
 

แผนการสอน Corse Syllabus 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2559 

 
1.  รายวชิา    ภาษาไทย    รหัสวชิา   ท22102   ระดับช้ัน   ม.2 
     จ านวนหน่วยกติ   1.5   หน่วยกิต            จ านวนช่ัวโมงเรียน    60 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย                            ผู้สอน    นางสาวขวญัใจ  เจริญสุข 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
 
 ฝบ าาดร ูดนาาาดรา ร้ยนาาาดรฟย าาาดรดราาฟโราดรพรดาาลดย ูดนบทรข ยฟาขกาาบทรข ยาร  าาปรราภทบท
โรอรพรดอดืาโ นาาาร ั  นยินาาบทรข ยาร  าาาพโ าโู มาดเาางบา ดอดืภด ดถั้นงน ดืาภ ด นพำดาา ร้ยนารีรย อกดมาา
า ร้ยนย ูอกดมาารดย ดนาดรปรรชำมาามดรยดทงนาดรปรรชำมาาาดรา ร้ยนลอร  ดนาาาดรา ร้ยนจดหมดยาามดรยดทาดรา ร้ยนาา
าดรา ร้ยนบทนนทนดาาบทลฆ ณดาาาดรพรดงนล าดนตูด าๆาาพรดรดย ดนาามรมดรยดทงนาดรฟย าาาดรดราาาาาาาาาาาาฟโราดร
พรดาารกบรกมาาฟโร ธ้บดยอกดมหมดย้  อดืภด ดตูด ปรราทงทรังชขงนภด ดไทยาากา้อรดรห์กจ้ดรณ์กรรณอดราา
กรรณารรมทข  ถั้นาาทรั ูดนพรข มยาาหตำผโปรรา บ 
  
มาตรฐาน  /ตัวช้ีวดั  
ทา๑ .๑  ม.๒/๑-๘   
ทา๒ .๑  ม.๒/๑-๗   
ทา๓ .๑  ม.๒/๑-๕   
ทา๔ .๑  ม.๒/๑-๒  
ทา๕ .๑  ม.๒/๑-๕   
รกมาา๒๗าาตยกชริ ก ยด 
 
 
 
 



4. ตัวช้ีวดั          

1.  ูดน  าานรย บทรข ยฟาขกฟโรบทรข ยาร  ไดขถราตข  าาไพารดรฟโราหมดรนมายบาร ั  ทรั ูดน 
2. จยบงจอกดมนดือยญาานรำปอกดมฟโร ธ้บดยรดยโรา รยดจดาาร ั  ทรั ูดน 
3. า ร้ยนผย อกดมอ้ดาพ ั ฟนด อกดมา้ขดงจงนบทารรยนตูด าๆาทรั ูดน 
4.  ภ้ปรดยฟนด อกดมอ้ดาหเนฟโร้ข ลตขฟย ข าารัยกายบาร ั  ทรั ูดน 
5. กา้อรดรห์ฟโรจดืฟนา้ข าทเจจร้ ้ข มรโนนยบนนำนาาฟโร้ข อ้ดาหเนจดาบทอกดมทรั ูดน 
6. รรบำ้ข นย าาตาดรชกนาช ั าดรลนขมนขดกหร  อกดมนมาหตำนมผโ้   ดนา ร้ยน 
7.  ูดนหนย น  าาบทอกดมหร  อดืปรรพยนธ์ ยดู หโดาหโดยาาาฟโรปรราม้นอำณอูดหร  ฟนกอ้ดทรัไดขจดาาดร ูดนาาาพ ั 

นดืไปงชขฟาขปยญหดงนชรก้ต 
8. มรมดรยดทงนาดร ูดน 
9. า ร้ยนบรรยดยฟโรพรรณนดา 
10. า ร้ยนารรย อกดมา า ร้ยนย ูอกดม 
11. งบา ดฟโรนดืรกจภด ดถั้น ดืาภ ด นพำด 
12. า ร้ยนรดย ดนาดรงบา ดอขนอกขด 
13.  า ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 
14. า ร้ยนกา้อรดรห์ากจ้ดรณ์าฟโรฟนด อกดมรร ขาอกดมอ้ดาหเนาหร  ลตขฟย ข งนาร ั  ทรั ูดน ยดู มราหตำผโ 
15. มรมดรยดทงนาดรา ร้ยน 
16. กา้อรดรห์้ข าทเจจร้ า้ข อ้ดาหเนาาฟโรอกดมนูดาช ั ถ  ้  ู้ดกนดรจดาน ั ตูด าๆ 
17. กา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์าร ั  ทรัฟย ฟโรดร ยดู มราหตำผโาพ ั นดื้ข อ้ดมดปรรยำาตง์ชขงนาดรดดืาน้นชรกต้ 
18. พรดงนล าดนตูด ๆาไดขตร ตดมกยตถำปรรน อ ์
19. พรดรดย ดนาร ั  หร  ปรราดเนทรังบา ดอขนอกขด 
20. มรมดรยดทงนาดรฟย าาดรดราฟโราดรพรด 
21. งชขอดืรดชดงยพท ์
22. รกบรกมฟโร ธ้บดยอกดมหมดย้  อดืภด ดตูด ปรราทงทรังชขงนภด ดไทย 
23. นรำปาน ิ หดกรรณอดรฟโรกรรณารรมทรั ูดนงนรรดยบทรัยดา บ้ิน 
24. ทู  จดืบท ด้ยดนตดมทรัาดืหนดฟโรบทรข ยาร  ทรัมรอำณอูดตดมอกดมนนงจ 
25. กา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์กรรณอดรกรรณารรมาฟโรกรรณารรมทข  ถั้นทรั ูดนาพรข มยาาหตำผโปรรา บ 
26.  ธ้บดยอำณอูด้  กรรณอดรฟโรกรรณารรมทรั ูดน 
27. นรำปอกดมรร ขฟโร้ข อ้ดจดาาดร ูดนาไปปรรยำาตง์ชขงนชรกต้จร้  



5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1. บทโรอราร ั  ารดมาารยรต์้ 
ต นานดรดยณ์ปรดบาาาาา
นนทา 

้ข า1,2,10,13,18,21 -าาดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขก
ฟโรบทรข ยาร   
-าาดร ูดนจยบงจอกดมนดือยญาา 
-าดรา ร้ยนย ูอกดม 
-าอดืนมดน 
-าาดรงชขอดืรดชดงยพท ์
-าดรา ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 
-าดรา ร้ยนลอร  ดน 
-าดรพรดงนล าดนตูด ๆา 
-าดรพรดฟนด อกดมอ้ดาหเน 
-าาดรนรำปาน ิ าร ั   

2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

20 

2. าดพยหู์ ลอโ ปรรพดน
ธดรท  ฟด  

้ข 1,2,3,9,14,16,26 -าาดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขก
ฟโรบทรข ยาร   
-าาดรอยดโดยม   
-าาดรถ ดอกดม 
-าาดรา ร้ยนผย นรำปอกดมอ้ด 
-าาดรา ร้ยนพรรณนด 
-าาดรกา้อรดรห์ู้ดก 
-าฟผนผย าโ นนำภดพ 
-าาดรนรำปาน ิ หด 
-าอำณอูดกรรณดอรฟโร
กรรณารรม 

2 
 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

20 

  ทบทกน/น บาโด ภดอ  1 10 
 
 
 



ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

3. ลอโ นำภด ้ตาพรรรดชน้พนธ์
พรรบดทนมาดเจพรร
จำโจ มาาโขดาจขด ยรหูยก 

้ข า1,3,10,25 -าาดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขก
ฟโรบทรข ยาร   
า-าาดรา ร้ยนผย นรำปอกดมอ้ด 
-าาดรา ร้ยนรข ยาร   
-าอดืทรัมดจดาภด ดตูด ปรราทง 
-าดรา ร้ยนารรย อกดม 
-าอำณอูดกรรณอดรฟโร
กรรณารรม 

2 
 
1 
2 
2 
2 
1 

10 

4. าโ นด านรข ยรืดพบ งนปูด
ชขด 

้ข า1,2,5,18,23 -าาดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขก
ฟโรบทรข ยาร   
-าพ้น้จอำณอูดกรรณารรม 
-าดรพรดลนขมนขดก 
-าดร ูดนจยบงจอกดม 
-าดรนรำปาน ิ หด 

2 
 
2 
2 
2 
1 

10 

 สรุปทบทวนภาพรวม )สอบปลายภาค(  1 30 
 รวม 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 
 

าดรา ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 5 
าดรา ร้ยนพรรณนด 5 
าดรพรดลนขมนขดก 5 
ฟบบทดน บ 5 
สอบกลางภาค 10 

2 
 

าดรา ร้ยนารรย อกดม 5 
าดรอยดโดยม   5 
ฟบบทดน บ 10 

 สอบปลายภาค 30 

รวม 100 
 
7. งานที่รับมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ งานทีไ่ด้รับมอบหมาย คะแนน
เต็ม 

วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 บทโรอราร ั  ารดมาารยรต์้ 
ต นานดรดยณ์ปรดบาาาาา 
นนทา 

าดรา ร้ยนลอร  ดน 
 

10 2าธ.อ.า2559 

2 าดพยหู์ ลอโ ปรรพดนธดร
ท  ฟด  

าดรอยดโดยม   10 9าม.อ.า2560 

3. ลอโ นำภด ้ตาพรรรดชน้พนธ์
พรรบดทนมาดเจพรร
จำโจ มาาโขดาจขด ยรหูยก 

าดรา ร้ยนารรย อกดม 
 

10 8าา.พ.า2560 

4 าโ นด านรข ยรืดพบ งนปูดชขด าดรนรำปาน ิ หด 10 22าา.พ.า2560 
 
 
 
 
 



8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนย น  ารรยนา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.2 

าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา2.าหโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.2า 
พก. 
พก. 

2. หนย น  อรูม  อรราา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.2 
                           2. หโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.2 

พก. 
พก. 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 

ที่ หน่วยงาน/สถานที่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1 รรปฟบบรดย ดน ดนา.Com http://www.xn--

72c0bbad8bdd9kc3e3e.com/ 
2. หข  ารรยนนรชมพราอรรภดท้พาาลร ารรยนนำรด ฏร์ธดนร  http://www.st.ac.th/bhatips/ram_histor

y.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
1 27-28าต.อ.2559 าดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขก 2  
2-5 31าต.อ-3,4,7าพ.ย.2559 อดืนมดน 4  
6 10,11าพ.ย.า2559 าดรอยดโดยม   2  
7 14,17าพ.ย.า2559 อดืรดชดงยพท ์ 2  
8 18,21าพ.ย.า2559 าดรา ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 2  

9-12 24,25,28,าพ.ยา,า1าธ.อ.
2559 

าดรา ร้ยนลอร  ดน 4  

13-16 2,5,8,9ธ.อ.า2559 าดรพรดลนขมนขดก 4  
17 12,15าธ.อา2559 าดรถ ดอกดม 2  
18 16,19าธ.อ.2559 าดรา ร้ยนผย อกดมอ้ด 2  
19 22,23าธ.อ.า2559 าดรา ร้ยนพรรณด 2  
20 26,29าธ.อ.า2559 าดรกา้อรดรห์ู้ดก 2  
21 30าธ.อ.า2559,2าม.อา

2560 
าดรา ร้ยนฟผนผย าโ นนำภดพ 2  

22 5,6าม.อา2560 าดรา ร้ยนนรำปาน ิ หด 2  
23 9,12าม.อา2560 าดรกา้อรดรห์กถ้รไทย 2  

  สอบกลางภาค -  
24 13,16ามอา2560 าา้ขดงจอกดมหมดย้  อดืงยพท ์ 2  
25 19,20าม.อา2560  ูดน  าานรย บทรข ยาร   2  
26 23,26าม.อ.า2560  ูดนจยบงจอกดม 2  

27-29 27,30าม.อา2560  ูดนตรอกดมฟโรปรราม้นอูด 3  
30-33 2,3,6,9าาพา2560 าดรพรด 4  
34 10,13าา.พา2560 าดรอยดโดยม   2  
35 16,17าา.พา2560 าดรา ร้ยนบทรข ยาร   2  

 
 
 



 
 
สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 

36 20,23าา.พา2560 าาดรา ร้ยนนรำปผย อกดมอ้ด 2  
37-40 24,27าา.พา2560 พ้น้จอำณอูดกรรณารรม 4  

 
าา41-43 

าาาาาาาาาาาา 
าาาาาาาาาาาาาามร.อา2560 

-าาดรา ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 2  
-าาดรนรำปาน ิ หด 2  
-าดรนรำปอกดมรร ข 2  

  สอบปลายภาค   
รวม 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ช ั ...........................................................ผร ขน น 
(นด นดก้กยญงจาาจร้ญนำ้า) 

ตดืฟหนู าอรรา 



 

แผนการสอน Corse Syllabus 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2559 

 
1.  รายวชิา    ภาษาไทย    รหัสวชิา   ท23102   ระดับช้ัน   ม.3 
     จ านวนหน่วยกติ   1.5   หน่วยกิต            จ านวนช่ัวโมงเรียน    60 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย                            ผู้สอน    นางสาวขวญัใจ  เจริญสุข 
 

3. ค าอธิบายรายวชิา 
 

าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาฝบ าาดร ูดนาาาดรา ร้ยนาาาดรฟย าาาดรดราาฟโราดรพรดาา ูดน  าานรย รข ยฟาขกรข ยาร  รรบำอกดมฟตาตูด 
้  อดืทรัมรอกดมหมดยลดยตร ฟโรอกดมหมดยลดยนยยาารรบำงจอกดมนืดอยญฟโรรดยโรา รยดาาา ร้ยนาร บอกดมอ้ดาาผ ย 
อกดมอ้ดาาบยนทบาาาาย ูอกดมาาฟโรรดย ดนาาก้าอรดรห์าาก้จดรณ์าฟโรปรราม้นาร ั  ทรั ูดนาาอยดโดยม  าาา ร้ยน้ข อกดมลดยงชข
อดืพรดถราตข  ตดมรรดยบภด ดาาา ร้ยน ยตชรกปรรกยต้าาาชรกปรรกยต้าาา ร้ยนย ูอกดมางบา ดฟโรนืดรกจง้โปารรมทรัาารัยก้ข  
ายบกรรณอดรฟโรกรรณารรม้  กยดงนทข  ถั้น ดืาภ ด นพำดาา ร้ยนรดย ดนลอร  ดนาาฟนด อกดมอ้ดาหเนฟโรปรราม้น
าร ั  จดาาดรฟย ฟโราดรดราาก้าอรดรห์าากจ้ดรณ์าร ั  ทรัฟย ฟโรดราาพรดรดย ดนลอร  ดน 
 งบา ดหโยาาดรงชขภด ดไทยาาจดืฟนาฟโรงชขอดืภด ดตูด ปรราทงทรังชขงนภด ดไทยาก้าอรดรห์ลอร นรขด 
ปรรลยอซยบซข นาากา้อรดรห์รรดยบภด ดาานรำปาน ิ หดกรรณอดราากรรณารรมาาฟโรกรรณารรมทข  ถั้นาาก้าอรดรห์ก้ถรไทย
ฟโรอำณอูดจดากรรณอดรฟโรกรรณารรมทรั ูดนาานรำปอกดมรร ขฟโร้ข อ้ดจดาาดร ูดนาาาทู  จดืฟโรบ าอำณอูดบท ด้ยดน
ฟโรบทรข ยาร  ทรัมรอำณอูด 
 ลดยงชขารรบกนาดร ูดนาาารรบกนาดรา ร้ยนาาารรบกนาดรอ้ด ยูด มรก้จดรณญดณาาารรบกนาดราโำูมาา

