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ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 
1. รหัสวิชา   ท31203 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1.0 
3.ชื่อวิชา   ภูมภิาษาไทย 
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นางสาวงามตา  ยิ้มยัง  
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะของภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ระดับของภาษา  ใช้ภาษาเหมาะสม
กับโอกาส กาลเทศะ และบุคคล   ศึกษาลักษณะของภูมิปัญญา  ประเภทของภูมิปัญญาความส าคัญของ
ภูมิปัญญา  และความสัมพันธ์ของภาษากับภูมิปัญญา  อธิบายและวิเคราะห์ การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และภาษาถ่ินของจังหวัดอุทัยธานี  ความสัมพันธ์ของภาษากับศิลปะแขนงต่างๆ 
การใช้ภาษาท่ีสัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและท้องถิ่นอุทัยธานี   คติชาวบ้าน  และความส าคัญ
ของภาษาไทยในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย 
             เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอด
วัฒนธรรมไทย  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. มีความรู้ในเรื่องความหมายของภาษากับวัฒนธรรม 
 2. มีความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมในการใช้ภาษา และระดับของภาษา 
 3. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องภูมิปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภูมิปัญญา 
 4. มีความรู้และเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับศิลปะแขนงต่าง ๆ 
 5. มีความรู้และเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณีไทย  
 6. มีความรู้และบอกความหมายของส านวนไทยที่ใช้ในประเพณีทั่วไปและท้องถิ่น    
 7. มีความรู้และบอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับคติชาวบ้าน    
 8. มีความรู้และอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี 
 9. มีความรักและเห็นความส าคัญของภาษาไทยในการสืบทอดทางวัฒนธรรมไทย 



 
 

-92- 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2. กระบวนการกลุ่ม 
 3. การใช้ทักษะกระบวนการคิด 
 4. การน าเสนอ 
 5. การสรุปองค์ความรู้ 
 6. การแสดงบทบาทสมมุติ   
 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-2 ภาษากับ
วัฒนธรรม 

ความหมายและ
ความสัมพันธ์ของ
ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ความรู้จากใบความรู้ สรุป 
และน าเสนอ 

3 

2-5 วัฒนธรรม 
ในการใชภ้าษา 

ระดับของภาษาและ
การใช้ภาษา 

นักเรียนท ากิจกรรมสร้างผัง
มโนทัศน์ (Mind Mapping) 
จากใบความรู้ ระดับภาษา 
พร้อมสรุปความรู้ จาก
ผลงาน เพื่อตอบค าถาม 

6 

 

5-7 ภูมิปัญญากับ
ภาษา 

ความหมายของ 
ภูมิปัญญา  และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับภูมิปัญญา 

นักเรียนสืบค้นความหมาย
ของภูมิปัญญาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับภูมิปัญญาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  

4 

7-11 ภาษากับศิลปะ
แขนงต่าง ๆ 

ความสัมพันธ์ของ
ภาษากับศิลปะแขนง
ต่าง ๆ 

นักเรียนแบ่งกลุ่มน าเสนอ
ความสัมพันธ์ของภาษากับ
ศิลปะแขนงต่าง ๆ 

8 

11-16 ภาษากับ 
ประเพณีไทย 

และคติชาวบ้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับประเพณีไทย 
และความหมายของ
ส านวนไทยที่ใช้ใน
ประเพณีทั่วไปและ
ท้องถิ่น รวมถึง 
ภาษาถ่ิน 

นักเรียนศึกษาความหมาย
ของส านวนไทย และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ที่มา
ของส านวนต่าง ๆ รวมทั้ง
ภาษาถ่ิน โดยเก็บข้อมูล 
บันทึกเป็นสมุดความรู้ และ
บันทึกแหล่งที่มาท่ีชัดเจน 

10 
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15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1. ก่อนกลางภาค (25 คะแนน) 
 1.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 1.2 ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 2. กลางภาค (20 คะแนน) 
 3. หลังกลางภาค (25 คะแนน) 
 3.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 3.2 ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 4. สอบปลายภาค (30 คะแนน) 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ข้อมูลจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2. ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
   
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้จัดท า 
           (นางสาวงามตา  ยิ้มยัง) 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

16-20 ภาษากับ                      
การสืบทอดทาง
วัฒนธรรมไทย 

ความสัมพันธ์ระหว่าง            
ภาษากับคติชาวบ้าน 
สืบค้นภูมิปัญญา  
ทางภาษาซึ่งเป็น
วรรณกรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดอุทัยธานี 
และบอกความส าคัญ
ของภาษาไทย 
ในการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมไทย 

นักเรียนสืบค้นภูมิปัญญา  
ทางภาษาซึ่งเป็น
วรรณกรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดอุทัยธานี โดย
แบ่งกลุ่มศึกษาแยก
ประเภทวรรณกรรม สรุป
เป็นองค์ความรู้ แล้ว
น าเสนอในรูปแบบการ
แสดง 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ................................................................ 
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางจิตรลดา  วงษ์พานิช) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

...............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
                (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................................................................................  
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
               (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
 
 
 
 


