
 

 
 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชาภาษาไทย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๑ - ๔ (ม.๑–ม.๔)  
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย5ภาษาไทย  
(กลุ�มโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๒   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 
สารบัญ 

 
 

เนื้อหา                                                                        หน�า 
 
แผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี ๑    ...........   ๑   
แผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี ๒    ..........  ๑๘ 
แผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี ๓    ..........  ๓๕ 
แผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี ๔    ..........  ๕๐ 
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แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 
สาขาวิชา ภาษาไทย     จํานวนหน�วยกิต    ๑.๕ หน�วยกิต 
รายวิชา   ท๒๑๑๐๑  (หลักการใช�ภาษาไทย ๑)  ๓ คาบ/สัปดาห& 
ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๑      ภาคเรียนท่ี ๑ ป,การศึกษา ๒๕๕๘ 
ครูผู�สอน   ................................................................................................ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาหลักการอ�าน การฟ5ง การดู การพูดและการเขียนลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห&
ชนิดของคําตามหลักภาษา จําแนกความแตกต�างของภาษาพูดและภาษาเขียน  

ฝ<กแยกข�อเท็จจริงข�อคิดเห็น และประเมินค�าจากเรื่องท่ีฟ5ง ดู และอ�านวรรณกรรมหรือสื่อต�าง ๆ 
ฝ<กพูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบต�าง ๆ จําแนกและใช�สํานวน คําพังเพย สุภาษิตเขียนคัดลายมือ 
เขียนเรียงความ เขียนย�อความ เขียนจดหมาย ฟ5ง ดู อ�าน พูดและเขียนได�ถูกต�องตามรูปแบบ  มีคุณธรรมและ
มารยาทแต�งคําประพันธ&ประเภทกาพย& 

เพ่ือให�นักเรียนสามารถฟ5ง ดู อ�าน พูดเขียนและใช�ภาษาไทยได�ถูกต�องหลักการใช�ภาษาไทยได�อย�าง
ถูกต�อง มีเหตุผล สร�างสรรค&มีคุณธรรมและมารยาท 
 
 

๒. ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายหลักการอ�าน การฟ5ง การดู การพูดและการเขียน 
๒. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
๓. วิเคราะห&ชนิดของคําตามหลักภาษา  
๔. จําแนกความแตกต�างของภาษาพูดและภาษาเขียน  
๕. แยกข�อเท็จจริงข�อคิดเห็น และประเมินค�าเรื่องท่ีฟ5ง ดู และอ�านวรรณกรรมหรือสื่อต�าง ๆ 
๖. พูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบต�าง ๆ และใช�สํานวน คําพังเพย สุภาษิต 
๗. เขียนคัดลายมือเขียนเรียงความ เขียนย�อความ เขียนจดหมาย  
๘. ฟ5ง ดู อ�าน พูดและเขียนได�ถูกต�องตามรูปแบบ มีเหตุผล สร�างสรรค&  มีคุณธรรมและมารยาท 
๙. แต�งคําประพันธ&ประเภทกาพย& 

  



 ๒

๓.โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชาท ๒๑๑๐๑ภาษาไทย ๑ (หลักการใช�ภาษาไทย ๑) 

สัปดาห5ท่ี/ 
คาบ 

หน�วยท่ี / 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห5ท่ี 

๑ 
คาบท่ี 
๑-๓ 

(๓ คาบ) 
 
 

ปฐมนิเทศ 
๑. แนวการจัด 
การเรียนรู�  ข�อตกลงใน
วิชาเรียน ขอบเขต
เน้ือหารายวิชา 
การวัดผลและ
ประเมินผล 
๒. ทดสอบก�อนเรียน 

- 
 
 
 
 

๑. ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา  
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
๒. ทําแบบทดสอบก�อน
เรียน จํานวน ๓๐ ข�อ  
 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา 
ท ๒๑๑๐๑  
ภาษาไทย ๑ 
๒. แบบทดสอบก�อน 
เรียน 