ารรบกนาดรปฏ้บยต้าาารรบกนาดรนรขด อกดมอ้ดรกบย ดาาาดร ภ้ปรดยาาาดรา ร้ยนาร บฟนกอ้ดาาผ ย อกดมอ้ดาา
ลอร  ดนาาาพ ั งหขนดมดรถ ูดนาาา ร้ยนาาฟย าาดราาฟโรพรด ยูด มรก้จดรณญดณฟโรนรขด นรรอ์าาฟนด อกดมอ้ดาหเนาช้ 
ก้าอรดรห์าาก้จดรณ์าร ั  ทรั ูดนาาทรัฟย าาทรัดราาไดข ยูด มราหตำผโาพรดฟโรา ร้ยนไดขชยดาจนถราตข  าหมดรนมาาาาาาาาาามรมดรยดทงน
าดร ูดนาาาดรา ร้ยนาาาดรฟย าาาดรดราาฟโราดรพรดาามรน้นยยรยาาดร ูดนาาา้ขดงจฟโราหเนอำณอูดกรรณอดราากรรณารรมไทยาา
รร ขจ ยานดื้ข อ้ดมดปรรยำาตง์ชขงนชรกต้จร้ าารกมทยิ าหเนอำณอูดฟโรรยา ดภด ดไทยไกขาปเ นนมบยต้ชดต้ 
 
 
 



4. ตัวช้ีวดั 
1.  ูดน  าานรย บทรข ยฟาขกาาฟโรบทรข ยาร  ไดขถราตข  ฟโราหมดรนมายบาร ั  ทรั ูดนาาาาาา 
2. รรบำอกดมฟตาตูด ้  อดืทรัมรอกดมหมดยลดยตร ฟโรอกดมหมดยลดยนยย 
3. รรบำงจอกดมนดือยญฟโรรดยโรา รยด้  ้ข มรโทรันนยบนนำนจดาาร ั  ทรั ูดน 
4.  ูดนาร ั  ตูด ๆาฟโขกา ร้ยนาร บฟนกอ้ดาผ ย อกดมอ้ดาบยนทบาาาย ูอกดมฟโรรดย ดน 
5. กา้อรดรห์าก้จดรณ์าฟโรปรราม้นาร ั  ทรั ูดนลดยงชขาโกธ้ราดราปรรยบาทรยบาพ ั งหขผร ข ูดนา้ขดงจไดขดร บ้ิน 
6. มรมดรยดทงนาดร ูดน 
7. อยดโดยม  ตยกบรรจ อรบั  บรรทยด 
8. า ร้ยน้ข อกดมลดยงชขถข ยอดืไดขถราตข  ตดมรรดยบภด ด 
9. า ร้ยนชรกปรรกยต้หร   ยตชรกปรรกยต้ลดยาโูดาหตำาดรณ์า้ข อ้ดาหเนาฟโรทยงนอต้งนาร ั  ตูด าๆ 
10. า ร้ยนย ูอกดม 
11. งบา ดฟโรนดืรกจ ดนง้โปารรมทรัาารัยกายบกรรณารรมฟโรกรรณอดร้  ก ยดงน ดืาภ ด นพำด 
12. า ร้ยนรดย ดนาดรงบา ดอขนอกขดาฟโรลอร  ดน 
13. มรมดรยดทงนาดรา ร้ยน 
14. ฟนด อกดมอ้ดาหเนฟโรปรราม้นาร ั  จดาาดรฟย ฟโราดรดร 
15. กา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์าร ั  ทรัฟย ฟโรดราาาาพ ั นดื้ข อ้ดมดปรรยำาตง์ชขงนาดรดดืาน้นชรกต้ 
16. พรดรดย ดนาร ั  หร  ปรราดเนทรังบา ดอขนอกขดจดาาดรฟย าาดรดราฟโราดรนนทนด 
17. มรมดรยดทงนาดรฟย าาดรดราฟโราดรพรด 
18. จดืฟนาฟโรงชขอดืภด ดตูด ปรราทงทรังชขงนภด ดไทย 
19. กา้อรดรห์ลอร นรขด ปรรลยอซยบซข น 
20. กา้อรดรห์รรดยบภด ด 
21. นรำปาน ิ หดกรรณอดรากรรณารรมฟโรกรรณารรมทข  ถั้นงนรรดยบทรัยดาย้ ั บ้ิน 
22. กา้อรดรห์กถ้รไทยฟโรอำณอูดจดากรรณอดรฟโรกรรณารรมทรั ูดนา 
23. นรำปอกดมรร ขฟโร้ข อ้ดจดาาดร ูดนาพ ั นดืไปปรรยำาตง์ชขงนชรกต้จร้  
24. ทู  จดืฟโรบ าอำณอูดบท ด้ยดนตดมทรัาดืหนดาาฟโรบทรข ยาร  ทรัมรอำณอูดตดมอกดมนนงจาาฟโรนดืไปงชข
 ขด  ้  

 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1 พรรบรมรดลชกดท ้ข า1,4,5,7,12 -าดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขก
พรรบรมรดลชกดท 

-าดร ูดนจยบงจอกดม  
-าดรอยดโดยม   

-าดรา ร้ยนรดย ดน  
-าดรพรดรดย ดน  

-าอดืทรังชขงนภด ดไทย 
-อดืทยบงยพท์  

-อดืงยพทบ์ยญญยต้  
-าดรกา้อรดรห์าโกธ้ราดรา ร้ยน 
-นรำปอกดมรร ขจดาาร ั   
-าาดรพรด ภ้ปรดย 
-าดรา ร้ยนนำนทรพจน์ 
-าดรา ร้ยนชรกปรรก ยต้ 

-าดรกา้อรดรห์กถ้รไทยาาฟโร
อำณอูดจดากรรณารรม 

2 
 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 

50 

 ทบทวน/สอบกลางภาค า2า 10 
2 บทพดายา์ รดก ยณ ้ข า

1,4,5,7,14,20,
24 

-าา้ขดงจอกดมหมดย้  อดืงยพท ์
- ูดน  าานรย บทรข ยาร   
- ูดนจยบงจอกดม 
- ูดนตรอกดมฟโรปรราม้นอูด 
-ทู  บท ด้ยดน 
-าดรอยดโดยม   
-าาดรา ร้ยนลฆ ณด 

