
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาไทย 6**                                       รหัสวิชา ท23102 **  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *  *                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557                  ครูผู้สอน  มิสจุไรรัตน์  พณะสรรพ์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. วิวัฒนาการอารยธรรม

    1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

          ร้อยกรอง

    1.2 นิยามยกตัวอย่างคำที่มีความหมาย

          โดยตรงและโดยนัย      

    1.3 อ่านจับใจความสำคัญ

    1.4 การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน

          เรื่องที่อ่าน

    1.5 การประเมินความถูกต้องของ

          ข้อมูล

    1.6 นิยามมารยาทในการอ่าน

    1.7 เขียนอธิบายชี้แจงแสดงความ

          คิดเห็นและโต้แย้ง

    1.8 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดง

          ความรู้ความคิดเห็น

    1.9 มารยาทในการเขียน

    1.10 แสดงความคิดเห็นและประเมิน

            เรื่องจากการฟังและการดู

    1.11 มารยาทในการฟัง การดู และการ

            พูด  

    1.12 โครงสร้างประโยคซับซ้อน

    1.13 หลักการจับใจความ

    1.14 หลักการวิเคราะห์และอธิบาย

            คุณค่า

    1.15 หลักการสรุปความ

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ม.3/1 อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง

ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและ

          ความหมายโดยนัย

ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจาก

          เรื่องที่อ่าน

ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ

          เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีข้ึน

ม3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน

ม3/10 มีมารยาทในการอ่าน

ม.3/6 เขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

ม.3/7 เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือ

         โต้แย้งในเรื่องต่างๆ

ม.3/10 มีมารยาทในการเขียน

ม.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ม.3/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน

ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และ วรรณกรรมท้องถิ่นใน

          ระดับที่ยากยิ่งข้ึน

ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่

          อ่าน

ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

          ชีวิตจริง

2. ภาษาวัฒนธรรมกับส่ิงแวดล้อม

    2.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

          ร้อยกรอง

    2.2 อ่านจับใจความสำคัญ

    2.3 นิยามารยาทในการอ่าน

    2.4 การเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย

    2.5 ระดับภาษา

    2.6 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดง

          ความรู้ความคิดเห็น

ท 1.1

ท 2.1

ม.3/1 อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง

ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจาก

          เรื่องที่อ่าน

ม3/10 มีมารยาทในการอ่าน

ม.3/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ม.3/2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามตามระดับภาษา

ม.3/7 เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือ

          โต้แย้งในเรื่องต่างๆ

ม.3/10 มีมารยาทในการเขียน
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ต่อ)

    2.7 มารยาทในการเขียน

    2.8 การพูดในโอกาสต่างๆ

    2.9 มารยาทในการฟัง การดู และการ

          พูด

    2.10 คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

    2.11 แต่งโคลงส่ีสุภาพ

    2.12 การจับใจความ (ท้องถิ่น)

    2.13 การวิเคราะห์และอธิบายคุณค่า

    2.14 หลักการสรุปความ

    2.15 บทอาขยาน (FSG)

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ม.3/4 พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์*

ม.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.3/5 อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง

ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นใน

          ระดับที่ยากยิ่งข้ึน

ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

          ชีวิตจริง

ม.3/4 ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและ

         บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน

    - การอ่าน การเขียน การพูด

    - การวิเคราะห์ การอภิปราย

    - ท่องจำคำประพันธ์

    - แบบฝึกหัดและใบงาน

3. ชิ้นงาน

    - รายงานส่วนบุคคล

    - เขียนแผนภาพ

    - วาดภาพอธิบายความหมาย           

       คำประพันธ์

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการอ่าน เขียน 

    และ พูด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ม.3/1-2 , 

          ม.3/5-6, 10

ท 2.1 ม.3/7, 10

ท3.1 ม.3/1, 6

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ม.3/3, 5-6

ท 2.1 ม.3/6

ท 4.1 ม.3/2

ท 5.1 ม.3/1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน

    - การอ่าน เขียน พูด

    - การแต่งคำประพันธ์

    - การคัดลายมือ

    - ท่องจำบทประพันธ์และ 

       อาขยาน

3. ชิ้นงาน

    - การแต่งคำประพันธ์

    - เขียนรายงานการค้นคว้า

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการอ่าน เขียน 

    และ พูด

3. แบบประเมินการแต่ง

    คำประพันธ์

4. แบบประเมินการทำรายงาน

    ค้นคว้า

25 ท 1.1 ม.3/1, 10

ท 2.1 ม.3/1

ท 3.1 ม.3/4,6

ท 4.1 ม.3/6

ท 5.1 ม.3/4

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

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการเรียน 1. แบบสังเกต

2. แบบประเมินชิ้นงาน

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. อ่านหนังสือ บทความที่ครู

    กำหนดสามารถเขียนสาระ

    สำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน

2. วิเคราะห์ความสำคัญของ

     เหตุการณ์และให้ข้อคิด

     ต่างๆที่สามารถนำมา

     ประยุกต์ใช้ในชีวิต

     ประจำวันได้

แบบประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย*์ *                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต* * *

3.   มีวินัย* * * * * * 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง * * * * * 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน* *

7.   รักความเป็นไทย* * * * * 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข* * * * 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร* * * * 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา* * * * 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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