๑. 
แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 
 

สัปดาห5ท่ี 
๒ 

คาบท่ี 
๔-๖ 

(๓ คาบ) 
 

หน�วยท่ี ๑ 
การอ�าน  
๑. หลักการอ�านออก
เสียงร�อยแก�ว 
   - คํา ประโยค 
   - บทบรรยาย 
๒. หลักการอ�านออก
เสียงร�อยกรอง  
   - กลอน 
   -  กาพย& 
  -  โคลงส่ีสุภาพ 
๓. มารยาทในการอ�าน 

๑.อธิบายหลักการอ�าน 
การฟ5ง การดู การพูด
และการเขียน 
๘. ฟ5ง ดู อ�าน พูดและ
เขียนได�ถูกต�องตาม
รูปแบบ มีเหตุผล 
สร�างสรรค&  มีคุณธรรม
และมารยาท 
 
 

๑. ศึกษาความรู�เรื่อง  
การอ�านออกเสียงร�อยแก�ว
และร�อยกรอง 
๒. ฝ<กอ�านออกเสียง ร�อย
แก�ว และร�อยกรองเปIน
รายบุคคล และเปIนกลุ�ม 
๔. สอบการอ�านออกเสียง
ร�อยแก�วเปIนรายบุคคล 
(๓ คะแนน) 

๑. ใบความรู� เรื่อง 
การอ�านออกเสียง 
๒. แบบฝ<กการอ�าน
ออกเสียง 
 

๑. แบบ
ประเมินการ
อ�านออกเสียง 
 

สัปดาห5ท่ี 
๓ 

คาบท่ี 
๗-๙ 

(๓ คาบ) 
 

การเขียน 
๑. การคัดลายมือ 
๒.การเขียนแนะนํา
ตนเอง 
๓. มารยาทในการเขียน 
 
 

๑.อธิบายหลักการอ�าน 
การฟ5ง การดู การพูด
และการเขียน 
๗ .  เ ขี ย น คั ดล า ย มื อ 
เขียนเรียงความ เขียน
ย�อความ เขียนจดหมาย
ได� 
๘. ฟ5ง ดู อ�าน พูดและ
เขียนได�ถูกต�องตาม
รูปแบบ มีเหตุผล 
สร�างสรรค&  มีคุณธรรม
และมารยาท 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง 
การคัดลายมือ 
๒. คัดลายมือตัวบรรจง 
ครึ่งบรรทัด   (๒คะแนน) 
๓. เขียนแนะนําตนเอง 
(๒ คะแนน) 

๑. ใบความรู� เรื่อง 
การคัดลายมือ 
 
 

๑.  แบบ
ประเมิน 
การคัดลายมือ 
 
 

สัปดาห5ท่ี 
๔ 

คาบท่ี 
๑๐-๑๒ 
(๓คาบ) 

 

การฟ<ง การดู และ 
การพูด 
๑. พูดแสดงความรู� 
ความคิดอย�าง
สร�างสรรค&จากเรื่องท่ีฟ5ง
และดู 
  - การแนะนําสถานท่ี  
  - การเล�าประสบการณ& 
  - การพูดโน�มน�าวใจ   
  - การพูดเล�าเรื่องจาก 
เรียงความท่ีเขียน๒. 

๑.อธิบายหลักการอ�าน 
การฟ5ง การดู การพูด
และการเขียน 
๘. ฟ5ง ดู อ�าน พูดและ
เขียนได�ถูกต�องตาม
รูปแบบ มีเหตุผล 
สร�างสรรค&  มีคุณธรรม
และมารยาท 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง  
การพูด 
๒. พูดแสดงความรู� 
ความคิดอย�างสร�างสรรค&
หน�าช้ันเรียน คนละ ๑ 
เรื่อง ตามความสนใจ คน
ละไม�เกิน ๒ นาที 
(๓ คะแนน)เช�น 
   - พูดแนะนําสถานท่ี  
   - พูดเล�าประสบการณ& 

๑. ใบความรู� เรื่อง 
การพูด 
 
 

