
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551(ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 6   รหัสวิชา   ท 23102 
   จำนวนชั่วโมง 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน หน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย               ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ภาคเรียนที่  2                  ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางศิริรัตน์   สิทธิบูรณาญา , นางสาวทัศนี   ใจบุญ , นางนำพร  งิ้วทอง                     
2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  การสรุปเนื้อหา
วรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถี ไทยและคุณค่าจากวรรณคดี               
และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงการเขียนชีวประวัติ      
หรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้     
ในภาษาไทย อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน ท่องจำและบอกคุณค่า
บทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 
 วิเคราะห์วิถีไทยประเมินค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ
ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  คัดลายมือที่ถูกต้อง คัดลายมือตัวบรรจง    
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพจะต้องแต่งให้ถูกต้อง    
ตามลักษณะบังคับและเลือกสรรถ้อยคำภาษาที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจและมีความไพเราะ อ่านจับใจความ         
จากสื่อต่างๆ ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญ            
และรายละเอียดของข้อมูลที่ สนับสนุนจากเรื่องแล้ วเขียนกรอบแนวคิด ผั งความคิด บันทึก ย่อความ                 
และรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูล  
ที่ใช้สนับสนุนในเรื่อง วิจารณ์ความสมเหตุสมผลลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพ่ือแสดง       
ความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่อง 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตกระบวนการเขียน
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง         
อันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 



 
3. ตัวช้ีวัดรายวิชา   
ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน                   
        ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
        ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
        ม.3/4 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
        ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    
        ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   
        ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง      
        ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน        
ท 2.1 ม.3/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
         ม.3/2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ 
         ม.3/3 เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
         ม.3/4 เขียนย่อความ 
         ม.3/5 เขียนจดหมายกิจธุระ 
         ม.3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
         ม.3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ 
         ม.3/8 กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 
         ม.3/9 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน 
         ม.3/10 มีมารยาทในการเขียน 
ท 3.1  ม.3/1 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู 
          ม.3/2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูเพ่ือนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
          ม.3/3 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
          ม.3/4 พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์     
          ม.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ท 4.1  ม.3/1 จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
         ม.3/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
         ม.3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา 
         ม.3/4 ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
         ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง 
รวม 28 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565  
สอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทพากย์เอราวัณ 
( สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่31 ต.ค. 2565  
โดยมอบหมายให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนผ่าน googleฟอร์ม) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 เนื้อเรื่องบทพากย์เอราวัณ 
3 14 พ.ย.– 18 พ.ย. 2565 ท่องจำบทอาขยานเรื่องบทพากย์เอราวัณ  
4 21 พ.ย.– 25 พ.ย. 2565  สรุปความรู้และข้อคิดเรื่องบทพากย์เอราวัณ 
5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 
ความหมายโดยตรงโดยนัย (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ความหมายโดยตรงผ่านระบบ Line) 

7 12 ธ.ค.– 16 ธ.ค. 2565 
การเขียนย่อความ ( สอนชดเชยวันหยุด ในวันที ่12 ธ.ค. 2565    
โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การเขียนย่อความผ่านระบบ Line) 

8 
19 ธ.ค. –22 ธ.ค. 2565 
      23 ธ.ค. 2565 

การคัดลายมือ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 
26 ธ.ค. - 29  ธ.ค.2565 
      30  ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
การเขียนจดหมายกิจธุระ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที ่30 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมายใบงานการเขียนจดหมายกิจธุระผ่านระบบ Line ) 

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2566 
พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที ่
2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นผ่าน
ระบบ Line ) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การพูดรายงาน 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 
การพูดในโอกาสต่างๆ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 
โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆผ่านระบบ Line ) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การพูดโน้มน้าวใจ 
14 30 ม.ค.– 3 ก.พ. 2566 มารยาทในการพูด 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 สุภาษิตคำสอน 

 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 อิศรญาณภาษิต 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 สรุปเนื้อหาบันทึกวรรณคดีเรื่องอิศรญาณภาษิต  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาไทย 6 (ท23102) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาไทย 6 (ท23102)  

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM ) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม   100 คะแนน 
 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ท 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 
ม.3/5 ม.3/8 ม.3/7ม.3/9 
 
 

-บทพากย์เอราวัณ 
-การอ่านวินิจสาร 

10 
 

- ท่องจำบทอาขยาน 5 คะแนน 
- สมุดบันทึก 5 คะแนน 
 

- สื่อวีดิทัศน์ 
- power point 
- YouTube 

ท 2.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 
ม.3/5 ม.3/8 ม.3/10 
ท 4.1 ม.3/6 
 

-คัดลายมือ 
-การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร 1 
-การแต่งบทร้อยกรอง 

15 -ใบงานการคัดลายมือ  
5 คะแนน 
-ใบงานการเขียนจดหมาย  
5 คะแนน 
-ใบงานการแต่งบทร้อยกรอง 
5 คะแนน 

- สื่อวีดิทัศน์ 
- power point 
- เอกสาร 
ประกอบ 
การสอน 

 
 
 
 



 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน    (วันที่ 23,26-29 ธันวาคม 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ท1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 
ม.3/5 ม.3/8 ม.3/7ม.3/9 
ท 2.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 
ม.3/5 ม.3/8 ม.3/10 
ท 4.1 ม.3/6 
 
 

-บทพากย์เอราวัณ 
-การอ่านวินิจสาร 
-คัดลายมือ 
-การเขียนเพื่อการสื่อสาร 1 
-การแต่งบทร้อยกรอง 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 15 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย (แบบเขียน)  
จำนวน 2 ข้อ 5 คะแนน 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ท2.1 ม.3/6,3/7,3/9 
ท3.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 
3/6 
ท5.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4 

-พูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและดู 
-พูดในโอกาสต่างๆ 
-การเขียนสื่อสาร 2 
-อิศรญาณภาษิต 

25 
 
   
     

- แบบทดสอบปรนัย 
จำนวน 20 ข้อ  
5 คะแนน  
- ชิ้นงานการบันทึก 
10 คะแนน 
- การพูดรายงานหน้าชั้น
เรียน 10 คะแนน 

- สื่อวีดิทัศน์ 
- power point 
- เอกสาร 
ประกอบ 
การสอน Note  
Book 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน    (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์,1-3 มีนาคม 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ท2.1 ม.3/6,3/7,3/9 
ท3.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 
3/6 
ท5.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4 

-พูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและดู 
-พูดในโอกาสต่างๆ 
-การเขียนสื่อสาร 2 
-อิศรญาณภาษิต 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 25 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  
5คะแนน 
 

 



 
 

5.6  ชิ้นงาน ภาษิตสะกิดใจ  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนด 

เวลาส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ท5.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4 
 
 
 

ตามเกณฑ์การให้คะแนน
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
 
 
 

  ชิ้นงาน       
 
 
 

1 ชิ้น              
 
 

 

   10  คะแนน 
(หลังกลางภาค) 
 
    
 

20 ก.พ. 2566                  
 
 
 

 


