
 
 
 
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Cass Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา การเขียนในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ท30206    
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย      ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2                    ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นายสุทธิพจน์ วัยวัฒน์ 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในการเขียน ความหมายและ
บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน โดยเขียนหรือการพูดอธิบาย 

ฝึกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา การเขียนอวย
พร การเขียนเพื่อศึกษา การเขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน การเขียนโครงการและการเขียนเพื่อ ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนสื่อเล็กทรอนิกส์ เขียนแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนที่สาธารณะ มีมารยาทในการเขียนสื่อสาร
โดยใช้กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้รู้หลักการเขียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีความประณีตในการใช้ภาษา เข้าใจการใช้ภาษา ที่
สละ ทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้แจ่มแจ้ง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 3. ผลการเรียนรู้ 

 1. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง 
2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี

ข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน 
 3. เขียนเพ่ือการศึกษา เขียนบันทึกความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 
 
 

 4. บอกแนวทางการเขียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
 5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ระดับภาษาเหมาะสมกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
 6. เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1พ.ย.-4พ.ย.2565 ความหมายและวัตถุประสงค์การเขียน(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 
วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดย มอบหมายใบงานความหมายของการเขียน ชดเชย
การสอนผ่าน Line, You Tube, Google Meet 

2 7พ.ย.-11พ.ย.2565 เรื่องความหมายจุดมุ่งหมายและประเภทเรื่องของการเขียนบรรยาย 
3 14พ.ย.-18พ.ย.2565 เรื่องกลวิธีการเขียนบรรยาย 
4 21พ.ย.-25พ.ย.2565  เรื่องความหมายและประเภทของการเขียนพรรณนา 

5 28พ.ย.-2ธ.ค.2565 ความหมายและประเภทของการเขียนพรรณนา 

6 5ธ.ค.-9ธ.ค.2565 การเขียนข้อมูลบุคคลและบันทึกย่อความสั้นๆ(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่   
5 ธ.ค. 2565 โดย มอบหมายใบงานการเขียนข้อมูลบุคคลและบันทึกย่อ
ความสั้นๆชดเชยการสอนผ่าน Line, You Tube, Google Meet 

7 12ธ.ค.-16ธ.ค.2565 การเขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ1 (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมายใบงานให้นักเรียนฝึกเขียน การเขียนอวยพรในเทศกาลต่างๆ 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, You Tube, Google Meet) 

8 19ธ.ค.-22ธ.ค.2565 
23ธ.ค.2565 

การเขียนจดหมายส่วน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26ธ.ค.-29ธ.ค.2565 
30ธ.ค.2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการใช้
เทคโนโลยีสืบค้นและการฝึกฝนการเขียนสอนโดยวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 



 
 
 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

10 2ม.ค.-6ม.ค.2566  โครงงาน(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยให้นักเรียนทำ  ใบ

งานเรื่องเรียนรู้โครงงาน ชดเชยการสอนผ่าน Line, You Tube,  Google 

Meet) 

11 9ม.ค.-13ม.ค.2566  หลักการเขียนรายงานโครงงาน 

12 16ม.ค.-20ม.ค.2566  การบันทึกข้อมูล (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดย        

มอบหมายให้นักเรียน ออกแบบชิ้นงานจาก เรื่องการบันทึกข้อมูลLine,   

You Tube , Google Meet ) 

13 23ม.ค.-27ม.ค.2566  ความหมายและความสำคัญของการเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

14 30ม.ค.-3ก.พ.2566  เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามแบ  บแผน 

15  6ก.พ.-10ก.พ.2566  ใช้ระดับภาษาเหมาะสมกาลเทศะอย่างมีมารยาท 

16 13ก.พ.-17ก.พ.2566  การเขียนบรรณานุกรม 

17 20ก.พ.-24ก.พ.2566  การแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนที่สาธารณะ 

18 27ก.พ.-3มี.ค.2566 สอบปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6มี.ค.-10มี.ค.2566 ประมวลผลคะแนน รายวิชาการเขียนในชีวิตประจำวัน (ท30206) 

20 13มี.ค.-17มี.ค.2566 ประมวลผลคะแนน รายวิชาการเขียนในชีวิตประจำวัน (ท30206) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
                    -คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
                    -คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน   
                    - คะแนนหลังกลางภาค   25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
                     -สอบปลายภาค  30 คะแนน 

            รวม   100 คะแนน 
 

 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้

ถูกต้อง 

ถูกคำถูกความ 5 ตรวจสมุด การคำ

ตามคำบอก 

บัตรคำ 

2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตาม

วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบ

เรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ

สาระสำคัญชัดเจน 

สื่อสารตามรูปแบบ 10 ตรวจสมุดงานเขียน

ในรูปแบบต่าง ๆ 

ใบความรู้ 

Power Point 

3. เขียนเพื่อการศึกษา เขียน

บันทึกความรู้ เขียนรายงาน 

เขียนโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

หลากหลายการสื่อ

ความ 

10 ตรวจสมุดงานเขียน 

เอกสารรายงาน 

ใบความรู้ 

Power Point 

 
 



 
 
 
 
 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที2่3,26-29ธ.ค..2565) 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

3. เขียนเพื่อการศึกษา เขียนบันทึก

ความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงการอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

หลากหลายการสื่อความ 20 แบบทดสอบอัตนัย 

เขียนรายงาน  

จำนวน 1 ข้อ 

 
 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4. บอกแนวทางการเขียนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาท่ี

ถูกต้อง 

อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ 7 ตรวจและประเมิน

การเขียนสื่อ 

ใบความรู้ 

Power 

Point 

5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ใช้ระดับภาษา

เหมาะสมกาลเทศะอย่างมี

มารยาท 

มารยาทการสื่อสาร 8 ตรวจและประเมิน 

การเขียนสื่อสารผ่าน

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ใบความรู้ 

Power 

Point 

6. เขียนแสดงความคิดเห็น

บนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้

ภาษาสุภาพสละสลวย 

ภาษาสวยด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

10 ตรวจและประเมิน 

การเขียนแสดงความ

คิดเห็นบนพื้นที่

สาธารณะ 

ใบความรู้ 

Power 

Point 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที2่7-28 ก.พ.,1- 3 มี.ค.2566) 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ใช้ระดับภาษา

เหมาะสมกาลเทศะอย่างมี

มารยาท 

มารยาทการสื่อสาร 30 แบบทดสอบอัตนัย  

การเขียนสื่อสารผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

จำนวน 1 ข้อ 

 
5.6 ชิ้นงาน เขียนดี๊ดีและเขียนแทนใจ(STEM) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีเก็บ

คะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ กำหนดเวลาส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน 

ชิ้นงาน 

2. เขียนเพื่อ

การศึกษา เขียน

บันทึกความรู้ เขียน

รายงาน เขียน

โครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เขียนรายงาน

ให้ถูกต้อง  

 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5คะแนน 

(ก่อนกลางภาค) 

20 ธันวาคม 2565 

5. เขียนสื่อสารผ่าน

ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ใช้

ระดับภาษา

เหมาะสมกาลเทศะ

อย่างมีมารยาท 

เขียนสื่อสาร

ผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิก

ส์ใช้ระดับ

ภาษาได้

เหมาะสม 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5คะแนน 

(หลังกลางภาค) 

19 กุมภาพันธ์ 2566 

 