๑. แบบ
ประเมิน 
การพูด 



 ๓

สัปดาห5ท่ี/ 
คาบ 

หน�วยท่ี / 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
มารยาทในการฟ5ง  
ดู พูด 

   - พูดโน�มน�าวใจ   
   - พูดเล�าเรื่องจาก
เรียงความท่ีเขียน 

สัปดาห5ท่ี 
๕ 

คาบท่ี 
๑๓-๑๕ 
(๓ คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๒ 
เสียงในภาษาไทย 
๑. ลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย 
- เสียงพยัญชนะ 
- เสียงสระ 
- เสียงวรรณยุกต& 

๓. อธิบายลักษณะของ
เสียงในภาษาไทย 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง 
ลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย 
- เสียงพยัญชนะ 
- เสียงสระ 
- เสียงวรรณยุกต& 
๒. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๔ คะแนน) 

๑. ใบความรู�เรื่อง 
ลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย 
๒.แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

สัปดาห5ท่ี 
๖ 

คาบท่ี 
๑๖-๑๘ 
(๓ คาบ) 

 

การสร�างคํา 
๑. สร�างคําในภาษาไทย 
- คําประสม 
- คําซํ้า 
- คําซ�อน 
- คําพ�อง 
  พ�องรูป พ�องเสียง  
  พ�องความหมาย 

๓. วิเคราะห&ชนิดของคํา
ตามหลักภาษา  
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง 
การสร�างคําในภาษาไทย 
- คําประสม 
- คําซํ้า 
- คําซ�อน 
- คําพ�อง 
  พ�องรูป พ�องเสียง  
  พ�องความหมาย 
๒. ทําแบบฝ<กหัดเรื่อง 
การสร�างคําในภาษาไทย 
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๕ คะแนน) 

๑. ใบความรู� เรื่อง
คําพ�องรูป พ�องเสียง 
พ�องความหมาย 
๒. แบบฝ<กหัดเรื่อง
คําพ�องรูป พ�องเสียง 
พ�องความหมาย 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑.
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

สัปดาห5ท่ี 
๗-๘ 

คาบท่ี 
๑๙-๒๔ 
(๖ คาบ) 

 

ชนิดและหน�าท่ี 
ของคํา 
- คํานาม  
- คําสรรพนาม  
- คํากริยา 
- คําบุพบท  
- คําสันธาน  
- คําอุทาน 
- คําวิเศษณ& 

๓. วิเคราะห&ชนิดของคํา
ตามหลักภาษา  
 

๑. ทําแบบทดสอบก�อน
เรียน 
๒. ศึกษาความรู� เรื่อง  
ชนิดและหน�าท่ีของคํา 
๓. ทําแบบฝ<กเรื่อง  
ชนิดและหน�าท่ีของคํา 
๔. สรุปคําท้ัง ๗ ชนิด 
เปIนแผนภาพความคิด  
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๔ คะแนน) 

๑. แบบทดสอบก�อน
เรียน 
๒. ใบความรู� เรื่องชนิด
ของคํา ๗ ชนิด 
๓. แบบฝ<กเรื่อง  
ชนิดและหน�าท่ีของคํา 
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 
 

สัปดาห5ท่ี 
๙ 

คาบท่ี 
๒๕-๒๗ 
(๓ คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๓ 
ภาษาพูดภาษาเขียน 
๑. ภาษาพูด 
๒. ภาษาเขียน 
๓. ความแตกต�างของ  
ภาษาพูด และภาษา
เขียน 
 

๔.จําแนกความแตกต�าง
ของภาษาพูดและภาษา
เขียน 
 

๑ ทําแบบทดสอบก�อนเรียน 
จํานวน ๒๐ ข�อ  
๒.  ศึกษาความรู� เรื่อง
ลักษณะของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน  
๓. ทําแบบฝ<กจําแนกความ
แตกต�างระหว�างภาษาพูด
กับภาษาเขียน 
๔. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 (๓ คะแนน) 
 

