
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course  Syllabus) 

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

 
1.ชื่อรายวิชา  วรรณกรรมท้องถิ่น   รหัสวิชา ท30204 
  จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์    40 ชั่วโมง / ภาคเรียน    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  ภาคเรียนท่ี 2         ปีการศึกษา 2564 
  ผู้สอน  นางบุญสาว  สุขสมบูรณ์  
 
2.ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมาลักษณะรูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของวรรณกรรม
ท้องถิ่น โดยการอธิบาย บรรยาย  ศึกษาเดี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้านของภาคต่างๆ ในด้านเนื้อหาสาระวิเคราะห์
คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละประเภทในท้องถิ่นภาคกลาง  ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพ่ือให้
เห็นคุณค่า ตระหนักและเกิดความรักหวงแหนในวรรณกรรมท้องถิ่นของชาติอันถือเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมทางภาษาที่ดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยให้
คงอยู่สืบไป 
            โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 
            เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะทางภาษา น าความคิดไป
ใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เข้าใจและเห็นคุณค่าในวรรณคดี และวรรณกรรมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีนิสัยรักการอ่าน        การเขียนและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
 
 



3.ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ รูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมาย 

ของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
2. บอกคุณค่าและความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีต่อสังคมไทย 
3. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ ประเภท วิธีการเล่นปริศนาค าทาย 
4. วิเคราะห์คุณค่าอันเกิดจากการเล่นปริศนาค าทาย 
5. อธิบายเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้านของภาคต่างๆประวัติความเป็นมาและเนื้อหาสาระของเพลงพ้ืนบ้าน 
6. วิเคราะห์คุณค่าของเพลงพ้ืนบ้านในด้านสังคม 

 
7. อธิบายความหมาย ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และ

ภาคอีสาน 
8. วิเคราะห์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางด้านสังคมของวรรณกรรมท้องถิ่น 
9. บอกแนวทางในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 

               รวม   9  ผลการเรียนรู้ 

4.ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 - 5 พ.ย. 2564 สอนออนไลน์ โดยใช้ Google  Classroom, Google Meet, 

Facebook, YouTube, line 
เรื่อง ความหมาย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ของวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

2 8  - 12 พ.ย. 2564 สอนออนไลน์ โดยใช้ Google  Classroom, Google Meet, 
Facebook, YouTube, line 
เรื่อง ประเภทและจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น 

3 15 - 19 พ.ย. 2564 สอนออนไลน์ โดยใช้ Google  Classroom, Google Meet, 
Facebook, YouTube, line 
เรื่อง คุณค่าและความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีต่อ
สังคมไทย 

4 22  - 26 พ.ย. 2564 สอนออนไลน์ โดยใช้ Google  Classroom, Google Meet, 
Facebook, YouTube, line 
เรื่อง คุณค่าและความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีต่อ
สังคมไทย 



 
สัปดาห์ วนั/เดือน/ปี เร่ืองท่ีสอน 

5 29 พ.ย. 2564  -  3 ธ.ค.  
2564 

สอนออนไลน์ โดยใช้ Google  Classroom, Google Meet, 
Facebook, YouTube, line 
เรื่อง ความหมาย ส่วนประกอบ ประเภท วิธีการเล่นปริศนาค า
ทาย 

6 6 - 12 ธ.ค. 2564 สอนชดเชยออนไลน์ในวันที่ 11-12 ธ.ค. 2564  
แทนวันที่ 6 ธ.ค. 2564 หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9  
(ใช้ตารางสอนวันจันทร์) 
และวันที่ 10 ธ.ค. 2564  หยุดวันรัฐธรรมนูญ   
(ใช้ตารางสอนวันศุกร์) 
โดยใช้ Google  Classroom, Google Meet,Facebook, 
YouTube, line 
เรื่อง การเล่นปริศนาค าทาย 

7 13 - 17 ธ.ค. 2564 เรื่อง คุณค่าการเล่นปริศนาค าทาย 
8 20 – 24 ธ.ค. 2564 เรื่อง คุณค่าจากการเล่นปริศนาค าทาย 
9 27  - 31 ธ.ค. 2564 

 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สอนชดเชยออนไลน์ในวันที่ 25 ธ.ค.2564  
แทนวันที่ 31 ธ.ค. 2564 หยุดวันสิ้นปี  
(ใช้ตารางสอนวันศุกร์)  
โดยใช ้Google  Classroom, Google Meet,Facebook, 
YouTube, line 
เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านของภาคต่างๆ 

