กำหนดกำรวัดผล ( Course Outline )
รหัสวิชำ

ท 23101

ชื่ อวิชำ

ภาษาไทย

จำนวนหน่ วยกำรเรียน

1.5 หน่วยการเรี ยน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

ภำคกำรศึกษำ

ภาคเรี ยนที่ 1

ปี กำรศึกษำ

2559

รำยชื่ อผู้สอน

1. นางนริ ศรา พ่วงลา
2. นายฉัตรชัย เหลืองทองอร่ าม

อัตรำส่ วนคะแนนระหว่ ำงภำคและปลำยภำค

80:20

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน (ท 1.1 ม.3/1)
2. ระบุความแตกต่างของคาทีม่ ีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย(ท 1.1 ม.3/2)
3. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่ องที่อ่าน(ท 1.1 ม.3/3)
4. อ่านเรื่ องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน(ท 1.1 ม.3/4)
5. ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพือ่ นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ
(ท 1.1 ม.3/9)
6. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด (ท 2.1 ม.3/1)
7. เขียนข้อความโดยใช้ถอ้ ยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา (ท 2.1 ม.3/2)
8. เขียนย่อความ (ท 2.1 ม.3/4)
9. เขียนจดหมายกิจธุระ (ท 2.1 ม.3/5)
10. จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย (ท 4.1 ม.3/1)
11. แต่งบทร้อยกรอง (ท 4.1 ม.3/6)
12. พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ (ท 3.1 ม.3/5)
13. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องต่าง ๆ (ท 2.1 ม.3/7)

14. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน (ท 2.1 ม.3/9)
15. มีมารยาทในการเขียน (ท 2.1 ม.3/9)
16. พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา (ท3.1 ม.3/3)
17. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด (ท3.1 ม.3/6)
18. ใช้คาทับศัพท์และศัพท์บญั ญัติ (ท 4.1 ม.3/4)
19. อธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ (ท 4.1 ม.3/5)
20. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านในระดับที่ยากยิง่ ขึ้น(ท 5.1 ม.3/1)
21. วิเคราะห์วถิ ีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน(ท 5.1 ม.3/2)
22. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน เพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง(ท 5.1 ม.3/3)
23. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และ
นาไปใช้อา้ งอิง (ท 5.1 ม.3/4)

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำไทยพื้นฐำน รหัสวิชำ ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยที่
เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
1
1.ความงามบทร้อยกรอง
พระอภัย
อภัยมณี - ร้อยกรองเป็ นบทกวีที่มีคุณค่าเป็ นวิถีทาง
แสดงออกที่สวยงามของความรู ้สึก ความคิด
ความสะเทือนอารมณ์คำสำคัญ

จำนวนคำบ กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
3
การทดสอบ
ทาแบบทดสอบ
(4 คะแนน)

- ความงามบทร้อยกรอง
- โวหารภาพพจน์รสวรรณคดี
2. การอ่านร้อยกรอง
-การออ่านออกเสียงร้อยกรองเป็ นการอ่าน
ออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่าน
เหมาะสมกับเนื้อเรื่ อง เพือ่ ถ่ายทอดอารมณ์
ไปสู่ผฟู ้ ัง ทาให้เกิดความคล้อยตามไปกับ
เรื่ องราว หรื อบทประพันธ์ที่อ่าน
คำสำคัญ
- การอ่านร้อยกรอง
3.การท่องอาขยาน
-เป็ นการท่องจาคาบทร้อยกรองที่ไพเราะ
เพือ่ ให้ท่องจาได้ และเห็นความงามของบท
ร้อยกรอง สามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่างใน
การแต่งบทร้อยกรอง หรื อนาไปใช้เป็ นข้อมูล
การพูดการเขียนได้เป็ นอย่างดี
-การท่องอาขยาน

3

ประเมินการอ่าน
ร้อยกรอง
(3 คะแนน)

อ่านร้อยกรอง

2

ประเมินการท่อง
อาขยาน
(3 คะแนน)

ท่องอาขยาน

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำไทยพื้นฐำน รหัสวิชำ ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
4.การจับใจความสาคัญ
- เป็ นการอ่านเพือ่ จับใจความหรื อข้อคิด
ความคิดสาคัญหลักของข้อความ หรื อเรื่ องที่
อ่าน
-การจับใจความสาคัญ

จำนวนคำบ กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
3
การทดสอบ
ทาแบบทดสอบ
(3 คะแนน)

