง พระอภัยมณี
โครงงานบูรณาการ

วิธีการเก็บคะแนน
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
แสดงบนเวที
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
การเขียนโครงงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

1 ชิ้น

5 คะแนน

24 ก.ค. 2561

ชิ้นงาน

1ชิ้น

5 คะแนน

3 ก.ย. 2561

