
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาไทย 5**                                       รหัสวิชา ท23101 **  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 *  *                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557                  ครูผูสอน  มิสวัฒนา , มิสจุไรรัตน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ศีลธรรมนำจรรยา

    1.1 หลักการอานออกเสียงบทรอยแกว

          รอยกรอง

    1.2 นิยามยกตัวอยางคำที่มีความหมาย

          โดยตรงและโดยนัย

    1.3 อานจับใจความสำคัญ

    1.4 การตีความและประเมินคุณคา

    1.5 การเขียนชีวประวัติหรือ

          อัตชีวประวัติ

    1.6 การเขียนยอความ

    1.7 การเขียนจดหมายกิจธุระ

    1.8 เขียนอธิบายชี้แจงแสดงความ

          คิดเห็นและโตแยง

    1.9 เขียนวิเคราะห วิจารณและแสดง

         ความรูความคิดเห็น

    1.10 แสดงความคิดเห็นและประเมิน

            เรื่องจากการฟงและการดู

    1.11 จำแนกคำและใชคำภาษา

            ตางประเทศ

    1.12 ระดับภาษา

    1.13 หลักการจับใจความ

    1.14 หลักการวิเคราะหและ

            อธิบายคุณคา

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ม.3/1 อานออกเสียงรอยแกวรอยกรองไดถูกตอง

ม.3/2 ระบุความแตกตางของคำที่มีความหมายโดยตรงและ

          ความหมายโดยนัย

ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุนจาก

          เรื่องที่อาน

ม.3/9 ตีความและประเมินคุณคาแนวคิดที่ไดจากงานเขียนอยาง

          หลากหลายเพื่อนำไปใชแกปญหาในชีวิต

ม.3/3 เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลาเหตุการณขอคิดเห็น 

          และทัศนคติในเรื่องตางๆ

ม.3/4 เขียนยอความ

ม.3/5 เขียนจดหมายกิจธุระ

ม.3/6 เขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางมีเหตุผล

ม.3/7 เขียนวิเคราะหวิจารณและแสดงความรูความคิดเห็นหรือ

         โตแยงในเรื่องตางๆ

ม.3/1 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟง ดู

ม.3/1 จำแนกและใชคำภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย

ม.3/3 วิเคราะหระดับภาษา

ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และ วรรณกรรมทองถิ่นใน

          ระดับที่ยากยิ่งข้ึน

ม.3/2 วิเคราะหวิถีไทย และคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่

          อาน

2. วัฒนธรรมนำชีวิต

    2.1 หลักการอานออกเสียงบทรอยแกว

          รอยกรอง

    2.2 การอานเรื่องตางๆ

    2.3 การเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย

    2.4 ระดับภาษา

    2.5 เขียนวิเคราะห วิจารณและแสดง

          ความรูความคิดเห็น

ท 1.1

ท 2.1

ม.3/1 อานออกเสียงรอยแกวรอยกรองไดถูกตอง

ม.3/4 อานเรื่องตางๆแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิดบันทึก 

          ยอความ และรายงาน

ม.3/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ม.3/2 เขียนขอความโดยใชถอยคำไดถูกตองตามตามระดับภาษา

ม.3/7 เขียนวิเคราะหวิจารณและแสดงความรูความคิดเห็นหรือ

          โตแยงในเรื่องตางๆ

ม.3/8 กรอกแบบสมัครงานพรอมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู และ

          ทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน

ม.3/10 มีมารยาทในการเขียน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ)

    2.6 หลักการกรอกแบบสมัครงาน

    2.7 มารยาทในการเขียน

    2.8 การวิเคราะห และวิจารณเรื่องที่

          ฟงและดู

   2.9 การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่

         ศึกษาคนควา

   2.10 มารยาทในการฟง การดู และ

           การพูด

   2.11 คำทับศัพทและศัพทบัญญัติ

   2.12 การแตงโคลงส่ีสุภาพ

   2.13 หลักการสรุปความ

   2.14 บทอาขยาน ( FSG )

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ม.3/2 วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดูเพื่อนำขอคิดมาประยุกต