5.การเขียนแผนผังความคิด
-แผนผังความคิดเป็ นการเชื่อมโยงข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก
ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั
-แผนผังความคิด
6.การแปลความและการตีความ
-การอ่านแปลความและการตีความเป็ นการ
อ่านวินิจสารอย่างพิจารณาถี่ถว้ น
-การอ่านแปลความ/ตีความ

3

ประเมินการเขียน
แผนผังความคิด
(2 คะแนน)

เขียนแผนผัง
ความคิด

3

การทดสอบ
(3 คะแนน)

ทาแบบทดสอบ

7.การย่อความ
-การย่อความคือการเก็บเนื้อความหรื อ
ใจความสาคัญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหนึ่งอย่าง
ถูกต้องครบบริ บูรณ์ตามตัวเรื่ องแล้วนามาเรี ยบ
เรี ยงใหม่เป็ นข้อความสั้น กะทัดรัด โดยไม่ให้
ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
-การย่อความ

3

ประเมินการเขียน
ย่อความ
(2 คะแนน)

เขียนย่อความ

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำไทยพื้นฐำน รหัสวิชำ ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
8.การสังเกตคาไทยแท้กบั คาภาษาต่างประเทศ
4
-ภาษาไทยมีคายืมมาจากภาษาต่างประเทศ
หลายภาษา เช่น เขมร ชวา บาลี สันสกฤต
อังกฤษ จีน
-คาไทยแท้
-คาต่างประเทศในภาษาไทย
9.การแต่งคาประพันธ์
3
(โคลงสี่สุภาพ)
-เป็ นโคลงชนิดหนึ่งที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด
ด้วยเสน่ ห์ของการบังคับวรรณยุกต์เอกโท
-โคลงสี่สุภาพ
10.การพูดโน้มน้าว
4
-กำรพูดโน้ มน้ ำวใจนั้น เป็ นศาสตร์และศิลป์
ทางจิตวิทยา ที่สามารถเปลี่ยนความเชื่อและ
ทัศนคติของผูฟ้ ัง ให้เกิดการคล้อยตาม คิด
ตาม และปฏิบตั ิตามในที่สุด ผูพ้ ดู จาเป็ นต้อง
คานึงจรรยา มารยาท และคุณธรรม เพือ่ ให้การ
พูดเกิดสัมฤทธิผล
- การพูดโน้มน้าว
-มารยาทในการพูด

กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
การทดสอบ (4 คะแนน) ทาแบบทดสอบ

ประเมินการแต่งโคลง
สี่สุภาพ
(3 คะแนน)

แต่งโคลงสี่สุภาพ

ประเมินการพูดโน้มน้าว พูดโน้มน้าว
(3 คะแนน)

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำไทยพื้นฐำน รหัสวิชำ ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยที่
เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
2
11.การคัดลายมือ
3
ประเมินการคัดลายมือ คัดลายมือ
บทพากย์ -เป็ นการฝึ กเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตาม
(3 คะแนน)
เอราวัณ หลักการเขียนคาไทย ซึ่งจะต้องคานึงถึงความ
ถูกต้องของตัวอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มี
ช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกันวาง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกที่
ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และสวยงาม
-การคัดลายมือ
12.การเขียนคาขวัญ
-ถ้อยคาที่แต่งขึ้นเพือ่ เตือนใจหรื อเพือ่ ให้เป็ น
สิริมงคลเป็ นข้อความที่สื่อความหมายในเรื่ อง
นั้น ๆ ได้ดี โดยใช้ภาษาที่ส้ นั กระชับ หรื อมี
สัมผัสคล้องจอง เพือ่ ให้แง่คิดหรื อ
ประชาสัมพันธ์

3

ประเมินการเขียน
คาขวัญ
(3 คะแนน)

เขียนคาขวัญ

3

ประเมินการเขียน
จดหมายกิจธุระ
(4 คะแนน)