2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 

20 

ล าดับ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา น า้หนัก



ที่ (ช่ัวโมง) คะแนน 
 บทพดายา์ รดก ยณ  -าาดรพรดรดย ดน 

-าดราร างบนมยอร ดน 
-าดรา ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 
-าาดรนรำปาน ิ หด 
-าดรนรำปอกดมรร ข 

4 
2 
2 
2 
1 

 

 สรุปทบทวนภาพรวม )สอบปลายภาค(  2 30 
 รวม 60 100 

 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 
 

าดรพรด ภ้ปรดยาาโำูมา 10 
าดรา ร้ยนชรกปรรก ยต้ 10 
าดรพรดรดย ดน 10 
าดรา ร้ยนนำนทรพจน์ 10 
ฟบบทดน บ 10 
สอบกลางภาค 10 

2 
 

ทู   ด้ยดน 10 
าดรอยดโดยม   5 
ชิ้น ดนาาดรา ร้ยนลฆ ณด 5 

 สอบปลายภาค 30 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 



7. งานที่รับมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ งานทีไ่ด้รับมอบหมาย คะแนน
เต็ม 

วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 พรรบรมรดลชกดท -าดรา ร้ยนรดย ดน 10 2าธ.อ.า2559 
2 บทพดายา์ รดก ยณ -าาดรา ร้ยนลฆ ณด 5 9าม.อ.า2560 

 
 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนย น  ารรยนา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.3า 

าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา2.าหโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.3า 
พก. 
พก. 

2. หนย น  อรูม  อรราา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.3 
                           2. หโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.3 

พก. 
พก. 

 
 
9. แหล่งเรียนรู้ 

ที่ หน่วยงาน/สถานที่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1 รรปฟบบรดย ดน ดนา.Com http://www.xn--

72c0bbad8bdd9kc3e3e.com/ 
2. หข  ารรยนนรชมพราอรรภดท้พาาลร ารรยนนำรด ฏร์ธดนร  http://www.st.ac.th/bhatips/ram_histor

y.html 
 

 
 
 
 
 
 
 



10. การจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
1 24,25าต.อ.า2559 -าดร ูดน  าานรย บทรข ยฟาขกพรรบรมรดลชกดท 2  
2 27,31าต.อา2559 -าดร ูดนจยบงจอกดม  2  
3 1,3าพ.ยา2559 -าดรอยดโดยม   2  
4 7,8าพ.ยา2559 -าดรา ร้ยนรดย ดน  2  

5-9 10,14,15,17าพ.ยา
2559 

-าดรพรดรดย ดน  4  

10 21,22าพ.ย.า2559 -าอดืทรังชขงนภด ดไทย 2  
11 24,28าพ.ยา2559 -อดืทยบงยพท์  2  
12 29าพ.ยา,1ธอ.า2559 -อดืงยพทบ์ยญญยต้  2  
13 5,6าธ.อา2559, -าดรกา้อรดรห์าโกธ้ราดรา ร้ยน 2  
14 8,12,าธ.อา2559 -นรำปอกดมรร ขจดาาร ั   2  

15-18 15,19,20,22าธอ.า
2559 

-าาดรพรด ภ้ปรดย 4  

19 2,3าม.อ.า2560 -าดรา ร้ยนนำนทรพจน์ 2  
20 5,9าม.อ.2560 -าดรา ร้ยนชรกปรรก ยต้ 2  
21 12,16าม.อ.า2560 าดรกา้อรดรห์กถ้รไทย 2  

  สอบกลางภาค -  
22 17,19าม.อา2560 -าา้ขดงจอกดมหมดย้  อดืงยพท ์ 2  
23 23,24าม.อ.2560 - ูดน  าานรย บทรข ยาร   2  
24 26,30าม.อ.า2560 - ูดนจยบงจอกดม 2  

25-27 31าม.อา,2,6าา.พ.า
2560 

- ูดนตรอกดมฟโรปรราม้นอูด 3  

28-31 7,9,13,14าา.พา
2560 

-ทู  บท ด้ยดน 4  

32 16,20าา.พ.2560 -าดรอยดโดยม   2  
33 21,23าา.พ.า2560 -าาดรา ร้ยนลฆ ณด 2  

 



 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
34-37  

 
ก.พ 2560 

-าาดรพรดรดย ดน 4  
38 -าดราร างบนมยอร ดน 2  
39 -าาดรา ร้ยนจดหมดยา้จธำรร 2  
40 -าาดรนรำปาน ิ หด 2  
41 -าดรนรำปอกดมรร ข 1  

  สอบปลายภาค   
รวม 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ ช ั ...........................................................ผร ขน น 
(นด นดก้กยญงจาาจร้ญนำ้า) 

ตดืฟหนู าอรรา 



 

แผนการสอน Course  Syllabus 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2559 

 
1.  รายวชิา    ภาษาไทย    รหัสวชิา   ท32102   ระดับช้ัน   ม.5 
     จ านวนหน่วยกติ   1   หน่วยกิต   จ านวนช่ัวโมงเรียน    40 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย     ผู้สอน    นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
                   ฝบ าาดร ูดนาาาดรา ร้ยนาาาดรฟย าาาดรดรฟโราดรพรดาาลดย ูดนบทรข ยฟาขกาาบทรข ยาร  าากรรณอดราาาร ั  นยินาา
บทอกดมาากรรณารรมพ ินบขดนาาฉยนทา์ารูดยยดกาาทู  จดืบท ด้ยดนทรัาดืหนดาา ร้ยนารรย อกดมาานรำปอกดมาา ธ้บดยอกดมาา
ฟปโอกดมาาา ร้ยนลฆ ณดาาา ร้ยนพรรณนดลกหดราาก้ธรน ั นดราาางนทรัปรรชำม  ฟย ฟโรดรน ั งนรรปฟบบตูด าๆาพรดฟนด 
อกดมอ้ดาหเนาช้ กจ้ดรณ์าาพรดต ทรัปรรชำมชนาพรดลตขฟยข าาพรดลนขมนขดก 
 งบา ดาดรงชขอดืาานืดนกนาานูกนปรรา บ้  ภด ดาาาดรรข ยารรย ปรรลยอาาก ยฒนธรรมาฟโราาก้ก ยฒนดาดร
้  ภด ดาาฟตู บทรข ยาร  ปรราภทฉยนทา์ารูดยาานรำปาน ิ หดกรรณอดรกรรณารรมาาก้จดรณ์าฟโรปรราม้นอูดกรรณอดร
กรรณารรมทรั ูดนาานรำปอกดมรร ขฟโร้ข อ้ดจดาาดร ูดนาาทู  จดืาาฟโรบ าอำณอูดบท ด้ยดนฟโรบทรข ยาร  ทรัมรอำณอูด 
 ลดยงชขารรบกนาดร ูดนาาารรบกนาดรา ร้ยนาาารรบกนาดรอ้ดก้าอรดรห์าาฟโรปรราม้นอูดาาดร ูดนฟโร
าดรารรยนรร ขาพ ั งหขนดมดรถ ูดนาาฟย  ยดู มรก้จดรณญดณาาารรบกนาดราโำูมาาารรบกนาดรปฏ้บยต้าาฟนด อกดมอ้ดาหเนาช้ 
กา้อรดรห์กจ้ดรณ์าร ั  ทรั ูดนาาทรัฟย าาทรัดราาไดข ยดู มราหตำผโาาพรดฟโรา ร้ยนไดขชยดาจนาาถราตข  าาาหมดรนมาามรมดรยดทงนาดร
 ูดนาาาดรา ร้ยนาาาดรฟย าาาดรดราาาดรพรดาามรน้นยยรยาาดร ูดนาาาหเนอำณอูดรยา ดภด ดไทยไกขาปเ นนมบยต้้  ชดต้าามร
จร้ยธรรมาาอำณธรรมาาฟโรอูดน้ยมทรัาหมดรนมงนอกดมาปเ นไทย 
 
