
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

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

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 4   รหัสวิชา ท22102 
จ านวนชัว่โมง 3  ช่ัวโมง/ สัปดาห์  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน   นางภัชรา   จิตสงบ, นางสาวทิพย์วรรณ   พูลเพิ่ม, นางสาวธิดารัตน์   เนียมรุ่งเรือง 

นายอรรถพล ศรีสังข์งาม 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ความส าคัญเรื่องท่ีอ่าน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียน 
วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  งานเขียนหนังสือ บทความ 
ค าประพันธ์หรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด หลักการเขียน
เรียงความ หลักการเขียนรายงาน หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
ท่ีฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ  เรื่องท่ีฟังและดู 
อย่างมีเหตุผล เรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค 
แต่งบทร้อยกรอง ใช้ค าราชาศัพท์ รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
สรุปเนื้อหา วิเคราะห์และวิจารณ์ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิด  
จากการอ่านไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง จับใจความ สรุป อธิบาย อภิปราย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
จ าแนก เขียน ประเมิน วิจารณ์ โต้งแย้ง ฟัง ดู พูด แต่งบทร้อยกรอง ใช้ค าราชาศัพท์ รวบรวมและท่องจ า 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปปฏิบัติตนในสังคมอย่างถูก ต้อง  
อันน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
    ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ม.2/2 จับใจความส าคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ม.2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

  ม.2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน 
ม.2/6 ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ  แนวคิดท่ีได้ 
        จากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน 
 
  ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ    

ม.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
       ม.2/3 เขียนเรียงความ 

ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
ม.2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ 
ม.2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

       ม.2/8 มีมารยาทในการเขียน 
 

ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ม.2/1 พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ 
ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ม.2/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า 
ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   
  ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน 
  ม.2/3 แต่งบทร้อยกรอง 

ม.2/4 ใช้ค าราชาศัพท์ 
ม.2/5 รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
 



 
ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น 

ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล  
        ประกอบ 
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ม.2/5 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอ่าน 
 

รวม  28  ตัวช้ีวัด 
 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 เนื้อเรื่อง ลักษณะค าประพันธ์ และการพิจารณาคุณค่าของ
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 
โดยมอบหมายใบงานโคลงภาพพระราชพงศาวดาร เรื่อง  
พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
meet, YouTube) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 เนื้อเรื่อง ลักษณะค าประพันธ์ และการพิจารณาคุณค่าของ
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 วันท่ีผมต่ืนสาย, ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 เนื้อเรื่องและลักษณะค าประพันธ์ เรื่อง โคลงสุภาษิต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การพิจารณาคุณค่าของ เรื่อง โคลงสุภาษิตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข, การพูดโน้มน้าวใจ (สอนชดเชย

วันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง  
การพูดโน้มน้าวใจ ชดเชยการสอนผ่าน Line, google meet, 
YouTube) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 โชคดีท่ีมีภาษาไทย, ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย 
ใบงานเรื่อง ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ชดเชยการสอน
ผ่าน Line, google meet, YouTube) 

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

ความรับผิดชอบ, เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

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

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
ประวัติความเป็นมาและลักษณะค าประพันธ์ของเรื่อง  
ศิลาจารึกหลักท่ี 1 (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมายให้ศึกษาลักษณะค าประพันธ์ของเรื่อง  
ศิลาจารึกหลักท่ี 1 ชดเชยการสอนผ่าน Line, google meet, 
YouTube) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 เนื้อเรื่องศิลาจารึกหลักท่ี 1 (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 
ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ศิลาจารึกหลักท่ี 1  
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google meet, YouTube)             

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การพิจารณาคุณค่าของเรื่อง ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การเขียนเรียงความ (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 

2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง คุณครูของฉัน ชดเชย 
การสอนผ่าน Line, google meet, YouTube) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ถกประเด็นเป็นรายงาน 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 รื่นเริงเพลงร าวง 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ลักษณะของประโยค 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ประวัติความเป็นมาและลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดี 

เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 เนื้อเรื่องและการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี  

เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 10 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม            100 คะแนน 
 
 
 

 



 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25 คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

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

- เชิญชวนชวนเชิญ 
- ร้อยกรองสะท้อนความคิด 
- ส่ือความจากสาร 
- คุณค่าจากต่างแดน 

25 - การอ่านออกเสียงบท                
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
- การคัดลายมือ 
- การแต่งค าประพันธ์ 
- พูดสรุปใจความส าคัญ            
ของเรื่องท่ีฟังและดู 
- พูดโน้มน้าวใจ 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเติมค าตอบจ านวน 
20 ข้อ 
- สมุดบันทึก 
- ท่องจ าบทอาขยานตาม         
ท่ีก าหนดและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

-โปรแกรม
น าเสนอภาพนิ่ง 
(PowerPoint) 
- หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย  
วรรณคดีวิจักษ์ 
และ วิวิธภาษา 
- ใบงาน 
- Google Meet 
- Line  
- youtube 

 
 

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

 
 
 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

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

- เชิญชวนชวนเชิญ 
- ร้อยกรองสะท้อนความคิด 
- ส่ือความจากสาร 
- คุณค่าจากต่างแดน 

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

 รวม 20  



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค รวม  25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

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

- ร้อยเรียงความคิด 
- ประโยคส่ือความ 
- รายงานพัฒนาฐานความรู้ 
- ร้อยกรองสะท้อนภาษา 

25 - การอ่านออกเสียงบท                
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
- การคัดลายมือ 
- การแต่งค าประพันธ์ 
- การเขียนเรียงความ 
- การพูดรายงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเติมค าตอบจ านวน 
20 ข้อ 
- สมุดบันทึก 
- ท่องจ าบทอาขยานตาม         
ท่ีก าหนดและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

-โปรแกรม
น าเสนอภาพนิ่ง 
(PowerPoint) 
- หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย  
วรรณคดีวิจักษ์ 
และ วิวิธภาษา 
- ใบงาน 
- Google 
Meet 
- Line  
- youtube 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

- ร้อยเรียงความคิด 
- ประโยคส่ือความ 
- รายงานพัฒนาฐานความรู้ 
- ร้อยกรองสะท้อนภาษา 

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

 รวม 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6 ชิ้นงาน นิทานหรรษา (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หรือ  ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน ลักษณะประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ท 5.1 ม.2/1, ม.2/4 
 
 

1. แนวคิดในการออกแบบ 
2. ประสิทธิภาพของ   
   ช้ินงาน 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
   ในการออกแบบช้ินงาน 
4. ความสวยงาม 
   ความประณีตของ  
   ช้ินงาน 
5. การน าเสนอผลงาน 

นิทานหรรษา 1 ช้ิน 10  คะแนน 
(หลังกลางภาค) 

 

24 ก.พ. 2566 

 
 
 
 

 


