
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course  Syllabus) 

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

1.ชื่อรายวิชา  ภาษาไทย4 รหัสวิชา ท32102 
  จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์    40 ชั่วโมง / ภาคเรียน    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                     ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  ภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา 2565 
  ผู้สอน  นายประเวศน์   ถิ่นวิไล, นางบุญสาว  สุขสมบูรณ์, นางสุพิศ  กล่ินบุปผา 
2.ค าอธิบายรายวิชา 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  การตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่าน 
การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  การตอบค าถามจากการอ่าน
ประเภทต่างๆภายในเวลาที่ก าหนด  มารยาทในการอ่าน การผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ       
การประเมินงานเขียนของผู้ อ่ืน  แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง        
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง  
การเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง  มารยาทในการเขียน  การสรุปแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ ฟังและดู   การประเมินเรื่องที่ ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์               
ใช้ในการด าเนินชีวิต  วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู   มารยาทในการฟัง การดู และการพูด          
การอธิบายธรรมชาติของภาษาพลังภาษา และลักษณะของภาษา  การใช้ค าและกลุ่มค า การสร้างประโยค  
การแต่งบทร้อยกรอง  การอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต การวิเคราะห์และประเมินค่า         
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การสังเคราะห์ข้อคิด 
จากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  การท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การฝึกภาคปฏิบัติ  การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  
 



 
3.ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
ท 1.1 ม.4-6/1    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ม.4-6/2    ตีความ  แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ม.4-6/3    วิเคราะห์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
ท 1.1 ม.4-6/4  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่า  เพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
ท 1.1 ม.4-6/6  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด 
ท 1.1 ม.4-6/9  มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ม.4-6/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
ท 2.1 ม.4-6/5 ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเองและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง

อย่างถูกต้อง 
ท 2.1 ม.4-6/6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล

สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
ท 2.1 ม.4-6/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ท 2.1 ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน 
ท 3.1 ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู  แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ท 3.1 ม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
ท 4.1 ม.4-6/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  และลักษณะของภาษา 
ท 4.1 ม.4-6/2 ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
ท 4.1 ม.4-6/4 แต่งบทร้อยกรอง 
ท 4.1 ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย 
ท 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ

สังคมในอดีต 
ท 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ 
ท 5.1 ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท 5.1 ม.4-6/6 ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ

น าไปใช้อ้างอิง 
                       รวม   23  ตัวช้ีวัด 

 
 



 
4.ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย (การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 

บทร้อยกรอง  ท่องบทอาขยาน ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน)  
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค.2565  
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย (การอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ) สอนผ่าน Line, Goolgle  
classroom, Google meet)  

2 7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย (การบันทึกการค้นคว้าและเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ) 

3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย (การพูดในโอกาสต่างๆ) 
4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย (การพูดในโอกาสต่างๆ) 
5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย (การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค 

ตรงตามวัตถุประสงค์) 
6 
 
 
 

 

5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย  (การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค 
ตรงตามวัตถุประสงค์) (สอนชดเชยวันหยุด  ในวันที่ 5 ธ.ค.2565  
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย (การใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ สอนผ่าน Line, 
Goolgle  classroom, Google meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย (การวิเคราะห์วรรณคดีเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์   และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต) (สอนชดเชย
วันหยุด  ในวันที่ 12 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ลิลิต
ตะเลงพ่าย (การวิเคราะห์วรรณคดีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์   
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต) สอนผ่าน Line, Goolgle  
classroom, Google meet) 

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

เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย(วิเคราะห์วรรณคดีเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์   และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต) 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

  



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
9 26 ธ.ค.- 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เรื่อง  หลักการฟัง  การดู  การพูด  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง หลักการฟัง  การดู  การพูด สอนผ่าน Line, Goolgle  
classroom, Google meet) 

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค.2566 เรื่อง  บทละครพูดค าฉันท์ มัทนะพาธา (อ่านออกเสียงร้อยกรอง 
อ่านตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์ 
วิจารณ์) (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 โดยมอบหมาย
ใบงาน เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์ มัทนะพาธา (อ่านแปลความ)
สอนผ่าน Line, Goolgle  classroom, Google meet) 

11  9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 เรื่อง  บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา (อ่านออกเสียงร้อยกรอง 
อ่านตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์ 
วิจารณ์) 

12 16 ม.ค. - 20  ม.ค. 2566 เรื่อง  บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา (ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ และประเมินผลงานของผู้อ่ืนได้) (สอนชดเชย
วันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง  
บทละครพูดค าฉันท์ มัทนะพาธา (ย่อความ) สอนผ่าน Line, 
Goolgle  classroom, Google meet) 

13 23 ม.ค.- 27 ม.ค. 2566 เรื่อง  บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา (ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่างๆและประเมินผลงานของผู้อ่ืนได้) 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ.2566 เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา (สรุปแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็น) 

15 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2566 เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา (การอธิบายและวิเคราะห์
การสร้างค าในภาษาไทย) 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 เรื่อง  บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา (อธิบายและวิเคราะห์การ
สร้างค าในภาษาไทย) 

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 
 

เรื่อง  บทละครพูดค าฉันท์มัทนะพาธา(ประเมินคุณค่าทางด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม) 

18 27 ก.พ. - 3 ม.ีค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4 (ท32102) 
20 13 มี.ค. -17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4 (ท32102) 

  



 
 
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) 
- คะแนนสอบปลายภาค      30   คะแนน 

    รวม      100   คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม  25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ท1.1  ม.4-6/1,ม4-6/3, 
        ม.4-6/9 