 
 
 
 
 
4. ตัวช้ีวดั 



1.   ูดน  าานรย บทรข ยฟาขกฟโรบทรข ยาร  ไดข ยดู ถราตข  ไพารดรฟโราหมดรนมายบาร ั  ทรั ูดน 
2.  ตรอกดมาฟปโอกดมาฟโร้ยดยอกดมาร ั  ทรั ูดน 
3.  กา้อรดรห์าก้จดรณ์าาร ั  ทรั ูดนงนทำาาๆ  ดขดน ยดู มราหตำผโ 
4.  อดดอรานาหตำาดรณ์จดาาร ั  ทรั ูดนฟโรปรราม้นอูดาาพ ั นดือกดมรร ข อกดมอ้ดไปงชขงนาดรตยดน้นงจ 
     ฟาขปยญหดงนาดรดดืาน้นชรก้ต 
5.  กา้อรดรห์าก้จดรณ์า ฟนด อกดมอ้ดาหเน ลตขฟย ข ายบาร ั  ทรั ูดนฟโรานน อกดมอ้ดงหมู ยดู มราหตำผโ 
6.  ต บอดืถดมจดาาดร ูดนปรราภทตูด าๆาภดยงนากโดทรัาดืหนด 
7.   ูดนาร ั  ตูด าๆาฟโขกา ร้ยนาร บฟนกอ้ดาผ ย อกดมอ้ดาบยนทบาาย ูอกดมาฟโรรดย ดน 

 8. มรมดรยดทงนาดร ูดน 
9 า ร้ยนน ั นดรงนรรปฟบบตูด าๆาไดขตร ตดมกยตถำปรรน อา์ลดยงชขภด ดารรยบารรย ถราตข   มร้ข มรโฟโร 
     นดรรนดือยญชยดาจน 
10.า ร้ยนารรย อกดม 

 11. า ร้ยนย ูอกดมจดาน ั ทรัมรรรปฟบบฟโราน ิ หดหโดาหโดย 
12. ปรราม้น ดนา ร้ยน้  ผร ข  ันฟโขกนดืมดพยฒนด ดนา ร้ยน้  ตนา   
13. บยนทบาาดรงบา ดอขนอกขดาพ ั นดืไปพยฒนดตนา   ยดู นมืัดานม  
14. มรมดรยดทงนาดรา ร้ยน 
15. นรำปฟนกอ้ดฟโรฟนด อกดมอ้ดาหเนจดาาร ั  ทรัฟย ฟโรดร 
16. พรดงนล าดนตูด าๆ าพรดฟนด ทยงนราลตขฟย ข  ลนขมนขดกงจฟโรานน ฟนกอ้ดงหมูดขกยภด ดถราตข  าหมดรนม 
17.กา้อรดรห์ฟนกอ้ดาดรงชขภด ดาาฟโรอกดมนูดาช ั ถ  จดาาร ั  ทรัฟย ฟโรดร ยดู มราหตำผโ 
18. มรมดรยดทงนาดรฟย าาดรดราฟโราดรพรด 
19 . ธ้บดยธรรมชดต้้  ภด ดาพโย ้  ภด ดาฟโรโยา ณร้  ภด ด  
20. ฟตู บทรข ยาร   
21.กา้อรดรห์ ้ทธ้พโ้  ภด ดตูด ปรราทงฟโรภด ด  ัน 
22.กา้อรดรห์ฟโรปรราม้นาดรงชขภด ดจดาน ั นั้ พ้มพฟ์โรน ั  ้าโเาทร น้าน์ 
23.กา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์กรรณอดรฟโรกรรณารรมตดมหโยาาดรกจ้ดรณ์าบ ิ  ตขน 
24.กา้อรดรห์โยา ณราดูน้  กรรณอดราาาช ั มลย ายบาดรารรยนรร ขทด ปรรกยต้งดนตร์ฟโรกถ้รชรกต้้  นย อมงน ดรต 
25. รกบรกมกรรณารรมพ ินบขดนฟโร ธ้บดยภรม้ปยญญดทด ภด ด 

 26. ทู  จดืฟโรบ าอำณอูดบท ด้ยดนตดมทรัาดืหนดฟโรบทรข ยาร  ทรัมรอำณอูดตดมอกดมนนงจ 
5. โครงสร้างรายวชิา 



ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1 ตราโ พดูย ้ข 
1,2,20,19,26, 

- าดร ูดนโ้โ้ต 
-าดรถ ดอดืปรรพยนธ์ 
-าดรฟตู รูดยนำภดพ 
-กยฒนธรรมฟโร
กก้ ยฒนดาดรทด ภด ด 
-รยาาดร ูดน 
-ทู  จดื ด้ยดน 
-อำณอูด้  กรรณอดรฟโร
กรรณารรม 
-ารรย อกดม 
-าดรพรดงนล าดนตูด ๆ 

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 

40 

 ทบทวน/สอบกลางภาค า2า 10 
2 อยมภรร์ฉยนทงดนตร์ ้ข า1,22,24,8 -าดร ูดนฟพทยง์ดนตร์

น าอรดรห์ 
-าาดรา ร้ยนรดย ดนาช้ 
กช้ดาดร 
-าดรพรดรดย ดน 
-ากา้อรดรห์น ั นั้ พ้มพฟ์โร
น ั  ้าโเาทร น้าน์ 
-มดรยดทาดร ูดน 
-าาดร ธ้บดยธรรมชดต้้  
ภด ด 
-าาดรกา้อรดรห์กรรณอดร 
-าาดรกา้อรดรห์าดรงชขภด ด 

2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 

20 

 สรุปทบทวนภาพรวม )สอบปลายภาค(  2 30 
 รวม 40 100 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 



หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 
 

ฟบบฝบ าหยด 5 
ชิ้น ดน/ทู   ด้ยดน 5 
ฟบบฝบ าหยด/ชิ้น ดน 10 
ฟบบทดน บ 10 

 สอบกลางภาค 10 
2 
 

ฟบบฝบ าหยด 5 
ชิ้น ดน 5 
ฟบบทดน บ 5 
ฟบบฝบ าหยด 5 

 สอบปลายภาค 30 

รวม 100 
 
7. งานที่รับมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ งานทีไ่ด้รับมอบหมาย คะแนน
เต็ม 

วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 ตราโ พดูย -าดรฟตู รูดยนำภดพ 5 2าธ.อ.า2559 
2 อยมภรร์ฉยนทงดนตร์ -ารดย ดนาช้ กช้ดาดร 5 9าม.อ.า2560 

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนย น  ารรยนา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.5า 

าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา2.าหโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.5า 
พก. 
พก. 

2. หนย น  อรูม  อรราา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.5 
                           2. หโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.5 

พก. 
พก. 

