
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 6 รหัสวิชา  ท33102 
   จำนวนชั่วโมง 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางกันยารัตน์  คนหลัก , นางสาวสุชาณี  ทองน้อย                      
    
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยายและความเรียง อ่านร้อยกรองประเภทฉันท์ 
อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน เขียนอธิบาย เขียนบรรยาย เขียนพรรณนา เขียน
บันเทิงคดี พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื ่องที่ฟังและดู เลือกเรื ่องที่ฟังและดูอย่าง                 
มีวิจารณญาณ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และฉันท์ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรร ม      
การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม  การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเพื ่อให้เก ิดความรู้     
ความคิด ความเข้าใจ    

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการทำงานอย่าง       
มีระบบ ประหยัด ซื ่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ อย่างพอเพียง          
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 

ท 1.1    ม.4-6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน            
ม.4-6/2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่าน 
ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ 
    ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
ม.4-6/7 อ่านเรื่องต่าง ๆ  แล้วเขียน  กรอบแนวคิด   ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 



 
 
ม.4-6/8 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

   มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
ม.4-6/9 มีมารยาทในการอ่าน 

ท 2.1   ม.4-6/1 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ   ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียง 
                     ถูกต้องมีข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจน     

ม.4-6/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ   
ม.4-6/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน     

 ท 3.1   ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ท 4.1   ม.4-6/4 แต่งบทร้อยกรอง 
  ม.4-6/5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

ม.4-6/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
ท 5.1   ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ           
                     ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
  ม.4-6/6 ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม 
                                ความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

รวม   19  ตัวชี้วัด 
 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ศึกษาความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ จากเรื่อง 
สามัคคีเภทคำฉันท์ (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 พ.ย. 
2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ความเป็นมาของสามัคคีเภทคำฉันท์ 
สอนชดเชยผ่าน Line, Google Classroom , Google Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ฉันทลักษณ์ของฉันท์แต่ละประเภทในเรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การพิจารณาคุณค่าด้านสังคมและข้อคิดจากเรื่อง สามัคคีเภท 

คำฉันท์ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การแต่งบทร้อยกรองประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เรื่องท่ีสอน 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การเขียนบรรยายและพรรณนา 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การเขียนโครงการ และการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่าน   

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง  
การเขียนโครงการ และการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่าน สอนผ่าน Line, 
Google Classroom, Google Meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู      
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 10 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง  
การสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู สอนผ่าน 
Line, Google Classroom, Google Meet)                    

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

การท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนด 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง  
ความเป็นมาไตรภูมิพระร่วง สอนผ่าน Line, Google Classroom,  
Google Meet)                    

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ศึกษาเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง  
ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สอนผ่าน Line, Google Classroom,  
Google Meet)                    

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี           เรื่อง
ไตรภูมิพระร่วง 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี เรื่อง ไตรภูมิพระรว่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมาย
ใบงานเรื่อง ข้อคิดจากไตรภูมิพระร่วง สอนผ่าน Line, Google  
Classroom,  Google Meet)                    

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การเขียนสารคดี 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การประเมินเรื ่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้     

ในการดำเนินชีวิต 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ เรื่อง ขัตติยะพันธกรณี 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การพิจารณาคุณค่าและข้อคิด เรื่อง ขัตติยะพันธกรณี 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เรื่องท่ีสอน 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชา ภาษาไทย 6 (ท33102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชา ภาษาไทย 6 (ท33102) 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม                   100 คะแนน   
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ท 1.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, 
          ม.4-6/7 

ร้อยกรองคล้องใจ 5 - แบบทดสอบปรนัย         
แบบเลือกตอบ 15 ข้อ 

- โปรแกรม
นำเสนอภาพนิ่ง 
(PowerPoint) 
- หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย  
วรรณคดีวิจักษ์ 
และหนังสือ         
หลักภาษาและ
การใช้ภาษา 
- Google 
Classroom 
- YouTube 

ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/7,             
         ม.4-6/8  

งามวิไลลิขิต 5  - แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ 

ท 3.1  ม.4-6/1, 4-ม.6/6 
ท 4.1  ม.4-6/4 
 

เพียรคิดสร้างสรรค์ 10 
 
 

- แบบทดสอบปรนัย          
แบบเลือกตอบ 15 ข้อ 
- ช้ินงานสะเต็ม 

ท 5.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6      วรรณคดีมรดก 5 - แบบทดสอบปรนัย         
แบบเลือกตอบ 15 ข้อ 

 
 
 



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ท 1.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, 
          ม.4-6/7 

ร้อยกรองคล้องใจ 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก     
  จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/7,             

         ม.4-6/8  
งามวิไลลิขิต 

ท 3.1  ม.4-6/1, 4-ม.6/6 
ท 4.1  ม.4-6/4 
 

เพียรคิดสร้างสรรค์ 

ท 5.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6      วรรณคดีมรดก 
 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค รวม  25 คะแนน   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ท 1.1   ม.4-6/4, ม.4-6/8, 
          ม.4-6/9 

พินิจภาษา 5 - แบบทดสอบปรนัย         
แบบเลือกตอบ 15 ข้อ 

- โปรแกรม
นำเสนอภาพนิ่ง 
(PowerPoint) 
- หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย  
วรรณคดีวิจักษ์ 
และหนังสือ         
หลักภาษาและ
การใช้ภาษา 
- Google 
Classroom 
- YouTube 

ท 2.1  ม.4-6/4, ม.4-6/8  รู้ค่างานเขียน 5  - แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ 
ท 3.1  ม.4-6/3, 4-ม.6/6 
 

รู้คิดร้อยความ 5 
 
 

- แบบทดสอบปรนัย          
แบบเลือกตอบ 15 ข้อ 

ท 4.1  ม.4-6/5, ม.4-6/7 
ท 5.1  ม.4-6/4  

วรรณกรรมพิเคราะห ์ 10 - แบบทดสอบปรนัย         
แบบเลือกตอบ 15 ข้อ 
- ช้ินงานสะเต็ม 

  
 
 
 



 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์, 1 - 3 มีนาคม 2566)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ท 1.1   ม.4-6/4, ม.4-6/8, 
          ม.4-6/9 

พินิจภาษา 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก     
  จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ ท 2.1  ม.4-6/4, ม.4-6/8  รู้ค่างานเขียน 

ท 3.1  ม.4-6/3, 4-ม.6/6 
 

รู้คิดร้อยความ 

ท 4.1  ม.4-6/5, ม.4-6/7 
ท 5.1  ม.4-6/4  
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     5.6  ชิ้นงานแต่งฉันท์ตามฉันทลักษณ์ และไตรภูมิพระร่วงสามมิติ (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

        ท 4.1  ม.4-6/4 
 

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

ช้ินงาน 1 ช้ิน 5  คะแนน 
(ก่อน 

กลางภาค) 
 

20 ธ.ค. 2565 

ท 5.1  ม.4-6/4  1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของ    
   ช้ินงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 
   ในการออกแบบช้ินงาน 
5. ความสวยงาม 
   ความประณีตของช้ินงาน 

ช้ินงาน 1 ช้ิน 5  คะแนน 
(หลัง 

กลางภาค) 
 

24 ก.พ. 2566 



 
 


