
   

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู 
(Course Syllabus) 

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

 
1. ช่ือรายวิชา ภาษาไทย 2  รหัสวิชา  ท31102 
   จำนวนช่ัวโมง 2  ชั่วโมง / สัปดาห   40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหนวยกิต  1  หนวยกิต 
   กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย              ระดับช้ัน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
   ภาคเรยีนท่ี  2                ปการศึกษา  2565 
   ผูสอน  นางสาววันเพ็ญ  ชาวสวนเจริญ, นางสาวธนัญญา บัวชุม                                    
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกว  บทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ  อานงานเขียนประเภทตาง ๆ  
สรุปเรื่องที่อานวิเคราะห  วิจารณ  ประเมินคา  คาดคะเนอยางมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโตแยง  นำเสนอ
แนวคิดใหม สังเคราะหความรู  อานเรื่องตางๆแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน
ความคิดจากการอานมาประยุกตใชในชีวิตจริง มีมารยาทในการอานรักการอาน ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อ
ความในรูปแบบตาง ๆ เขียนจดหมาย เรียงความ บันทึก รายงานการคนควาใชขอมูลสารสนเทศอางอิง           
เขียนสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการเขียน ทักษะการฟง ดู  มีวิจารณญาณในการเลือกฟง ดู 
วิเคราะห  วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยง  นำเสนอแนวคิดใหม ประเมินคามาประยุกตใชในชีวิตจริง ทักษะ        
การพูด พูดในโอกาสตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พูดตอที่ประชุมชน พูดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวคิด โดยใชภาษาถูกตองเหมาะสม  มีมารยาทในการฟงดู  พูด มีความรูเรื่องการใชคำและกลุมคำ
สรางประโยคสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค  มีความรูเรื่องการเพิ่มคำ สรางคำ แตงบทรอยกรองประเภทตางๆ                
กลอน  ฉันท  ไดถูกตอง  วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น รวมทั้งวิเคราะหและประเมินการ
ใชภาษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ   เห็นคุณคาของภาษาไทย  รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ              
รูและเขาใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  วิเคราะห วิจารณ เชื่อมโยงเหตุการณทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิต
สังคมไทยในอดีต ประเมินคา สังเคราะหขอคิดมาประยุกตในชีวิตจริง เห็นคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
และรวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทางภาษาที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ทองจำบทอาขยายและ                 
บทรอยกรองท่ีมีคุณคานำไปใชอางอิง 
 โดยใชกระบวนการคิดว ิเคราะห สังเคราะห กระบวนการกลุ ม การฝกปฏิบัติ การสืบคนขอมูล                       
การอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด การสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมี 
ความสามารถในการอาน การเขียน  การฟงการดูและการพูด ตลอดจนเห็นคุณคาการนำความรู ไปปรับใช              
ในชีวิตประจำวัน  

เพื ่อใหนักเรียนเกิดความรู   ความเขาใจ เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู การศึกษาคนควา               
เกิดทักษะทางภาษา นำความคิดไปใชในการตัดสินใจ แกไขปญหา เขาใจและเห็นคุณคาในวรรณคดี และ
วรรณกรรมไทย สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริงได มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดูและ              
การพูด มีนิสัยรักการอาน การเขียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตร   
   



   

 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ 
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน      

ท 1.1 ม.4-6/1  อานออกเสียงบทรอยและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง  
                    ท่ีอาน 
ท 1.1 ม.4-6/3  วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานและประเมินคาเพ่ือนำความรู ความคิดไปใชตัดสินใจ 

                              แกปญหาในการดำเนินชีวิต 
ท 1.1 ม.4-6/4  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน และประเมินคาเพ่ือนำความรู ความคิดไปใชตัดสิน 

                              แกปญหาในการดำเนินชีวิต 
ท 1.1 ม.4-6/5  วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหม 

                              อยางมีเหตุผล 
  ท 1.1 ม.4-6/7  อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน 
          ท 1.1 ม.4-6/9  มีมารยาทในการอาน 

  ท 2.1   ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง   มีประสิทธิภาพ                   
ท 2.1 ม.4-6/1  เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง 