ลิลิตตะเลงพ่าย 
(อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อย
กรอง 
ท่องบทอาขยาน 
ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน) 

5 การท่องบทอาขยาน 
 
 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
 

ท2.1  ม.4-6/6,ม4-6/7, 
        ม.4-6/8 

ลิลิตตะเลงพ่าย 
(บันทึกการค้นคว้าและ
เขียนรายงาน 
เชิงวิชาการ) 

5 รายงานเชิงวิชาการ -คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

ท3.1  ม.4-6/4,ม4-6/6 ลิลิตตะเลงพ่าย  
(การพูดในโอกาส
ต่างๆ) 

5 การพูดแสดง 
ความคิดเห็น 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

ท4.1  ม.4-6/1,ม4-6/2 ลิลิตตะเลงพ่าย 
(ใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์) 

5 -การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
-แบบทดสอบปรนยั
แบบเลือกตอบ  4  
ตัวเลือกจ านวน  20  
ข้อ 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

ท5.1  ม.4-6/2,ม4-6/6 ลิลิตตะเลงพ่าย
(วิเคราะห์วรรณคดี
เชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต) 

5 -การตรวจค าตอบ
จากสมุดและใบงาน 
-แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ  4  
ตัวเลือกจ านวน   
20  ข้อ 

คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

 
  
 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ท1.1  ม.4-6/1,ม4-6/3,ม.4-6/9 
ท2.1  ม.4-6/6,ม4-6/7,ม.4-6/8 
ท3.1  ม.4-6/4,ม4-6/6 
ท4.1  ม.4-6/1,ม4-6/2 
ท5.1  ม.4-6/2,ม4-6/6 

ลิลิตตะเลงพ่าย 
 

20 -แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ   
4  ตัวเลือกจ านวน  30  ข้อ 
-แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)  
จ านวน  2  ข้อ 

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค  รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ท1.1  ม.4-6/2,ม4-6/3, 
        ม.4-6/9 

บทละครพูดค าฉันท์
มัทนะพาธา (อ่าน
ออกเสียงร้อยกรอง 
อ่านตีความ แปล
ความ ขยายขยาย
ความเรื่องที่อ่านและ
วิเคราะห์ วิจารณ์) 

5 -การอ่าน 
-ใบงาน 
 

-แบบประเมิน 
การอ่าน 
-ตรวจใบงาน 
 

ท2.1  ม.4-6/4,ม4-6/5,  
        ม.4-6./8 

บทละครพูดค าฉันท์
มัทนะพาธา (ผลิต
งานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่างๆและ
ประเมินผลงานของ
ผู้อื่นได้) 

5 แสดงบทบาทสมมติ -วีดีทัศน์เรื่อง
มัทนะพาธา  
(การแสดงของ
นักเรียน) 
 

ท3.1  ม.4-6/1,ม4-6/6 บทละครพูดค า
ฉันท์มัทนะพาธา 
(สรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็น) 

5 -การตรวจค าตอบ
จากสมุดและใบงาน 
-แบบทดสอบปรนัย 
 
 
 

- คอมพิวเตอร์ 
แบบพกพา 
- เครื่องฉาย 
-ใบงาน ,แบบฝึก
สรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็น 

  



 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชีว้ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

    บทละครพูดค า
ฉันท์มัทนะพาธา 

ท4.1  ม.4-6/4 บทละครพูดค าฉันท์
มัทนะพาธา (อธิบาย
และวิเคราะห์การ
สร้างค าใน
ภาษาไทย) 

5 -การตรวจค าตอบ
จากสมุดและใบงาน 
-แบบทดสอบปรนัย 
 

- คอมพิวเตอร์ 
แบบพกพา 
- เครื่องฉาย 
-ใบงาน ,แบบฝึก
อธิบายและ
วิเคราะห์การสร้าง
ค าในภาษาไทย 

ท5.1  ม.4-6/3 บทละครพูดค าฉันท์
มัทนะพาธา(ประเมิน
คุณค่าทางด้าน
วรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม) 

5 -การตรวจค าตอบ
จากสมุดและใบงาน 
-แบบทดสอบปรนัย 
 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 
- เครื่องฉาย 
-ใบงาน ,แบบฝึก
คุณค่าทางด้าน
วรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ท1.1  ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/9 
ท2.1  ม.4-6/4,ม4-6/5,ม.4-6/8 
ท3.1  ม.4-6/1,ม4-6/6 
ท4.1  ม.4-6/4 
ท5.1  ม.4-6/3 

บทละครพูด 
ค าฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธา 
 

30 -แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  4  
ตัวเลือกจ านวน  50  ข้อ 
-แบบทดสอบแบบอัตนัย(แบบเขียน)  
จ านวน  1  ข้อ 

 
    
 
 



 
 
5.6 ชิ้นงาน คลิปวิดีโอการท่องบทอาขยานลิลิตตะเลงพ่าย และ วีดิทัศน์ เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง

มัทนะพาธา  (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียน/ 
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชื้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

ท1.1  ม.4-6/1,ม4-6/3, 
        ม.4-6/9 

1.คลิปวิดีโอ 
การท่องบทอาขยาน 
ลิลิตตะเลงพ่าย 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5 คะแนน 
(ก่อนกลาง
ภาค) 

20 ธ.ค.65 

ท2.1  ม.4-6/4,ม4-6/5,  
          ม.4-6./8 

2.การบันทึกวีดดิทัศน์ 
เรื่อง บทละครพูดค า
ฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5 คะแนน 
(หลังกลาง
ภาค) 

17 ก.พ.66 

 
 

  


