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ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา   ท32102 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 
3. ชื่อวิชา   ภาษาไทย 
4. ระดับชั้น   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู ้  ภาษาไทย 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน            นางจิตรลดา  วงษ์พานิช  
8. เง่ือนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาพื้นฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห ์
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ประเภทสารคดี   บันเทงิคดี   เรื่องสั้น และนวนิยาย   
การอ่าน บทร้อยกรองประเภทลลิิตและกาพย์  การอ่านจับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการอ่าน
ประเภทต่าง ๆ   การวิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง   การเสนอความคิดใหมอ่ย่างม ี        
เหตุผลจากข่าวสารและบทความ  จากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหลง่เรียนรู้ต่างๆ  เรื่องสั้น 
นวนิยายและวรรณคดีในบทเรียน ประวัติศาสตร์เมอืงอทุัยธานี และมีมารยาทในการอ่าน 

   ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบรายงานการประชุม การเขียนย่อความ  การผลติงานเขียน
จากการบรูณาการประสบการณ์ทางภาษา จินตนาการและทฤษฎีความรู้ การประเมนิและพฒันางานเขียน 
ด้านแนวคิด การใช้ถ้อยค า การเรียบเรียง ส านวนโวหารและกลวิธีในการเขียนความเรียงข้ันสูง  

การวิเคราะห์แนวคิด  การเลือกใช้ภาษา  การประเมิน และความน่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ  การก าหนดแนวทางและกระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
การพูดสือ่สารในที่ประชุม การถามตอบอย่างมปีระสิทธิผล   

เข้าใจการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  ส่วนประกอบของประโยค  ล าดับค าในประโยค 
ความยาวของประโยค  การวิเคราะห์และการร้อยเรียงประโยค 

การวิเคราะห์ลักษณะเด่นและประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีในบทเรียน 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย   ที่เช่ือมโยงกับวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตอนปลาย และสมัย
กรุงธนบุรี  และวรรณกรรมเพลงปลุกใจ การสงัเคราะห์ข้อคิดจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์  วรรณกรรมท้องถ่ินที่มีผลพันเกี่ยวต่อการด ารงชีวิตของชาวจังหวัดอุทัยธานี  การท่องจ าและ
รวบรวมวรรคทอง  บทอาขยานที่ประทับใจเพื่อการอ้างอิง  และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 

  เพื่อให้มมีารยาทและวิจารณญาณในการอ่าน  การเขียน  การฟงั  การด ู การพูดและใช้ภาษา
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  ร่วมกับกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง  ๆ                      
ที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถ่ิน  มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสารทีเ่หมาะสมกบั
กาลเทศะ โอกาส ฐานะของบุคคล  รู้คุณค่าการใช้สุนทรียภาพแห่งภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรม จดจ า



 
 

-101- 

บทร้อยกรองและอาขยานที่มีคุณค่า เพือ่พฒันาทกัษะและประสบการณ์ทางภาษาไทยให้ไดม้าตรฐาน 
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองสงัคม และประเทศชาติ บนพืน้ฐานของภูมปิญัญาไทยและการธ ารงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาต ิ

 

12. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
     1. อ่านออกเสียงบทรอ้ยแก้วและบทรอ้ยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องทีอ่่าน    
     2. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรือ่งทีอ่่าน และเสนอความคิดใหมอ่ย่างมเีหตผุล 
     3. ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาทีก่ าหนด     
     4. สังเคราะห์ความรูจ้ากการอ่าน สือ่สิง่พิมพ์ สือ่อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน 
         พัฒนาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 
     5. มีมารยาทในการอ่าน 
     6. เขียนสื่อสารในรปูแบบต่างๆได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูล 
         และสาระส าคัญชัดเจน                    
     7. เขียนย่อความจากสื่อที่มรีูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย 
     8. ผลิตงานเขียนของตนเองในรปูแบบต่าง ๆ   
     9. ประเมินงานเขียนของผูอ้ื่นแล้วน ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 
    10.  วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษาและความน่า เช่ือถือจากเรื่องทีฟ่ังและดูอย่างมีเหตุผล 
    11. ประเมินเรื่องที่ฟงัและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    12. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา 
         ถูกต้องเหมาะสม 
    13. ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
    14. วิเคราะหล์ักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ 
         สังคมในอดีต 
    15. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดก 
         ทางวัฒนธรรมของชาติ 
    16. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
    17. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
         และน าไปใช้อ้างอิง  
 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      1. นักเรียนเรียนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
      2. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการต่อเรื่องราว 
      3. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนร่วมกัน  
      4. นักเรียนเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ 
      5. นักเรียนเรียนรู้แบบอปุนัย 
      6. นักเรียนเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม 
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      7. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 
      8. .นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      9.  นักเรียนเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
      10. นักเรียนเรียนรูจ้ากการใช้เกม 
      11. นักเรียนเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติจริง 
      12.  นักเรียนเรียนรู้จากการระดมความคิด 
      13. นักเรียนเรียนรูจ้ากการสบืค้น 
      14. นักเรียนเรียนรู้แบบอุปนัย 
      15. เทคนิคร่วมกันคิด 
      16 .เทคนิคโต๊ะกลม 
      17.เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน  
     

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-2 การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