ท 2.1 ม.4-6/2  เขียนเรียงความ  
ท 2.1 ม.4-6/3  เขียนยอความจากสื่อท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย   
ท 2.1 ม.4-6/4  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตางๆ     
ท 2.1 ม.4-6/5  ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน แลวนำมาพัฒนางาน เขียนของตนเอง 
ท 2.1 ม.4-6/8  มีมารยาทในการเขียน 

     ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ      
  ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ท 3.1 ม.4-6/2  วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟงและดู 
ท 3.1 ม.4-6/4  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดู   
ท 3.1 ม.4-6/5  พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ โต แ ย ง   โน ม น า ว ใจ แ ล ะ เส น อ แ น ว ค ิด ให ม ดวยภาษา                 

                               ถูกตองเหมาะสม 

ท 3.1 ม.4-6/6  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด   
ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา           

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               
ท 4.1 ม.4-6/1  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 
ท 4.1 ม.4-6/2  ใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค 
ท 4.1 ม.4-6/4  แตงบทรอยกรอง 
ท 4.1 ม.4-6/5  วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน 
ท 4.1 ม.4-6/6  อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทย 
ท 4.1 ม.4-6/7  วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 



   

             
 
         ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 
นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ท 5.1 ม.4-6/1  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน 
ท 5.1 ม.4-6/2  วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถี 

                              ชวีิตของสังคมในอดีต 
ท 5.1 ม.4-6/3  วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ี  
                    เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
ท 5.1 ม.4-6/4  สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
ท 5.1 ม.4-6/5  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา 
ท 5.1 ม.4-6/6  ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตาม 
                    ความสนใจและนำไปใชอางอิง  
   รวม  28 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กำหนดการจัดการเรียนรู 
สัปดาห วัน/เดือน/ป เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 ลิขิตจากหัวใจ  
การอานออกเสียงรอยแกวและวิจารณเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล      
 (สอนชดเชยวันจันทรของสัปดาหท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดย 
มอบหมายใบงานการอานออกเสียง ชดเชยการสอนผาน Line, You 
Tube, Google Meet        

2 7 พ.ย. -11 พ.ย. 2565 ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ลิขิตจากหัวใจ  
สรุปเนื้อหาและทำใบงานเรื่องคำศัพทจากเรื่องลิขิตจากหัวใจ 
ใบงานและใบความรู  

3 14 พ.ย.- 18 พ.ย. 2565 การเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
การฟง ดู พูดอยางมีวิจารณญาณ 
การใชคำ กลุมคำ  

4 21 พ.ย -25พ.ย. 2565 การวิเคราะหประเมินคาเรื่องลิขิตจากหัวใจ 
5 28 พ.ย. 2565 - 2 ธ.ค.

2565 
ขานไขวิถีชาวนา  
การอานออกเสียงรอยกรอง 
การประเมินคาเรื่องท่ีอาน  
ทองจำบทอาขยาน         

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 เขียนเชิงพรรณนาและอธิบาย  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน
การศึกษาเนื้อหาเรื่องฉันทลักษณของกาพยยานี 11 ชดเชยการสอน
ผาน Line, You Tube, Google Meet)          

7 12 ธ.ค.- 16 ธ.ค. 2565 การมีวิจารณญาณ วิเคราะห สิ่งท่ีฟงและดู 
การแตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี 11 (สอนชดเชยวันหยุด       
ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานใหนักเรียนฝกแตง          
บทรอยกรองประเภทกาพยยานี 11 ชดเชยการสอนผาน 
Line, You Tube, Google Meet)      

8 19 ธ.ค.-22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

การวิเคราะห และประเมินคุณคาวรรณกรรมและวรรณคดี 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565           

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

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 
คติธรรมนำชีวิต  
การอานออกเสียงบทรอยกรอง 
ศึกษาลักษณะคำประพันธ ประเภทฉันท  
สอนชดเชยวันหยุด  ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานให
นักเรียนฝกแตงบทรอยกรองประเภทอินทรวิเชียรฉันท 11 ชดเชยการ
สอนผานLine, You Tube, Google Meet)        



