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ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา   ท32101 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 
3. ชื่อวิชา   ภาษาไทย 
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน            นางจิตรลดา  วงษ์พานิช  
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภท ข่าว  บทความ  ค าสอน  และบทร้อยกรอง
ประเภทร่ายและฉันท์   การอ่านจับใจความ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์ และ
คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่าจากจากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จาก
วรรณกรรมคุณค่า  วรรณคดีในบทเรียน  และต านาน  นิทาน  เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุบ้านนามเมือง
จังหวัดอุทัยธานี และมีมารยาทในการอ่าน 

   ฝึกการเขียนเชิงกิจธุระ การเขียนเชิงพรรณนาเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน การเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ การย่อความจากบทความ และหนังสือดี
ส าหรับเยาวชน การเขียนโครงร่างความเรียงเชิงวิชาการ  การบันทึกความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
ก าหนดและประทับใจ 
   ฝึกการพูดแสดงสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การเลือกเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีวิจารญาณ  เข้าใจแนวความคิดกับภาษา  การพูดต่อที่ประชุมชนและมีมารยาท        
ในการฟัง การดูและการพูด  
 อธิบายและเปรียบเทียบส่วนประกอบของภาษา พยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  เสียงหนัก                  
และเสียงเบา  ค า  ประโยค  การใช้ค าและส านวน  ลักษณะค าประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพ 

 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  ด้านจุดมุ่งหมายของการประพันธ์  รูปแบบ 
เนื้อหา  กลวิธี  การวิเคราะห์วิจารณ์  การสังเคราะห์วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนเรื่อง              
มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี  บทละครพูดค าฉันท ์เรื่อง มัทนะพาธา บทความเรื่องโคลนติดล้อ  
การรวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองเรื่อง                
มหาเวสสันดรชาดก  
 เพ่ือใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทและวิจารณญาณในการอ่าน การเขียน 
การฟัง การดูและการพูด ใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  มีคุณธรรมและวัฒนธรรม
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ทางภาษาของท้องถิ่นที่มีหลักการ เหมาะสมกับกาลเทศะโอกาส ฐานะของบุคคล ตระหนักในสุนทรียภาพ
แห่งภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรม จดจ าบทร้อยกรองและอาขยานที่มีคุณค่า เพื่อบูรณาการพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ทางภาษาไทยสู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตน สังคมและประเทศชาติ
โดยส่วนรวม บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทย  
. 

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
          1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
         2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน 
         3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล     

      4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ 
              แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
         5.  อ่านเรื่องต่าง  ๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
        6. มีมารยาทในการอ่าน 
         7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง 
             มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน     
         8. เขียนเรียงความ  
         9. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  
        10. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ขอ้มูล 
               สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง    
        11. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    

    12. มีมารยาทในการเขียน 
        13. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
        14. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
        15. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา 
             ถูกต้องเหมาะสม 
        16. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
        17. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา 
        18. ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
        19. แต่งบทร้อยกรอง 
        20. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
        21. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
        22. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา     
        23. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ 
             สนใจและน าไปใช้อ้างอิง    
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 13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนร่วมกัน  
 2. นักเรียนเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม 
          3. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 
          4.  นักเรียนเรียนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
          5. .นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
          6.  นักเรียนเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
          7.  นักเรียนเรียนรู้จากการใช้เกม 
          8.  นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
          9.  นักเรียนเรียนรู้จากการระดมความคิด 
         10. นักเรียนเรียนรู้จากการสืบค้น 
         11. นักเรียนเรียนรู้แบบอุปนัย     
 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-2 
 

การอ่านออกเสียง - การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว 
- การอ่านออกเสียง 
ร้อยกรอง 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกัน 
และวิธีสอนโดยเน้น
กระบวนการ:กระบวนการ
กลุ่ม  
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้โดยการ
บรรยายและวิธีสอนที่เน้น
กระบวนการ และการฝึก
ปฏิบัติ  

1 
 
 
 
 
 
2 

2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านเพ่ือ
วิเคราะห์วิจารณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

- การตีความ แปล
ความและขยายความ 
- การสรุปใจความ

ส าคัญ 
- การวิเคราะห์วิจารณ์

อย่างมีเหตุผล 
-การประเมินค่า
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

กิจกรรมที่ 1จัดการเรียนรู้
โดยเน้นกระบวนการ: 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กิจกรรมที่ 2 

จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น

กระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม และ
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 

2 
 
 
2 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

4-5 การเขียน
เรียงความ
เกี่ยวกับโรค
สาธารณะ 

- กระบวนการคิดใน
การเขียนเรียงความ 
- ขั้นตอน รูปแบบและ
วิธีการการเขียน
เรียงความ 
- การพิจารณาและ
การใช้ภาษาในการ
เขียนเรียงความ 
- การเขียนเรียงความ 
สร้างสรรค ์

กิจกรรม จัดการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการ: 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 

2 

5-6 การฟังและดูอย่าง
มีวิจารณญาณ 

- กระบวนการฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ 
- การจ าแนกประเภท 
และจุดมุ่งหมายการ
ฟังและดู 
- การเลือกเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ 
- การฟังและดูสาร
อย่างมีวิจารณญาณ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 
และเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 

1 
 
 
 
1 
 

6-8 การแต่งค า
ประพันธ์ประเภท
ร่าย 

- การแต่งค าประพันธ์
ประเภทร่าย 
- การแต่งค าประพันธ์
ประเภทฉันท์ 

กิจกรรมที่ 1-2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
และเน้นกระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 

3 

8-11 
 
 
 
 
 
 

มหาเวสสันดร
ชาดก กัณฑ์มัทรี 
 
 
 
 
 

- หลักการวิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรม
เบื้องต้น 
- การวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีและ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียน การใช้เกม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม  

2 
 
 
2 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
 
 
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต 
- การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า
วรรณคดีเรื่องมหา
เวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี 
- การสังเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- บทอาขยาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

 
กิจกรรมที่ 3 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 4 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม 
 
 

จ านวนคาบ 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

11-12 การเขียนเชิงกิจ
ธุระ 

- ประเภทการเขียน
เชิงกิจธุระ 
- องค์ประกอบการ
เขียนเชิงกิจธุระ 
- การจดบันทึก
รายงานการประชุม 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม และการ
ฝึกปฏิบัติ 
 

2 

12-13 การเขียนเชิง
วิชาการ 

- การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 
- การเขียนอ้างอิง 
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การเขียนบันทึก
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
- มารยาทในการเขียน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นการ
บรรยาย 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และกระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 

1 
 
 
2 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

14 การพูดต่อที่
ประชุมชน 

- ความส าคัญในการพูด 
- หลักการและวิธีการ
พูดในโอกาสต่างๆ 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และกระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 

2 

15-16 ลักษณะของภาษา - ธรรมชาติของภาษา 
- พลังของภาษา 
- ลักษณะของภาษา 
- หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีการสอนโดยการใช้
เกม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น
กระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการระดมความคิด 

1 
 
 
 
2 

17 ค าและส านวน - ค าและส านวนไทย 
- การน าค าและ
ส านวนไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น
กระบวนการ:กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการระดม
ความคิด 

2 

18-19 บทละครพูดค า
ฉันท์เรื่องมัทนะ
พาธา 

- จุดมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคดีวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบ 
วรรณคดีแลวรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหา
และกลวิธีในวรรณคดี
วรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
-บทอาขยานและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : 
เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ : กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติ 
 
 

2 
 
 
2 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

20 โคลนติดล้อ ตอน
ความนิยมเป็น
เสมียน 

- การวิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถึ
ชีวิตของสังคมในอดีต 
- การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม ด้าน
วรรณศลิป์ ด้านสังคม
วัฒนธรรม 
- การสังเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
โดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

1 
 
 
 
1 
 

 
15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1. ก่อนกลางภาค (25 คะแนน) 
 1.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 1.2 แบบฝึก  ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 2. กลางภาค (20 คะแนน) 
 3. หลังกลางภาค (25 คะแนน) 
 3.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 3.2 แบบฝึก ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 4. สอบปลายภาค (30 คะแนน) 
 

16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. เว็บไซด์ 
          3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
          4. ห้องสมุดประชาชน 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้จัดท า 
         (นางจิตรลดา  วงษ์พานิช) 
 



 
 