๑. แบบทดสอบก�อน
เรียนจํานวน ๒๐ ข�อ 
๒. ใบความรู� เรื่อง
ลักษณะของภาษาพูด
และภาษาเขียน 
๓. พาวเวอร&พอยต& 
เรื่อง ลักษณะของภาษา
พูดและภาษาเขียน 

๑.  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 



 ๔

สัปดาห5ท่ี/ 
คาบ 

หน�วยท่ี / 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห5ที ่

๑๐ 
คาบท่ี 

๒๘-๓๐ 
(๓ คาบ) 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 
(๒๐ คะแนน) 

สัปดาห5ท่ี 
๑๑ 

คาบท่ี 
๓๑-๓๓ 
(๓ คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๑ 
การจับใจความสําคัญ 
๑. หลักการจับใจความ 
๒. การจับใจความจาก
การฟ5งและดูจากส่ือต�างๆ  
- เรื่องเล�าจากประสบการณ& 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร�างสรรค& 
- บทความ     
- เพลง   
- ข�าว  

๖.จับใจความสําคัญ 
จากการฟ5ง ดู อ�าน  
ส่ือต�างๆ แล�วนําเสนอ 
ด�วยการพูดหรือเขียนได� 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง 
  การจับใจความ 
๒. ทําแบบฝ<กจับใจความ
สําคัญเปIนกลุ�ม จาก 
- เรื่องเล�าจากประสบการณ&   
   - วรรณคดีในบทเรียน 
   - งานเขียนเชิงสร�างสรรค&   
   - บทความ     
   - เพลง   
    - ข�าว 
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๒ คะแนน) 

๑. ใบความรู� เรื่อง 
 การจับใจความ 
๒.แบบฝ<ก 
การจับใจความ 
๓. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 
 

สัปดาห5ท่ี 
๑๒ 

คาบท่ี 
๓๔-๓๖ 
(๓ คาบ) 

 

ข�อเท็จจริงข�อคิดเห็น 
๑. ข�อเท็จจริง 
๒. ข�อคิดเห็น 
๓. การแยกข�อเท็จจริง
กับข�อคิดเห็นจาก
วรรณกรรมหรือส่ือต�างๆ 
- ประสบการณ&   
- เรื่องส้ัน   
- บทสนทนา 
- บทความ     
- ข�าว 
- โฆษณา 

๕. แยกข�อเท็จจริง
ข�อคิดเห็น และประเมิน
ค�าเรื่องท่ีฟ5ง ดู และอ�าน
วรรณกรรมหรือส่ือ
ต�างๆ 

๑. ทําแบบทดสอบก�อน
เรียน 
๒.  ศึกษาความรู� เรื่อง      
  ข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็น 
๓. ทําแบบฝ<ก/กิจกรรม 
การแยกข�อเท็จจริงและ
ข�อคิดเห็น 
๔. สรุปความรู�เรื่อง 
ข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็น
เปIนแผนผังความคิด 
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  (๒ คะแนน) 

๑.  แบบทดสอบก�อน
เรียน 
๒.  ใบความรู�เรื่องการ
แยกข�อเท็จจริงและ
ข�อคิดเห็น 
๓.  แบบฝ<กหัด/
กิจกรรมการแยก 
ข�อเท็จจริงและ
ข�อคิดเห็น 
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

สัปดาห5ท่ี 
๑๓-๑๔ 
คาบท่ี 

๓๗-๔๒ 
(๖คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๔ 
การพูด  และ 
การเขียนรายงาน 
จากการฟ<ง ดู อ�าน 
จากสื่อต�างๆ 
- การเขียนรายงาน 
- การพูด  
- การเลือก ฟ5ง ดู  และ
อ�าน จากส่ือต�างๆ 

 ๑. อธบิายหลักการอ�าน 
การฟ5ง การดู การพูดและ
การเขียน 
 
 