   

สัปดาห วัน/เดือน/ป เรื่องท่ีสอน 
10 2 ม.ค - 6 ม.ค. 2566 การประเมินคางานเขียน 

พูดในโอกาสตางๆ 
นักเรียนเตรียมการพูดหนาชั้นเรียน  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใหนักเรียน
เตรียมการพูดหนาชั้นเรียน ชดเชยการสอนผาน Line, You Tube, 
Google Meet)                                                                     

11 9 ม.ค -13 ม.ค. 2566 การประเมินคาเรื่องท่ีอาน 
12 16 ม.ค - 20 ม.ค. 2566 การวิเคราะห วิจารณ 

การประเมินคุณคาวรรณกรรมวรรณคดี (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 
16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใหนักเรียน ออกแบบชิ้นงานจาก 
เรื่องคติธรรมนำชีวิต ชดเชยการสอนผาน  Line, You Tube , 
Google Meet )                                             

13 23 ม.ค-27 ม.ค. 2566 พินิจคาชาดก 
การอานออกเสียงรอยแกว 
การประเมินคาเรื่องท่ีอาน   
บอกขอคิดท่ีนำไปใชในชีวิตจริง 

14 30 ม.ค.- 3 ก.พ.2566 เขียนเรียงความ 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 การมีวิจารณญาณ วิเคราะห สิ่งท่ีฟงและดูไดอยางมีเหตุผล 
16 13 ก.พ.-17 ก.พ. 2566 การใชภาษาจากสื่อ สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 การวิเคราะห และประเมินคุณคาวรรณกรรมและวรรณคดี             
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค.2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 2 (ท31102) 
20 13 มี.ค.-17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 2 (ท31102) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

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

รวม    100 คะแนน 
    
 
 
 
 



   

         
 5.2  คะแนนกอนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 

ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3  
ท 3.1 ม.4-6/2, ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3 
 
 
 

ลิขิตจากหัวใจ 10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จำนวน 20 ขอ  
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน 2 ขอ 

- Note Book 
- Projector 
- power point 
-วีดิทัศน 
 
 
 
 

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

ขานไขวิถีชาวนา 15 การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ขอ 
- แบบทดสอบอัตนัย    
  จำนวน 2 ขอ 
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- Note Book 
- Projector 
- power point 
- วีดิทัศน 

 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน  (วันท่ี 23,26-29 ธันวาคม 2565)  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน 

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

ลิขิตจากหัวใจ 
ขานไขวิถีชาวนา 

20 -แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  
 2 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หนวยการ

เรียนรู 
คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 

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

คติธรรม
นำชีวิต 

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ขอ  
- แบบทดสอบอัตนัย  
จำนวน 1 ขอ   
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- Note Book 
- Projector 
-power point 
-วีดีทัศน 

 

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

พินิจคา
ชาดก 

15 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ขอ 
- แบบทดสอบอัตนัย   
จำนวน 2 ขอ 

- Note Book 
- Projector 
-power point 
-วีดีทัศน 
 

 
 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม  30  คะแนน (วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2566, 1 – 3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ 

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

คติธรรมนำชีวิต 
พินิจคาชาดก 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
  4 ตัวเลือก จำนวน 50 ขอ 
- แบบทดสอบอัตนัย  จำนวน 1 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
5.6 ช้ินงาน ทองจำบทอาขยานและแตงบทรอยกรอง (STEM)   

หนวยการเรียนรูหรือ
สาระการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ 
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา  
สงงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ช้ินงาน 

ขานไขวิถีชาวนา 
 

ประเมินการทองอาขยาน 
 

1.ทองจำ
บทอาขยาน 
 

1 ชิ้น 5 คะแนน  
(กอนกลางภาค) 

 20 ธ.ค.2565 
 
 
 

คติธรรมนำชีวิต ประเมินการแตง 
บทรอยกรอง 

2.แตงบท 
รอยกรอง 
 

1 ชิ้น 5 คะแนน  
(หลังกลางภาค) 

24 ก.พ.2566 

 
 


	ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
	นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