-107- 

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

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

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

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

............................................................................................................................. ................................... 
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
                   (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
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ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา   ท32102 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 
3. ชื่อวิชา   ภาษาไทย 
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน            นางจิตรลดา  วงษ์พานิช  
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ประเภทสารคดี   บันเทิงคดี   เรื่องสั้น และนวนิยาย   
การอ่าน บทร้อยกรองประเภทลิลิตและกาพย์  การอ่านจับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการอ่าน
ประเภทต่าง ๆ   การวิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง   การเสนอความคิดใหม่อย่างมี         
เหตุผลจากข่าวสารและบทความ  จากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เรื่องสั้น 
นวนิยายและวรรณคดีในบทเรียน ประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานี และมีมารยาทในการอ่าน 

   ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบรายงานการประชุม การเขียนย่อความ  การผลิตงานเขียน
จากการบูรณาการประสบการณ์ทางภาษา จินตนาการและทฤษฎีความรู้ การประเมินและพัฒนางานเขียน 
ด้านแนวคิด การใช้ถ้อยค า การเรียบเรียง ส านวนโวหารและกลวิธีในการเขียนความเรียงขั้นสูง  

การวิเคราะห์แนวคิด  การเลือกใช้ภาษา  การประเมิน และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ  การก าหนดแนวทางและกระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
การพูดสื่อสารในที่ประชุม การถามตอบอย่างมีประสิทธิผล   

เข้าใจการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  ส่วนประกอบของประโยค  ล าดับค าในประโยค 
ความยาวของประโยค  การวิเคราะห์และการร้อยเรียงประโยค 

การวิเคราะห์ลักษณะเด่นและประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีในบทเรียน 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย   ที่เชื่อมโยงกับวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตอนปลาย และสมัย
กรุงธนบุรี  และวรรณกรรมเพลงปลุกใจ การสังเคราะห์ข้อคิดจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห ์ วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีผลพันเกี่ยวต่อการด ารงชีวิตของชาวจงัหวัดอุทัยธานี  การท่องจ าและ
รวบรวมวรรคทอง  บทอาขยานที่ประทับใจเพ่ือการอ้างอิง  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  เพ่ือให้มีมารยาทและวิจารณญาณในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การด ู การพูดและใช้ภาษา
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  ร่วมกับกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ                        
ที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ โอกาส ฐานะของบุคคล  รู้คุณค่าการใช้สุนทรยีภาพแห่งภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรม จดจ า
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บทร้อยกรองและอาขยานที่มีคุณค่า เพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางภาษาไทยให้ได้มาตรฐาน 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทยและการธ ารงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ 

 

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน    
     2. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
     3. ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด     
     4. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน 
         พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
     5. มีมารยาทในการอ่าน 
     6. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูล 
         และสาระส าคัญชัดเจน                    
     7. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย 
     8. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ   
     9. ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
    10.  วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษาและความน่า เชื่อถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
    11. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    12. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา 
         ถูกต้องเหมาะสม 
    13. ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
    14. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ 
         สังคมในอดีต 
    15. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดก 
         ทางวัฒนธรรมของชาติ 
    16. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
    17. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
         และน าไปใช้อ้างอิง  
 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      1. นักเรียนเรียนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
      2. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการต่อเรื่องราว 
      3. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนร่วมกัน  
      4. นักเรียนเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ 
      5. นักเรียนเรียนรู้แบบอุปนัย 
      6. นักเรียนเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม 
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      7. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 
      8. .นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      9.  นักเรียนเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
      10. นักเรียนเรียนรู้จากการใช้เกม 
      11. นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
      12.  นักเรียนเรียนรู้จากการระดมความคิด 
      13. นักเรียนเรียนรู้จากการสืบค้น 
      14. นักเรียนเรียนรู้แบบอุปนัย 
      15. เทคนิคร่วมกันคิด 
      16 .เทคนิคโต๊ะกลม 
      17.เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน  
     

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-2 การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

- วิจารณญาณกับการ
อ่าน 
- หลักการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบเน้น
กระบวนการ: กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : 
เทคนิคการต่อเรื่องราว) 

2 
 
 
 
 
2 
 

3-5 การเขียนเรื่องสั้น -ความแตกต่าง
ระหว่างสารคดีและ
เรื่องสั้น 
- หลักการเขียนเรื่องสั้น 
- ขั้นตอน รูปแบบ
วิธีการและการเขียน
เรื่องสั้น 
- การพิจารณาและ
การใช้ภาษาในการ
เขียนเรื่องสั้น 
- การเขียนเรื่องสั้น  