๑.  ศึกษาความรู� เรื่อง 
หลักการพูด การเลือก ฟ5ง ดู  
และอ�าน จากส่ือต�างๆ 
๒. ทําแบบฝ<กจากการฟ5ง ดู  
และอ�าน จากส่ือต�างๆแล�ว
ร�วมกันพูดแสดงความ
คิดเห็นจากส่ือท่ีอ�าน ฟ5ง ดู
ตามหลักการพูดดังน้ี  
-  วิทยุ   
-  อินเทอร&เน็ต  
-  ส่ือส่ิงพิมพ&ต�างๆ 
-  โฆษณา   
  -  ละครส้ันแทรกคุณธรรม  
    (ฟMามีตา)  
๓. สรุปข�อคิดเห็นจากส่ือ 

๑.  ใบความรู� เรื่อง    
หลักการพูด    
๒.  ใบความรู� เรื่อง  
การเลือก ฟ5ง ดู  และ
อ�าน จากส่ือต�างๆ 
๓. แบบฝ<กการฟ5ง ดู  
และอ�าน จากส่ือต�างๆ 
๔. ใบความรู� เรื่อง การ
เขียนรายงาน 
๕. แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

๑. แบบ
ประเมินการ
เขียนรายงาน 
๒. แบบ
ประเมินการ
พูด 
๒. 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
 



 ๕

สัปดาห5ท่ี/ 
คาบ 

หน�วยท่ี / 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
คลิปวีดีโอในเรื่องท่ีกําหนด
เปIนแผนผังความคิด  
แล�วนําเสนอผลงานจาก 
การเขียนผังความคิด  
หน�าช้ันเรียน และจัดทํา 
เปIนปMายนิเทศเผยแพร�ต�อไป 
๔. ศึกษาความรู� เรื่อง  
การเขียนรายงาน 
๕. แบ�งกลุ�มๆ ละ ๔ คน 
ตามสมัครใจ แล�วศึกษา
ค�นคว�าเรื่องท่ีสนใจท่ีเปIน
ประโยชน&และช่ืนชอบจาก
การอ�านการฟ5งการดูส่ือ
ต�างๆกลุ�มละ ๑ เรื่องส้ัน ๆ 
นํามาเขียนรายงาน ๑ ฉบับ 
และพูดนําเสนอผลงานหน�า
ช้ันเรียนทุกกลุ�ม 
(๒ คะแนน) ดังน้ี 
  - ข�าว   
  - อินเทอร&เน็ต 
  - บทความ  
  - เพลง 
  - ส่ือวีดีทัศน& 
  - โฆษณา 
  - ข�าว 
  - ละครส้ัน 
  - คลิปวีดีโอ 
  - VCD ละครส้ัน 
๖. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
   (๓ คะแนน) 

สัปดาห5ท่ี 
๑๕ 

คาบท่ี 
๔๓ 

(๑คาบ) 
 

การพูดอภิปราย 
-หลักการพูดอภิปราย 
 

๘. ฟ5ง ดู อ�าน พูดและ
เขียนได�ถูกต�องตาม
รูปแบบ มีเหตุผล 
สร�างสรรค&  มีคุณธรรม
และมารยาท 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง
หลักการพูดอภิปราย 
๒. พูดอภิปรายความรู� 
ตามความสนใจเปIนกลุ�ม 
(๒ คะแนน) ดังน้ี 
-พูดอนุรักษ&ช�างไทย 
-พูดรณรงค&ภัยแล�ง 
-พูดแสดงแนวการรีไซเคิล 
      ฯลฯ 

๑. ใบความรู� เรื่อง
หลักการพูดอภิปราย 

๑.แบบ
ประเมิน 
การพูด 
 

สัปดาห5ท่ี 
๑๕-๑๖ 
คาบท่ี 

๔๔-๔๘ 
(๕ คาบ) 

การพูด  
การเขียนบรรยาย 
๑. พูดหรือเขียนอย�าง
สร�างสรรค& 
๒. ใช�สํานวน คําพังเพย 

๖.พูดหรือเขียนบรรยาย 
เรียงความแบบต�าง ๆ 
และใช�สํานวน คํา
พังเพย สุภาษิตได� 
 

๑. ศึกษาความรู�เรื่อง 
การพูดและเขียนบรรยาย
และ เรื่อง สํานวน 
คําพังเพย สุภาษิต 
๒. ทําแบบฝ<กจากเรื่อง 