 
 
 
9. แหล่งเรียนรู้ 



ที่ หน่วยงาน/สถานที่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1 นมดอมนยาาโ นฟหู ปรราทงไทย http://www.thaipoet.net 
2. ภด ดไทยานพฐามา4 6 าดรา ร้ยนาช้ กช้ดาดร  https://www.youtube.com/watch?v=7o

Ukg2QH8NA 
 

10. การจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
1 25,28าต.อ.า2559 -าดร ูดนโ้โ้ต 2  
2 1,4าพ.ยา2559 -าดรถ ดอดืปรรพยนธ์ 2  
3 8,11าพ.ย.า2559 -าดรฟตู รูดยนำภดพ 2  
4 15,18าพ.ย.า2559 -กยฒนธรรมฟโรกก้ ยฒนดาดรทด ภด ด 2  
5 22,25พ.ย.า2559 -รยาาดร ูดน 2  
6 29าพ.ย.,2าธ.อ.า

2559 
-ทู  จดื ด้ยดน 2  

7 6,9าธ.อ.า2559 -อำณอูด้  กรรณอดรฟโรกรรณารรม 2  
8 13,16าธ.อ.2559 -ารรย อกดม 2  
9 20,23าธ.อา2559 -าดรพรดงนล าดนตูด ๆ 2  

10  สอบกลางภาค   
11 27,30าธ.อ.า2559 -าดร ูดนฟพทยง์ดนตร์น าอรดรห์ 2  
12 3,6าม.อา2560 -าาดรา ร้ยนรดย ดนาช้ กช้ดาดร 2  
13 10,13าม.อา2560 -าดรพรดรดย ดน 2  
14 17,20าม.อ.า2560 -ากา้อรดรห์น ั นั้ พ้มพฟ์โรน ั  ้าโเาทร น้าน์ 2  
15 24,27าม.อา2560 -ามดรยดทาดร ูดน 2  
16 31าม.อ,3าา.พา2560 -าาดร ธ้บดยธรรมชดต้้  ภด ด 2  
17 7,10าา.พา2560 -าาดรกา้อรดรห์กรรณอดร 2  
18 14,17าา.พา2560 -าาดรกา้อรดรห์าดรงชขภด ด 2  

  สอบปลายภาค   
รวม 40  

 
โ ช ั ...........................................................ผร ขน น 

(นด นดก้กยญงจาาจร้ญนำ้า) 
ตดืฟหนู าอรรา 



 

แผนการสอน Corse Syllabus 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2559 

 
1.  รายวชิา    ภาษาไทย    รหัสวชิา   ท33102   ระดับช้ัน   ม.6 
     จ านวนหน่วยกติ   1   หน่วยกิต   จ านวนช่ัวโมงเรียน    40 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ผู้สอน    นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข  
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
                     ูดน ยูด มรก้จดรณญดณฟโรมรปรรน้ทธ้ภดพก้าอรดรห์ก้จดรณ์ฟโรปรราม้นอูดาร ั  ทรั ูดนานดือกดมรร ขฟโร
อกดมอ้ดมดงชขงนาดรตยดน้นงจฟโราดรฟาขปยญหดลดยาดรงชขารรบกนาดรอ้ดก้าอรดรห์าา ยดู หโดาหโดยาปเ นาอร ั  ม  
พยฒนดนมรรถภดพาดร ูดนฟโราดรารรยนรร ขา ร้ยนฟนด ทรรงนรลตขฟยข ลนขมนขดกงจาา ร้ยนาช้ นรขด นรรอ์ ลดยงชขารรบกน
า ร้ยนพยฒนด ดนา ร้ยน 
      ฟย ฟโรดร ยดู มรกจ้ดรณญดณพรดฟนด อกดมรร ขฟโรอกดมอ้ดฟโรอกดมรร ขนบางนล าดนตูด  ๆาาาามรมรรยดทงน
าดรฟย าดรดรฟโราดรพรด 
      งบา ดธรรมชดต้้  ภด ดาาดรงชขอดื าดรารรยบารรย ปรรลยอาาดรงชขอดืงหขาหมดรายบรรดยบาา้  บำออโฟโร
าดรนรขด อดืงนภด ดไทย ลดยงชขารรบกนาดร ูดนารรบกนาดรา ร้ยนารรบกนาดรอ้ดกา้อรดรห์พยฒนดาดร ูดนฟโราดร
ารรยนรร ขา้ขดงจฟโรฟนด อกดมอ้ดาหเนกจ้ดรณ์กรรณอดรฟโรกรรณารรมไดข ยดู าหเนอำณอูดฟโรนดืมดปรรยำาตง์ชขงนชรกต้
จร้  
 

4. ตัวช้ีวดั 
1.   ูดน  าานรย บทรข ยฟาขกฟโรบทรข ยาร  ไดข ยดู ถราตข  ไพารดรฟโราหมดรนมายบาร ั  ทรั ูดน 
2. ตรอกดมาฟปโอกดมาฟโร้ยดยอกดมาร ั  ทรั ูดน 
3. กา้อรดรห์ากจ้ดรณ์าาร ั  ทรั ูดนงนทำาาๆ  ดขดน ยดู มราหตำผโ 
4. อดดอรานาหตำาดรณ์จดาาร ั  ทรั ูดนฟโรปรราม้นอูดาาพ ั นดือกดมรร ขอกดมอ้ดไปงชขงนาดรตยดน้นงจฟาขปยญหด 
     งนาดรดดืาน้นชรก้ต 
5. กา้อรดรห์ากจ้ดรณ์าฟนด อกดมอ้ดาหเน ลตขฟย ข ายบาร ั  ทรั ูดนฟโรานน อกดมอ้ดงหมู ยดู มราหตำผโ 
6. ต บอดืถดมจดาาดร ูดนปรราภทตูด าๆาภดยงนากโดทรัาดืหนด 



7.  ูดนาร ั  ตูด าๆาฟโขกา ร้ยนาร บฟนกอ้ดาผ ย อกดมอ้ดาบยนทบาาย ูอกดมาฟโรรดย ดน 
 8. นย าอรดรห์อกดมรร ขจดาาดร ูดนน ั นั้ พ้มพ ์น ั  ้าโเาทร น้าน์ฟโรฟหโู ารรยนรร ขตูด าๆามดพยฒนดตนา 
              พยฒนดาดรารรยนาฟโรพยฒนดอกดมรร ขทด  ดชรพ 

9.  มรมรรยดทงนาดร ูดน 
10. า ร้ยนน ั นดรงนรรปฟบบตูด าๆาไดขตร ตดมกยตถำปรรน อา์ลดยงชขภด ดารรยบารรย ถราตข   มร้ข มรโฟโร 
      นดรรนดือยญชยดาจน 

