
 
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย                          
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ   รหัสวิชา  ท 20201 (เพิ่มเติม) 
จ านวนช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์       40  ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 2        ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางเอื้องเดือน  วัชระ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ องค์ประกอบของการเขียนเชิงวิชาการ กระบวนการใน
การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนสนใจ วิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎีและรับรู้
จากส่ิงท่ีเป็นคุณค่าและวัฒนธรรม ประเด็นปัญหา เลือกหัวข้อ และต้ังช่ือเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โครงร่างการเขียนเชิงวิชาการ เนื้อเรื่อง วิธีการ ผลลัพธ์ สรุปแหล่งอ้างอิง 
การแสดง ภาพประกอบ ภาคผนวก ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอทางวิชาการ ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง จ านวน 
3,000 ค า ในฉบับต้นร่างและฉบับจริง สารบัญ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม ผลงาน ความเรียง
จากฉบับต้นร่างและฉบับจริง  
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย ค้นคว้า ระบุ เขียน สืบค้น เรียบเรียง น าเสนอ ตรวจทาน และแก้ไข เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง อันน าไปสู่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและ
สามารถน าไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง  อันน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 5 สมรรถนะ ตามทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. บอกความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ  
 2. ระบุองค์ประกอบของการเขียนเชิงวิชาการ  
 3. อธิบายกระบวนการในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนสนใจ  
 4. ระบุเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ วิธีการรับรู ้
เชิงทฤษฎีและรับรู้จากส่ิงท่ีเป็นคุณค่าและวัฒนธรรม  
 5. เขียนประเด็นปัญหา เลือกหัวข้อ และต้ังช่ือเรื่องให้น่าสนใจ  
 6. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดทาบันทึกข้อมูล  
 7. เขียนโครงร่างการเขียนเชิงวิชาการจากการศึกษาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดได้  
 8. เขียนเนื้อเรื่อง/วิธีการ/ผลลัพธ์ สรุปแหล่งอ้างอิง การแสดงภาพประกอบภาคผนวก 

9. เขียนและเรียบเรียงความคิด ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอทางวิชาการโดยใช้ภาษาส่ือความหมายถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นล าดับข้ันตอน ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง จ านวน 3,000 ค า ในฉบับต้นร่าง และฉบับจริง  

10. เขียนสารบัญ บทคัดย่อ/กิตติกรรมประกาศ/บรรณานุกรม  
 11. ตรวจทาน และแก้ไขความเรียงจากฉบับต้นร่างและฉบับจริง  
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 
 

 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 

วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานความหมายของการเขียนเชิง
วิชาการ ชดเชยการสอนผ่าน Line, google, classroom, google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 องค์ประกอบของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 ขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 การก าหนดช่ือเรื่องและขอบเขตของเรื่อง 
5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 การวางโครงเรื่อง  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การเขียนองค์ประกอบส่วนหน้าของรายงานเชิงวิชาการ 

(สอนชดเชยวันหยุดวันท่ี 5 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมายใบงานการเขียน
องค์ประกอบส่วนหน้าของรายงานเชิงวิชาการ ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
google meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 การเขียนบรรณานุกรมส่ือส่ิงพิมพ์  (สอนชดเชยวันหยุดวันท่ี 12 ธันวาคม 
2565 โดยมอบหมายใบงานการเขียนบรรณานุกรมส่ือส่ิงพิมพ์   
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google meet) 

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

การเขียนบรรณานุกรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
การสืบค้นข้อมูล (สอนชดเชยวันหยุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2565            
โดยมอบหมายใบงานการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อเรื่องท่ีสนใจ           
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google meet) 

10 2 ม.ค.  – 6 ม.ค. 2566 การสืบค้นข้อมูล (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 มกราคม 2566 
โดยมอบหมายใบงานการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อเรื่องท่ีสนใจ  
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การรวบรวมข้อมูล 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การรวบรวมข้อมูล (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 16 มกราคม 2566 

โดยมอบหมายใบงานการการรวบรวมข้อมูล ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 บันทึกข้อมูล 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 บันทึกข้อมูล 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การเขียนเพื่อน าเสนอ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 

 
 



 
 
