
 
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

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

 
1.ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2   รหัสวิชา  ท21102 
จ านวนชั่วโมง 3  ชั่วโมง / สปัดาห์ 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย               ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม, นางสาวปัทมา กาญจนะกันโห, นางน าพร งิ้วทอง  

นายอรรถพล ศรีสังข์งาม 
  
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน                 
ค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลากหลายความหมาย ค ายากในเอกสารวิชาการ คู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน                  
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียน มีมารยาทในการอ่าน                 
เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย  เขียนเรียงความ เขียนจดหมายส่วนตัว     
และจดหมายกิจธุระ รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทการเขียน สรุปใจความส าคัญของเรื่อง    
ที่ฟังและดู แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา มารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ภาษาพูดและภาษาเขียน สรุปวรรณคดี              
และวรรณกรรม คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ท่องจ าบทอาขยาน                 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง ระบุ อธิบาย เปรียบเทียบ ตีความ ปฏิบัติ วิเคราะห์ เขียน ประเมิน 
มีมารยาท สร้างค า พูด สรุป และท่องจ า 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
อันน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
 
 
 



 
 

 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

ท 1.1  ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
 ท 1.1  ม.1/2 จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
 ท 1.1  ม.1/3 ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

ท 1.1 ม.1/4 ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ                       
จากการอ่าน 

ท 1.1  ม.1/5 ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท 
ท 1.1  ม.1/7 ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน 
ท 1.1  ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา               

ในชีวิต 
ท 1.1 ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน      
ท 2.1 ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
ท 2.1 ม.1/4 เขียนเรียงความ 
ท 2.1 ม.1/7 เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ 
ท 2.1 ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน 
ท 2.1 ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน 
ท 3.1 ม.1/1 พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
ท 3.1 ม.1/4 ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
ท 3.1 ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
ท 3.1 ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ท 4.1 ม.1/2 สร้างค าในภาษาไทย 

 ท 4.1 ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 ท 4.1 ม.1/4 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 
 ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท 5.1 ม.1/5 ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  
 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 

 
 
 



 
 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความเป็นมาและลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย
ใบงานเรื่อง นิราศภูเขาทอง สอนผ่าน Line, google meet, YouTube) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 เนื้อเรื่องและการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี เรื่อง นิราศภูเขาทอง            
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 นิทานพื้นบ้านไทยในภาคเหนือและภาคกลาง 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 นิทานพื้นบ้านไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 นิทานไทยเรื่อง สังข์ทอง  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การเขียนเรียงความ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565  

โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การเขียนเรียงความ ชดเชยการสอนผ่าน  
Line, google meet, YouTube) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 ความหมายและลักษณะของค า 12 ชนิด (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่  
12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ค า 12 ชนิด ชดเชยการสอน
ผ่าน Line, google meet, YouTube) 

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

การเขียนจดหมาย 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ประวัติความเป็นมาของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชดเชยการสอนผ่าน Line,  
google meet, YouTube) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง คุณค่ากาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชดเชยการสอนผ่าน  
Line, google meet, YouTube) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การเขียนแนะน าสถานที ่ 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 สารที่มเีนื้อหาโน้มน้าวใจ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566  

โดยมอบหมายใบงานเรื่อง สารโน้มน้าวใจ ชดเชยการสอนผ่าน  
Line, google meet, YouTube) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ค าพ้องรูป  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ค าพ้องเสียง  

 

 



 
 

 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ค าพ้องความหมาย 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การท าโครงงาน  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การท าโครงงาน  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) 

 
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.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
         ม.1/4, ม.1/5 
ท 2.1  ม.1/4, ม.1/7, ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/3 
ท 5.1  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4 
         ม.1/5 
 
 

-ค ากลอนสอนใจ 
-ชนิดค าน าความคิด 
-เขียนสื่อสาร                
ผ่านจดหมาย 
-ค าไทยใฝ่ใจศึกษา 
 

25 -การตรวจค าตอบ 
จากสมุดและใบงาน 
-แบบทดสอบปรนัย  
แบบเติมค าตอบจ านวน  
20 ข้อ 
-สมุดบันทึก 
-ท่องจ าบทอาขยานตาม         
ที่ก าหนดและบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

-โปรแกรมน าเสนอ
ภาพนิ่ง (PowerPoint) 
-หนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย  
วรรณคดีวิจักษ์ 
และ วิวิธภาษา 
-YouTube 
-Line 
-Google Meet 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26-29 ธ.ค. 2565)  
  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ท 1.1  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
         ม.1/5, ม.1/7, ม.1/8 
ท 2.1  ม.1/4, ม.1/7 
ท 3.1  ม.1/3, ม.1/4 
ท 4.1  ม.1/3 
ท 5.1  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4 
         ม.1/5 

-ค ากลอนสอนใจ 
-ชนิดค าน าความคิด 
-เขียนสื่อสารผ่าน 
จดหมาย 
-ค าไทยใฝ่ใจศึกษา 

20 -แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ                      
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 15 คะแนน 
-แบบทดสอบอัตนัย (แบบเขียน) 
จ านวน 2 ข้อ 5 คะแนน 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ท 1.1  ม.1/1, ม.1/7, ม.1/8 
         ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/2, ม.1/8, ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ท 5.1  ม.1/1, ม.1/3 
         ม.1/4 

 

-ประเด็นชวนศึกษา 
-พูดเขียนเรียนไทย 
-โครงงานเด่นเน้น
กระบวนการ 
-ท่องเว็บเก็บความรู้ 

25 -การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
-แบบทดสอบปรนัย                
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ    
-แบบทดสอบปรนัย             
แบบเติมค าตอบ                  
จ านวน 10 ข้อ                

-โปรแกรมน าเสนอ
ภาพนิ่ง (PowerPoint) 
-หนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย  
วรรณคดีวิจักษ์ 
และ วิวิธภาษา 
-YouTube 
-Line 
-Google Meet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1-3 มี.ค. 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ท 1.1  ม.1/2, ม.1/7, ม.1/8 
ท 2.1  ม.1/2, ม.1/8, ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/4 
ท 4.1  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ท 5.1  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4 

-ประเด็นชวนศึกษา 
-พูดเขียนเรียนไทย 
-โครงงานเด่นเน้น
กระบวนการ 
-ท่องเว็บเก็บความรู้ 

30 -แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ                   
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 25 คะแนน 
-แบบทดสอบอัตนัย (แบบเขียน) 
จ านวน 2 ข้อ 5 คะแนน 

 
5.6  ชิ้นงานการท าโครงงาน (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ท 2.1 ม.1/8 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 
   ในการออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงาม 
   ความประณีตของชิ้นงาน 

โครงงาน 1 ชิ้น 10 คะแนน 
(หลังกลางภาค) 

 

24 ก.พ. 2566 

 