          ใชในการดำเนินชีวิต        

ม.3/3 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู 

          และการสนทนา

ม.3/6 มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

ม.3/4 ใชคำทับศัพทและศัพทบัญญัติ

ม.3/6 แตงบทรอยกรอง

ม.3/3 สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อนำไปประยุกตใชใน

          ชีวิตจริง

ม.3/4 ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนดและ

         บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิง

3. ทรัพยากรเศรษฐกิจเพื่อชีวิต

    3.1 วิเคราะห วิจารณและประเมินเรื่อง

          ที่อาน

    3.2 การประเมินความถูกตองของ

          ขอมูล

    3.3 หลักการวิจารณเรื่อง

    3.4 หลักการโตแยง

    3.5 การตีความและประเมินคุณคา

    3.6 นิยามมารยาทในการอาน

    3.7 การรายงานการศึกษาคนควา และ

          โครงงาน

    3.8 มารยาทในการเขียน

    3.9 หลักการพูดในโอกาสตางๆ

    3.10 การพูดโนมนาว

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ม.3/5 วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องที่อานโดยใชกลวิธีการ

          เปรียบเทียบ เพื่อใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน

ม3/6 ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนในเรื่องที่อาน

ม3/7 วิจารณความสมเหตุสมผล  การลำดับความและเปนไปได

         ของเรื่อง

ม3/8 วิเคราะหเพื่อแสดงความคิดเห็น โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน

ม3/9 ตีความและประเมินคุณคาแนวคิดที่ไดจากงาน เขียนอยาง

         หลากหลายเพื่อนำไปใชแกปญหาในชีวิต

ม3/10 มีมารยาทในการอาน

ม3/9 เขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน

ม3/10 มีมารยาทในการเขียน

ม3/4 พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค*

ม3/5 การพูดโนมนาว โดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหา  อยาง

         มีเหตุผลแลนาเชื่อถือ
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การวัดและประเมินผล

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน

    2.1 เขียนสรุปสาระสำคัญ 

          จากเรื่องที่อาน

    2.2 เขียนยอความ

    2.3 เขียนจดหมาย

    2.4 วิเคราะหการเขียน

          ชีวประวัติ /อัตชีวประวัติ

3. ชิ้นงาน

    3.1 รายงานสวนบุคคล

    3.2 การเขียนแผนภาพ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการทำงาน

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25   ท 1.1 ม.3/1 -4 

  ท 1.1 ม.3/9-10

  ท 2.1 ม.3/3 - 5 

  ท 3.1 ม.3/2-3,6

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.3/2-4,9

ท 2.1 ม.3/6-7

ท 4.1 ม.3/1,3

ท 5.1 ม.3/1-4

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน

    2.1 เขียนสรุปสาระสำคัญ 

          จากเรื่องที่อาน

    2.2 เขียนใบสมัครงาน

    2.3 คัดลายมือ

    2.4 วิเคราะหงานเขียน

    2.5 ทองจำคำประพันธ

3.ชิ้นงาน

    3.1 การแตงคำประพันธ

    3.2 การเขียนแผนภาพ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการทำงาน

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ม.3/1-4, 

          ม.3/9-10

ท 2.1 ม.3/1-2,

          ม.3/7-10

ท 3.1 ม.3/2,4-6

ท 4.1 ม.3/6

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ ท 1.1 ม.3/7-9

ท 2.1 ม.3/6-7

ท 4.1 ม.3/4

ท 5.1 ม.3/1-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน 1. แบบสังเกต

2. แบบประเมินชิ้นงาน

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. อานหนังสือ บทความที่ครู

    กำหนดสามารถเขียนสาระ

    สำคัญของเนื้อเรื่องที่อาน

2. วิเคราะหความสำคัญของ

     เหตุการณและใหขอคิด

     ตางๆที่สามารถนำมา

     ประยุกตใชในชีวิต

     ประจำวันได

แบบประเมินอาน คิด วิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย* *                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต* * *

3.   มีวินัย* * * * * * 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง * * * * * 6.   มุงม่ันในการทำงาน* *

7.   รักความเปนไทย* * * * * 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข* * * * 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร* * * * 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา* * * * 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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