 11. า ร้ยนย ูอกดมจดาน ั ทรัมรรรปฟบบฟโราน ิ หดหโดาหโดย 
12. ปรราม้น ดนา ร้ยน้  ผร ข  ันฟโขกนดืมดพยฒนด ดนา ร้ยน้  ตนา   
13. บยนทบาาดรงบา ดอขนอกขดาพ ั นดืไปพยฒนดตนา   ยดู นมืัดานม  
14. มรมรรยดทงนาดรา ร้ยน 
15. นรำปฟนกอ้ดฟโรฟนด อกดมอ้ดาหเนจดาาร ั  ทรัฟย ฟโรดร 
16. กา้อรดรห์ฟนกอ้ดาาดรงชขภด ด ฟโรอกดมนูดาช ั ถ  จดาาร ั  ทรัฟย ฟโรดร ยดู มราหตำผโ 
17. ปรราม้นาร ั  ทรัฟย ฟโรดรฟโขกาดืหนดฟนกทด ไปปรรยำาตง์ชขงนาดรดดืาน้นชรก้ต 
18. มรกจ้ดรณญดณงนาดราโ  าาร ั  ทรัฟย ฟโรดร 
19. พรดงนล าดนตูด าๆาพรดฟนด ทยงนราลตขฟยข  ลนขมนขดกงจฟโรานน ฟนกอ้ดงหมูดขกยภด ดถราตข  าหมดรนม 
20. มรมรรยดทงนาดรฟย าาดรดราฟโราดรพรด 
21  ธ้บดยธรรมชดต้้  ภด ดาพโย ้  ภด ดาฟโรโยา ณร้  ภด ด 
22. งชขอดืฟโราโำูมอดืนรขด ปรรลยอาตร ตดมกยตถำปรรน อ ์
23. งชขภด ดาหมดรนมฟาูล าดนาาดโาทงราฟโรบำออโรกมทยิ อดืรดชดงยพท ์ยดู าหมดรนม 
24. ฟตู บทรข ยาร   
25.  ธ้บดยฟโรกา้อรดรห์หโยาาดรนรขด อดืงนภด ดไทย 
26. กา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์กรรณอดรฟโรกรรณารรมตดมหโยาาดรกจ้ดรณ์าบ ิ  ตขน 

 27. .กา้อรดรห์โยา ณราดูนทด กรรณอดราช ั มลย ายบาดรารรยนรร ขทด ปรรกยต้งดนตร์ฟโรกถ้รชรก้ต้  นย อมงน  
                  ดรต 

28. กา้อรดรห์ฟโรปรราม้นอำณอูดดขดนกรรณง้โป์้  กรรณอดรฟโรกรรณารรมงนฐดนทรัาปเ นมรดาทด  
        กยฒนธรรม้  ชดต้ 
29. นย าอรดรห์้ข อ้ดจดากรรณอดรฟโรกรรณารรมาพ ั นดืไปปรรยำาตง์ชขงนชรกต้จร้  
30. รกบรกมกรรณารรมพ ินบขดนฟโร ธ้บดยภรม้ปยญญดทด ภด ด 



าาาาาาาาาา31. ทู  จดืฟโรบ าอำณอูดบท ด้ยดนตดมทรัาดืหนดฟโรบทรข ยาร  ทรัมรอำณอูดตดมอกดมนนงจฟโรนดืไปงชข
 ขด  ้  

 
5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1 านภด้ำนชขด ้ำนฟผนาต นา้ำน
ชขด ถกดยฎราด 

้ข า1,2,3,4, 
5,9,26 

-าาดร ูดนานภด 
-รรปฟบบาน ิ หด 
-าดรงชขถข ยอดื 
-นดืนกนลกหดร 
-กา้อรดรห์ภด ด 
-าดรพรดฟนด ทรรงนร 
-โยา ณร้  ภด ด 
-าหโยาาดรนรขด อดืไทย 
-าดรกา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์าาดร
ปรราม้นอูดกรรณอดรฟโร
กรรณารรม 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

40 

 ทบทวน/สอบกลางภาค 2 10 
2 นดมยออราภทาอดืฉยนท ์ ข้อ 

1,16,23,26,27
,28 

-าาดร ูดนรข ยฟาขกรข ยาร   
-าาดรา ร้ยนบรรยดย 
-าาดรา ร้ยนพรรณนด 
-าาดรพรดลนขมนขดก 
-าาดรา ร้ยนนดืนกนลกหดร 
-าหโยาาดรนรขด อดืไทย 
-าาดรกา้อรดรห์ก้จดรณ์กรรณอดร 
-าาดรกา้อรดรห์ฟโรปรราม้น
อำณอูดกรรณารรมฟโรกรรณอดร 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

20 

 ทบทวน/สอบปลายภาค 2 30 
 รวม 40 100 



 
 
 
 
 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 
 

ฟบบฝบ าหยด 5 
ชิ้น ดนาVDO าดร้ยบานภดา้  านยาารรยนชยินมยธยมงบา ดปร ทรัา6 10 
ฟบบฝบ าหยด 5 
ฟบบทดน บ 10 

 สอบกลางภาค 10 
2 
 

ฟบบฝบ าหยด 5 
ชิ้น ดนาPowerPoint าดรนรขด อดืไทยา( ดนาโำูม) 10 
ฟบบทดน บ 10 
ฟบบฝบ าหยด 5 

 สอบปลายภาค 30 

รวม 100 
 

7. งานที่รับมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ งานทีไ่ด้รับมอบหมาย คะแนนเต็ม วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 านภด้ำนชขด ้ำนฟผนาต นา้ำนฟผน
ถกดยฎราด 

-าาดร้ยบานภด(ลดยนู าปเ นาVDO) 10 า14าพ.ย.า2559 

2 นดมยออราภทาอดืฉยนท ์ -าPowerPoint าดรนรขด อดืไทยา
( ดนาโำูม) 

10 9าม.อ.า2560 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนย น  ารรยนา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.6 

าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา2.าหโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.5า 
พก. 
พก. 

2. หนย น  อรูม  อรราา1.ากรรณอดราฟโรกรรณารรมาม.6 
                           2. หโยาฟโราดรงชขภด ดไทยาม.6 

พก. 
พก. 

 
 

9. แหล่งเรียนรู้ 

ที่ หน่วยงาน/สถานที่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1 e-Classroom อรรกโยยพราถด ขดย  https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/thai/1-

wrrnkhdi/1-3-khun-chang-khunphaen-txn-khun-
chang-thway-dika 

2. อรรบขดนน าา.าอ ม http://www.kroobannok.com/16875 
 

10. การจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
1 24,27าต.อา2559 -าาดร ูดนานภด 2  
2 31าต.อ,3พ.ยา2559 -รรปฟบบาน ิ หด 2  
3 7,10าพ.ย.2559 -าดรงชขถข ยอดื 2  
4 14,17าพ.ยา2559 -นดืนกนลกหดร 2  
5 21,24าพ.ยา2559 -กา้อรดรห์ภด ด 2  
6 28าพ.ยา,1าธ.อา2259 -าดรพรดฟนด ทรรงนร 2  
7 5,8าธ.อา2259 -โยา ณร้  ภด ด 2  
8 12,15าธ.อา2559 -าหโยาาดรนรขด อดืไทย 2  
9 19,22าธ.อา2559 -าดรกา้อรดรห์ฟโรกจ้ดรณ์าาดรปรราม้นอูด

กรรณอดรฟโรกรรณารรม 
2  

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/thai/


  สอบกลางภาค   
 
 
 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
11 26,29าธ.อา2559 -าาดร ูดนรข ยฟาขกรข ยาร   2  
12 2,5าม.อา2560 -าาดรา ร้ยนบรรยดย 2  
13 9,12าม.อา2560 -าาดรา ร้ยนพรรณนด 2  
14 16,19าม.อา2560 -าาดรพรดลนขมนขดก 2  
15 23,26าม.อา2560 -าาดรา ร้ยนนดืนกนลกหดร 2  
16 30าม.อ,2าา.พา2560 -าหโยาาดรนรขด อดืไทย 2  
 
าาาาาาา17-20 

าาา 
าาาาาาาาา.พา2560 

-าาดรกา้อรดรห์ก้จดรณ์กรรณอดร 2  
-าาดรกา้อรดรห์ฟโรปรราม้นอำณอูดกรรณารรม
ฟโรกรรณอดร 