 
 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  
(ช้ินงาน 5 คะแนน  STEM) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน 
     (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1. บอกความหมายของ 
การเขียน เชิงวิชาการ  

การเขียนรายงาน  
เชิงวิชาการ  

10 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 

 

- Power point 

2.ระบุองค์ประกอบของ 
การเขียนเชิงวิชาการ  
 
3. อธิบายกระบวนการ  
ในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ  
ส่ิงท่ีตนสนใจ  

การเขียนรายงาน  
เชิงวิชาการ  
 
รายงานน่ารู ้ 
 

15 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
-ช้ินงาน 5 คะแนน 

- Power point 
- ตัวอย่าง
รายงาน 

 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

4. ระบุเช่ือมโยง เชิงเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้ 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ วิธีการรับรู้ 
เชิงทฤษฎีและรับรู้จากส่ิงท่ีเป็น
คุณค่าและวัฒนธรรม  
5. วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎีและรับรู้
คุณค่าและวัฒนธรรม  
 

- วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎี
และรับรู้คุณค่าและ
วัฒนธรรม  
 
 
- สร้างสรรค์งานผ่าน
ภาษา 
 

20 - แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ  
20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

6. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดทา
บันทึกข้อมูล  
7. เขียนโครงร่าง การเขียนเชิง
วิชาการจากการศึกษาเรียบเรียง
และถ่ายทอดความคิดได้  
8. เขียนเนื้อเรื่อง / วิธีการ / 
ผลลัพธ์ สรุปแหล่งอ้างอิง การ
แสดงภาพประกอบภาคผนวก  
 

สืบเสาะค้นคว้า  
 
 
 
สร้างสรรค์ รายงาน  
 
 
เรียงร้อย ถ้อยความ  

25 - การตรวจค าตอบ 
จากสมุดและใบงาน 
- การน าเสนองาน 
 
 

- Power point 
- ห้องสมุด 

 

 
 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

9. เขียนและเรียบเรียงความคิด 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอทาง
วิชาการโดย ใช้ภาษาส่ือ
ความหมายถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นสาดับขั้นตอน ในรูปแบบของ
ความเรียงขั้นสูง จานวน 3,000 ค า 
ในฉบับต้นร่าง และฉบับจริง  
10. เขียนสารบัญ บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม  
11. ตรวจทาน และแก้ไขความเรียง
จากฉบับต้นร่างและฉบับจริง  
 

เรียงถ้อยร้อยความ 
ไขภาษา 

30 - การตรวจค าตอบจากสมุดและใบงาน 
- การน าเสนองาน 
-ช้ินงาน 10 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

5.6 ชิ้นงาน ต้นไม้แห่งความรู้ และ เขียนโครงร่าง (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการ
เรียนรู้/ผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ ก าหนดเวลาส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวนชิ้นงาน 

1) การหาแหล่ง
เรียนรู้  (ต้นไม้แห่ง
ความรู้) 
 
2) เขียนโครงร่าง  
การเขียนเชิง
วิชาการจาก
การศึกษาเรียบเรียง
และถ่ายทอด
ความคิดได้ 
3) เขียนและเรียบ
เรียงความคิด 
ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอทาง
วิชาการโดยใช้
ภาษาส่ือ
ความหมายถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็น
ล าดับขั้นตอน  

1.การสร้าง 
QR – code 
จากเว็บไซต์ 
ท่ีสนใจ 
2.ประเมินการ
เขียนโครงร่าง  
การเขียนเชิง
วิชาการ 
 
 
3.ประเมิน 
การเขียนและ
เรียบเรียงความ
คิด ข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอ
ทางวิชาการโดย
ใช้ภาษาส่ือ
ความหมาย 

1.การสร้าง 
 QR – code 
 
 
2.การแต่ง 
บทร้อยแก้ว
ประเภทงาน
เขียนเชิง
วิชาการ 
 
3.เขียนและ
เรียบเรียงความ
คิด ข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอ
ทางวิชาการ 

2 ช้ิน 10 คะแนน 
(ก่อนกลางภาค  
5 คะแนน และ 
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 
 
 
 
 
 

20 ธันวาคม 2565 
(ต้นไม้ความรู้) 
 
7 กุมภาพันธ์ 2566 
(เขียนโครงร่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 