- วิจารณญาณกบัการ
อ่าน 
- หลกัการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

กิจกรรมท่ี 1 
จัดการเรียนรู้แบบเน้น
กระบวนการ: กระบวนการ
คิดวิเคราะห ์
กระบวนการฝึกปฏิบัต ิ
กิจกรรมท่ี 2 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื : 
เทคนิคการต่อเรือ่งราว) 

2 
 
 
 
 
2 
 

3-5 การเขียนเรื่องสั้น -ความแตกต่าง
ระหว่างสารคดีและ
เรื่องสั้น 
- หลกัการเขียนเรือ่งสั้น 
- ข้ันตอน รูปแบบ
วิธีการและการเขียน
เรื่องสั้น 
- การพิจารณาและ
การใช้ภาษาในการ
เขียนเรื่องสั้น 
- การเขียนเรื่องสั้น  

กิจกรรมท่ี 1จัดการเรียนรู้
โดยเน้นกระบวนการ: 
กระบวนการคิดวิเคราะห ์
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น 
กระบวนการปฏิบัติ 
 

2 
 
 
 
3 
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สัปดาห์ท่ี หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

5-6 การฟังการดูและ
การพูด (การพูด
โน้มน้าวใจ) 

- การเลือกเรื่องทีฟ่ัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ 
- การพูดโนม้น้าวใจ 
- มารยาทการฟงัดู
และพูด 

กิจกรรมท่ี 1  จัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย เน้น
กระบวนการ : กระบวนการ
คิดวิเคราะห ์
กิจกรรมท่ี 2 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการกระบวนการ
คิดวิเคราะห์กระบวนการฝกึ
ปฏิบัต ิ

1 
 
 
1 

 

6-7 การร้อยเรยีง
ประโยค 

- โครงสร้างประโยค 
- เจตนาในการสง่สาร 
- การรอ้ยเรียง
ประโยค 
 

กิจกรรมท่ี 1 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยใช้เกม 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
และวิธีสอนโดยเน้น
กระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม และ
กระบวนการฝึกปฏิบัต ิ

1 
 
 
2 
 

8-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิลิตตะเลงพ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรมท่ี 1-4 
กิจกรรมท่ี 1 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
เทคนิคร่วมกันคิด และ วิธี
สอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดการเรียนรุ้แบบร่วมมอื : 
เทคนิคแบบโตะ๊กลม 
เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 

 
3 
 
 
 
 
3 
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สัปดาห์ท่ี หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
 
 
ประเมินคุณค่า
วรรณคดีเรือ่งมหา
เวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทร ี
- การสังเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากับ
วัฒนธรรม และภาษา
ถ่ิน 
- บทอาขยาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

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

จ านวนคาบ 
 
2 
 
 
 
2 

13-14 การประเมิน
คุณค่างานเขียน 

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

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื : 
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 

3 
 
 
 
 

14-15 การฟังการดูและ
การพูด 
(การพูดสื่อสารใน
ที่ประชุมชน) 

- วิธีการ รูปแบบและ
องค์ประกอบการ
ประชุม 
- การจดบันทกึ
รายงานการประชุม 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ 
: กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์
และการฝึกปฏิบัต ิ

3 

16 ความคิดกับภาษา - โยงความคิดกับ
ภาษา ธรรมชาติของ
ภาษา  พลังของภาษา 
 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรุ้แบบอุปนัย 
และกระบวนการคิด
วิเคราะห ์
 

2 
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สัปดาห์ท่ี หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

17 วัฒนธรรมกับ
ภาษา 

-วัฒนธรรมกบัภาษา 
-วัฒนธรรมทางภาษา 
-วัฒนธรรมการใช้
ภาษา 
 
 

กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
แบบอุปนัย โดยเน้น
กระบวนการ : กระบวนการ
กลุม่  

2 

18 วรรณกรรม
ท้องถ่ินอุทัยธานี 

-เพลงพื้นบ้าน 
-ต านาน นิทาน เรื่องเล่า 
- ส านวนโวหาร 
- ปริศนาค าทาย 
- ค าถ่ิน 

กิจกรรมท่ี 1 
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
กระบวนการกลุ่ม การระดม
ความคิดเห็น การปฏิบัต ิ

2 
 
 
 

19-20 คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห ์

- หลักการวิเคราะห์
และวจิารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรม
เบื้องต้น 
- การวิเคราะห์ลกัษณะ
เด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ประวัติศาสตรแ์ละวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต 
- การวิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่า
วรรณคดีเรื่องมหา
เวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทร ี
- การสังเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากบั
วัฒนธรรม และภาษาถิ่น 
- บทอาขยาน 

กิจกรรมท่ี 1-4 
กิจกรรมท่ี 1 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
เทคนิคร่วมกันคิด และ วิธี
สอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดการเรียนรุ้แบบร่วมมอื : 
เทคนิคแบบโตะ๊กลม 
เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 
กิจกรรมท่ี 3 
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ : กะบวนการ
กลุ่ม 
กิจกรรมท่ี 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 ากจิกรรม  การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
 4. สอบปลายภาค (30 คะแนน) 
 

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

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

................................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ...................................................... 
                (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

....................................................................................... ......................................................................... 
 
      ลงช่ือ ...................................................... 
                   (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
 
 
 
 
 