10 3  - 8 ม.ค.2565 สอนชดเชยออนไลน์ในวันที่  8 ม.ค.2565  
แทนวันที่ 3 ม.ค. 2565  หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่  
(ใช้ตารางสอนวันจันทร์) 
โดยใช ้Google  Classroom, Google Meet,Facebook, 
YouTube, line 
เรื่อง ประวัติความเป็นมาและเนื้อหาสาระของเพลงพ้ืนบ้าน    

11  10 - 14 ม.ค. 2565 เรื่อง คุณค่าของเพลงพื้นบ้านในด้านสังคม 
12 17 – 21  ม.ค. 2565 เรื่อง ความหมาย ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคอีสาน 
 



สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
13 24 – 28 ม.ค. 2565 เรื่อง คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางด้านสังคมของ

วรรณกรรมท้องถิ่น 
14 31 ม.ค.2565 - 4 ก.พ. 

2565 
เรื่อง คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางด้านสังคมของ
วรรณกรรมท้องถิ่น 

15 7 – 11 ก.พ. 2565 เรื่อง  วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม 
16 14 - 18 ก.พ. 2565 สอนชดเชยออนไลน์ในวันที่ 19 ก.พ. 2565  

แทนวันที่ 16 ก.พ. 2565 หยุดวันมาฆบูชา  
(ใช้ตารางสอนวันพุธ) 
โดยใช ้Google  Classroom, Google Meet,Facebook, 
YouTube, line 
เรื่อง  วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม 

17 21 - 25 ก.พ. 2565 เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม  
18 25 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 

2565 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

19 7 – 11 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ท30204 
20 14  – 18 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ท30204 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30   คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค      25   คะแนน (ชิ้นงานวรรณกรรมท้องถิ่น) 
  คะแนนสอบกลางภาค      20   คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค          25   คะแนน(ชิ้นงานวรรณกรรมท้องถิ่น) 
  คะแนนสอบปลายภาค      30   คะแนน 
  รวม      100   คะแนน   
 
 
 
  



5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม  25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1 วรรณกรรมท้องถิ่น 5 ใบงานความหมาย
ที่มาของวรรณกรรม 
ท้องถิ่น 
 
 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

2 วรรณกรรมท้องถิ่น 5 ใบงานความส าคัญ
ของวรรณกรรม 
ท้องถิ่น 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

3 ปริศนาค าทาย 5 ใบงานที่มาและ
ความหมายของ
ปริศนาค าทาย 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

4 ปริศนาค าทาย 10 ชิ้นงานปริศนาค าทาย -คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

 
 5.3 คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20 คะแนน (วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2564) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1,2 
3,4 

1. วรรณกรรมท้องถิ่น 
2.ปริศนาค าทาย 
 

20 
 

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

  
 
 



5.4 คะแนนหลังกลางภาค  รวม 25 คะแนน 

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

5 3.เพลงพื้นบ้าน 5 ใบงานเพลงพ้ืนบ้าน 
 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

6 3.เพลงพื้นบ้าน 5 ชิ้นงานเพลงพ้ืนบ้าน -คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

7 4.วรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคเหนือ  
ภาคกลาง  
ภาคใต้และภาค
อีสาน 

5 ใบงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคเหนือ  
ภาคกลาง  
 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

8 4.วรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคเหนือ  
ภาคกลาง  
ภาคใต้และภาค
อีสาน 

5 ใบงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคใต้และ
ภาคอีสาน 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

9 5.วรรณกรรมท้องถิ่น
นครปฐม 

5 ชิ้นงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นนครปฐม 

-คอมพิวเตอร์ 
 แบบพกพา 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

 
           
 
 
 
 
 



 5.5 คะแนนสอบปลายภาค  รวม 30 คะแนน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลการสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

5,6 
7,8 

 
 
 
 
9 

-เพลงพื้นบ้าน 
-วรรณกรรมท้องถิ่น    
ภาคเหนือ  
ภาคกลาง  
ภาคใต้ 
และภาคอีสาน 
-วรรณกรรมท้องถิ่นนครปฐม 

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

  
5.6 ชิ้นงาน (STEM) 
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียน/ 
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชื้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

3,4 1. วาดภาพปริศนา 
    ค าทาย 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5 คะแนน 20 ธ.ค.64 

9 2. รายงานวรรณกรรม 
   ท้องถิ่นนครปฐม 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5 คะแนน 24 ก.พ.65 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 