2  

                 สอบปลายภาค   
         รวม 40  

 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ช ั ...........................................................ผร ขน น 
(นด นดก้กยญงจาาาจร้ญนำ้า) 

ตดืฟหนู าอรร  



 

แผนการสอน Corse Syllabus 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2559 

 
1.  รายวชิา    วรรณกรรมปัจจุบัน  รหัสวชิา   ท 30203           ระดับช้ัน   ม.6 
     จ านวนหน่วยกติ   0.5   หน่วยกิต   จ านวนช่ัวโมงเรียน    40 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ผู้สอน    นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
                 งบา ดฟโรฝบ าาดรา ร้ยน ธ้บดยอกดมหมดย้  อดืาอดืไกพจน์าา ร้ยนนราดอดืา ธ้บดยอกดมหมดยนยยตร ฟโร
นยยปรรหกยด้  อดืาาโ  างชขอดืงนปรรลยอาฟตู ปรรลยอาา ร้ยนโดืดยบอกดมาาก ขนกรรอต นาา ร้ยนาร ั  จดาจ้นตนดาดรา
ฟโราดรา ร้ยนารรย อกดมาช้ นรขด นรรอ ์
 ลดยงชขารรบกนาดร ูดนาารรบกนาดรา ร้ยนาารรบกนาดรอ้ด ยูด มรก้จดรณญดณาารรบกนาดราโำูมา
ารรบกนาดรปฏ้บยต้าารรบกนาดรนรขด อกดมอ้ดรกบย ดาาพ ั งหขนดมดรถ ูดนาา ร้ยนาฟย าดราพรดา ยดู มรก้จดรณญดณาฟโร
นรขด นรรอา์า ร้ยนไดขชยดาจนถราตข  าหมดรนมามรมดรยดทงนาดร ูดนาาดรา ร้ยนาาดรฟย าาดรดราฟโราดรพรดามรน้นยยรยาาดร
 ูดนานดมดรถนดือกดมรร ขาอกดมอ้ดไปปรรยำาตง์ชขงนชรก้ตปรรจดืก ยนารกมทยิ าหเนอำณอูดฟโรรยา ดภด ดไทยไกขาปเ นนมบยต้
้  ชดต้ 
 

4. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.า ูดนากรน้พนธ์ปรราภทาาดพยา์าโ นาลอโ าฉยนทา์รูดยาโ้โ้ตาลดยงชขหโยาาดรกจ้ดรณ์กรรณอดราฟโรากรรณารรม
าบ ิ  ตขนพ้จดรณดาร ั  ทรั ูดนาปรราม้นอำณอูดดขดนกรรณง้โป์ฟโราน ิ หดานดมดรถนดืไปงชขงนชรกต้จร้ ลดยาดรพรดฟโร
าดรา ร้ยนไดข 
 2.า ูดนกรรณารรมปรราภทาร ั  นยินานกน้ยดยานดรอดราฟโรบทอกดมลดยก้าอรดรห์  อป์รรา บ้   ดนปรรพยนธ์
ฟตูโรชน้ดาพ ั ปรราม้นอำณอูดทด นย อมฟโรนดื้ข อ้ดไปงชขงนชรกต้จร้ าลดยาดรา ร้ยนฟนด อกดมอ้ดาหเนไดข 
  
 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1.  ูดนากรน้พนธ์ ้ข า1-2 -หโยาาดรกจ้ดรณ์กรรณอดรฟโร
กรรณารรมาบ ิ  ตขน 
-าดร ูดนากรน้พนธ์ 
าาา-าาดพย ์
าาา-าาโ น 
าาา-าลอโ  
าาา-าฉยนท ์
าาา-ารูดย 
าาา-าโ้โ้ต 

16 30 

 สอบกลางภาค - 10 
2  ูดนบยนาท้  ้ข า1-2 -าดรกา้อรดรห์  อป์รรา บ้  

 ดนปรรพยนธ์ 
-าาดร ูดนาร ั  นยิน 
-าาดร ูดนนกน้ยดย 

14 
 

30 

3  ูดนาพ ั รร ข ้ข า1-2 -าาดร ูดนนดรอดร 
-าาดร ูดนบทอกดม 
 

10 10 

 สอบปลายภาค - 20 
 รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 



6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 ฟบบฝบ าหยด 5 

ชิ้น ดนา(รดย ดนาร ั  ากรรณารรม) 15 
ฟบบทดน บ 10 

 สอบกลางภาค 10 
2 ชิ้น ดนา(าดรกา้อรดรห์ ดนปรรพยนธ์จดาาร ั  ทรัตนา  าโ  า ูดน) 20 

ฟบบทดน บ 10 
3 ชิ้น ดนา(า ร้ยน ดนาช้ นดรอดรา) 10 
 สอบปลายภาค 20 
 รวม 100 

 
7. งานที่รับมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ งานทีไ่ด้รับมอบหมาย คะแนนเต็ม วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 อดื ูดนากรน้พนธ์ รดย ดนาร ั  ากรรณารรม 15 30าพ.ย.2559 
2  ูดนบยนาท้  าดรกา้อรดรห์ ดนปรรพยนธ์จดา

าร ั  ทรัตนา  าโ  า ูดน 
20 28าธ.อ.า2559 

3  ูดนาพ ั รร ข  ดนา ร้ยนาช้ นดรอดรา(รรปาโูม) 10 30าม.อ.า2560 
 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1. าหนย น  รด ก ยโซรไรต์ งยาด์้น้ร้าามรน บนม,า ย อดราจยนทดท้พย ์
 
 
 
 
 
 



9. แหล่งเรียนรู้ 

ที่ หน่วยงาน/สถานที่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1 หข  นมำดลร ารรยนด นพำดกท้ยด  .ด นพำดาจ.นรรบำรร  
2. พ้งาพโ้นากรรณารรม  นไโน์ http://www.pitploen.com/ 
 
10. การจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วนั เดือน ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง หมายเหตุ 
1 24,25าต.อา2559 -หโยาาดรกจ้ดรณ์กรรณอดรฟโรกรรณารรม

าบ ิ  ตขน 
2  

2 31าต.อา,1าพ.ยา2559 -าดร ูดนากรน้พนธ์ 2  
3 7,8าพ.ยา2259 -าาดพย ์ 2  
4 14,15าพ.ยา2559 -าาโ น 2  
5 21,22าพ.ย.2559 -าลอโ  2  
6 28,29าพ.ย.2559 -าฉยนท ์ 2  
7 5,6าธ.อา2559 -ารูดย 2  
8 12,13าธ.อา2559 -าโ้โ้ต 2  
9  สอบกลางภาค   
10 19,20าธ.อา2559 -าดรกา้อรดรห์  อป์รรา บ้   ดนปรรพยนธ์ 2  

11-14 26,27ธ.อ2559,2,3า
ธ.อา25560 

-าาดร ูดนาร ั  นยิน 4  

15-18 9,10,16,17,าม.อา
2560 

-าาดร ูดนนกน้ยดย 4  

19-25 23,24,30,31าม.อ
,6,7,13าา.พา2560 

-าาดร ูดนนดรอดร 7  

26-32 14,20,21,27,28า
า.พา–ามร.อา2560 

-าาดร ูดนบทอกดม 7  

  สอบปลายภาค   
  รวม 20  
 

โ ช ั ...........................................................ผร ขน น 
(นด นดก้กยญงจาาาจร้ญนำ้า) 

ตดืฟหนู าอรร  

http://www.pitploen.com/