เขียนจดหมาย
กิจธุระ

-การเขียนคาขวัญ
13.การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายที่เขียนไปเพือ่ ติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างบุคคลหรื อหน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ เพือ่ แจ้งเรื่ องการงานหรื อเรื่ อง
ส่วนตัว โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การค้า ได้แก่ จดหมายลาป่ วย จดหมายลา
กิจ จดหมายขอความร่ วมมือหรื อขอความ
ช่วยเหลือ (การขอความอนุเคราะห์) จาก
องค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำไทยพื้นฐำน รหัสวิชำ ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
14.การเขียนแสดงความคิดเห็น
3
-การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนที่
ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็ นข้อเท็จจริ งกับการ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ความ
คิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็ นไปในทาง
สร้างสรรค์มกั ปรากฏในรู ปของบทความตาม
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
-การเขียนแสดงความคิดเห็น
-มารยาทการเขียนแสดงความคิดเห็น
15.การเขียนรายงาน
4
-รายงาน คือ การเขียนเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเห็น
หรื อได้กระทามาแล้ว เช่น การค้นคว้า ทาง
วิชาการ การไปศึกษานอกสถานที่ การไปพัก
แรมค่ายเยาวชน การประชุม เป็ น
ต้น ลักษณะของรายงานคล้ายย่อความ คือเก็บ
เฉพาะข้อความสาคัญแต่อาจ เพิม่ เติม
รายละเอียดบางอย่างได้ตามสมควร
-การเขียนรายงาน
16.การพูดรายงาน
3
- เป็ นการพูดนาเสนอข้อมูลสิ่งที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าและควรหมัน่ ฝึ กฝนให้มีความสามารถ
ในการเก็บใจความที่มีเนื้อหาสาระที่สาคัญ
อย่างย่อ มีเหตุผลและมีขอ้ อ้างอิง จาก
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจนถึงขั้น
นาเสนอข้อมูล
-การพูดรายงาน

กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
ประเมินการเขียนแสดง เขียนแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
(3 คะแนน)

ประเมินการเขียน
รายงาน
(4 คะแนน)

เขียนรายงาน
(กลุ่ม)

ประเมินการพูดรายงาน พูดรายงาน
(3 คะแนน)
(กลุม่ )

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำไทยพื้นฐำน รหัสวิชำ ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
17.ศัพท์ทางวิชาการ / ศัพท์บญั ญัติ
3
-คาศัพท์ทางวิชาการ หมายถึง คาศัพท์ที่ใช้
เฉพาะวงการวิชาการ หรื อวงการอาชีพ
ส่วนมากจะพบในงานเขียนทางวิชาการ
-ศัพท์บญั ญัติ
ศัพท์บญั ญัติ คือ คาศัพท์ที่กาหนดขึ้นเพือ่ ใช้
เป็ นมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทาง
ราชการ และการเรี ยนการสอน ผูอ้ อกศัพท์
บัญญัติในปั จจุบนั คือราชบัณฑิตยสถาน คัพท์
บัญญัติภาษาไทยที่ใช้มกั จะมาจาก
ภาษาอังกฤษ
-ศัพท์ทางวิชาการ
-ศัพท์บญั ญัติ
3
18.การอ่านร้อยแก้ว
3
เห็นแก่ -การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หมายถึง อ่านคา
ลูก ที่เรี ยงร้อยเป็ นข้อความตามภาษาพูดและใช้
เสียงธรรมดาให้ถูก ต้องชัดเจน โดยการออก
เสียง และจังหวะเสี ยงให้เป็ นไปตามความนิยม
-การอ่านร้อยแก้ว
19.การวิเคราะห์วรรณกรรม
4
-เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา ที่มา วัตถุประสงค์
รู ปแบบ แนวคิด คุณค่า และโครงสร้างของ
เรื่ อง โดยการวิเคราะห์ ก็คือการจาแนก
แยกแยะลงไป เพือ่ ให้เห็นความสัมพันธ์หรื อ
ความเป็ นเหตุเป็ นผล อันจะช่วยให้เข้าใจว่า ผล
เกิดแต่เหตุใด หรื อเหตุจะนาไปสู่ผลอย่างไร
-การวิเคราะห์วรรณกรรม

กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
การทดสอบ
ทาแบบทดสอบ
(4 คะแนน)

ประเมินการอ่าน
ร้อยแก้ว
(2 คะแนน)

อ่านร้อยแก้ว

การทดสอบ
(4 คะแนน)

ทาแบบทดสอบ

หน่ วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

จำนวนคำบ กำรวัดและประเมินผล ชิ้นงำน/ภำระงำน
คะแนนเก็บระหว่ ำงภำค
80 คะแนน
คะแนนสอบปลำยภำค
20 คะแนน
รวมเวลำเรียนทั้งหมด (60 ชั่วโมง)
100 คะแนน

ลงชื่อ ………………………….

ลงชื่อ ………………………….

(นางนริ ศรา พ่วงลา)

(นายฉัตรชัย เหลืองทองอร่ าม)

ครู ผสู ้ อน

ครู ผสู ้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ .....................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………….
( นางวัชรี ศรี ลาโชติ )
ความเห็นของวิชาการ ....................................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………….
( ว่าที่ ร.ต. วิศิษฐ พัชรวโรทัย )

ความเห็นของผูอ้ านวยการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ………………………….
( นายโพยม จันทร์นอ้ ย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