กิจกรรมที่ 1จัดการเรียนรู้
โดยเน้นกระบวนการ: 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น 
กระบวนการปฏิบัติ 
 

2 
 
 
 
3 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

5-6 การฟังการดูและ
การพูด (การพูด
โน้มน้าวใจ) 

- การเลือกเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ 
- การพูดโน้มน้าวใจ 
- มารยาทการฟังดู
และพูด 

กิจกรรมที่ 1  จัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย เน้น
กระบวนการ : กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการกระบวนการ
คิดวิเคราะห์กระบวนการฝึก
ปฏิบัติ 

1 
 
 
1 

 

6-7 การร้อยเรียง
ประโยค 

- โครงสร้างประโยค 
- เจตนาในการส่งสาร 
- การร้อยเรียง
ประโยค 
 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยใช้เกม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น
กระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม และ
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 

1 
 
 
2 
 

8-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิลิตตะเลงพ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักการวิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรม
เบื้องต้น 
- การวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต 
- การวิเคราะห์ และ 

กิจกรรมที่ 1-4 
กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคร่วมกันคิด และ วิธี
สอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรุ้แบบร่วมมือ : 
เทคนิคแบบโต๊ะกลม 
เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 

 
3 
 
 
 
 
3 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
 
 
ประเมินคุณค่า
วรรณคดีเรื่องมหา
เวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี 
- การสังเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากับ
วัฒนธรรม และภาษา
ถิ่น 
- บทอาขยาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

 
กิจกรรมที่ 3 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ : กะบวนการ
กลุ่ม 
กิจกรรมที่ 4 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม 
 

จ านวนคาบ 
 
2 
 
 
 
2 

13-14 การประเมิน
คุณค่างานเขียน 

การประเมินคุณค่า
งานเขียนในด้าน 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยค า 
- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร 
- กลวิธีการเขียน 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : 
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 

3 
 
 
 
 

14-15 การฟังการดูและ
การพูด 
(การพูดสื่อสารใน
ที่ประชุมชน) 

- วิธีการ รูปแบบและ
องค์ประกอบการ
ประชุม 
- การจดบันทึก
รายงานการประชุม 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์
และการฝึกปฏิบัติ 

3 

16 ความคิดกับภาษา - โยงความคิดกับ
ภาษา ธรรมชาติของ
ภาษา  พลังของภาษา 
 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรุ้แบบอุปนัย 
และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
 

2 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

17 วัฒนธรรมกับ
ภาษา 

-วัฒนธรรมกับภาษา 
-วัฒนธรรมทางภาษา 
-วัฒนธรรมการใช้
ภาษา 
 
 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
แบบอุปนัย โดยเน้น
กระบวนการ : กระบวนการ
กลุ่ม  

2 

18 วรรณกรรม
ท้องถิ่นอุทัยธานี 

-เพลงพ้ืนบ้าน 
-ต านาน นิทาน เรื่องเล่า 
- ส านวนโวหาร 
- ปริศนาค าทาย 
- ค าถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
กระบวนการกลุ่ม การระดม
ความคิดเห็น การปฏิบัติ 

2 
 
 
 

19-20 คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ 

- หลักการวิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรม
เบ้ืองต้น 
- การวิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต 
- การวิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่า
วรรณคดีเรื่องมหา
เวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี 
- การสังเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ท่ีแสดงถึงภาษากับ
วัฒนธรรม และภาษาถิ่น 
- บทอาขยาน 

กิจกรรมที่ 1-4 
กิจกรรมที่ 1 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคร่วมกันคิด และ วิธี
สอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการเรียนรุ้แบบร่วมมือ : 
เทคนิคแบบโต๊ะกลม 
เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 
กิจกรรมที่ 3 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ : กะบวนการ
กลุ่ม 
กิจกรรมที่ 4 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1. ก่อนกลางภาค (25 คะแนน) 
 1.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 1.2 แบบฝึก  ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 2. กลางภาค (20 คะแนน) 
 3. หลังกลางภาค (25 คะแนน) 
 3.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 3.2 แบบฝึก ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 4. สอบปลายภาค (30 คะแนน) 
 

16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. เว็บไซด์ 
          3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
          4. ห้องสมุดประชาชน 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้จัดท า 
         (นางจิตรลดา  วงษ์พานิช) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
          (นางจิตรลดา  วงษ์พานิช) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

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

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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