๑. ใบความรู�เรื่อง 
การเขียนบรรยาย 
๒. ตัวอย�างการเขียน
บรรยายจากส่ือต�างๆ 
๓. แบบฝ<กเขียน

๑. แบบ
ประเมิน 
การเขียน 
๒. 
แบบทดสอบ



 ๖

สัปดาห5ท่ี/ 
คาบ 

หน�วยท่ี / 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
 สุภาษิตสอดแทรกการ

พูดหรือเขียน 

 
 

ท่ีครูกําหนดเพ่ือให�นักเรียน
สํารวจสํานวน คําพังเพย 
สุภาษิต ท่ีปรากฏในเรื่องท่ี
อ�านเช�น 
-  บทความ 
- วรรณกรรม 
ฯลฯ 
๓. เขียนบรรยาย 
เชิงสร�างสรรค&กลุ�มละ 
๑ เรื่องกําหนดโดยมีความ
ยาว ๘ บรรทัด  เกี่ยวกับ  
- ภาพทางวิทยาศาสตร& 
- ส่ิงแวดล�อมรอบตัว 
  - ประเพณี วัฒนธรรม 
        ฯลฯ 
โดยสอดแทรกสํานวน  
คําพังเพย สุภาษิต ให�มี
จํานวนคําตามท่ีกําหนด  
(อยู�อยู�ในดุลพินิจของ
ครูผู�สอน)  (๒ คะแนน) 
๔. สุ�มนักเรียนพูดนําเสนอ
ผลงานหน�าช้ันเรียน 
จํานวน ๓-๕ คน 

บรรยาย 
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

หลังเรียน 
 

สัปดาห5ท่ี 
๑๗ 

คาบท่ี 
๔๙-๕๐ 
(๒ คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๕ 
การเขียนเรียงความ 
๑.เขียนเรียงความ
จินตนาการทาง
วิทยาศาสตร& 
๒. เขียนแนะนําท�องถิ่น
ของตนเอง 
๓.ประสบการณ&ทางด�าน
วิทยาศาสตร& 

๘. ฟ5ง ดู อ�าน พูดและ
เขียนได�ถูกต�องตาม
รูปแบบ มีเหตุผล 
สร�างสรรค&  มีคุณธรรม
และมารยาท 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง 
การเขียนเรียงความ 
๒. เลือกเขียนเรียงความ
ตามท่ีกําหนดคนละ ๑เรื่อง
(๒ คะแนน)ดังน้ี 
- เขียนเรียงความ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร& 
- เขียนแนะนําท�องถิ่นของ
ตนเอง 
- ประสบการณ&ทางด�าน
วิทยาศาสตร& 

๑. ใบความรู�การเขียน
เรียงความ 
 

๑.แบบ
ประเมินการ
เขียน
เรียงความ 

สัปดาห5ท่ี 
๑๗-๑๘ 
คาบท่ี 

๕๑-๕๒ 
(๒ คาบ) 

 

การเขียนย�อความ 
๑. เขียนย�อความจาก 
ส่ือต�างๆ ทางด�าน
วิทยาศาสตร&เช�น 
- เรื่องส้ัน    
- บทความ 
- รายงาน  
- ข�าว 
- สารคดี   
 

๗ .  เ ขี ย น คัดล าย มื อ 
เขียนเรียงความ เขียน
ย�อความ เขียนจดหมาย
ได� 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง 
การเขียนย�อความ 
๒. ศึกษาตัวอย�างย�อความ
ทางด�านวิทยาศาสตร&ท่ีมี
เน้ือหา หลากหลายรูปแบบ 
๓.เขียนย�อความจากส่ือ 
ท่ีกําหนด    (๒ คะแนน) 
 

๑.ใบความรู�เรื่องการ
เขียนย�อความ 
๒. ตัวอย�างการเขียนย�อ
ความ 
 

๑. แบบ
ประเมินการ
เขียนย�อความ 
 



 ๗

สัปดาห5ท่ี/ 
คาบ 

หน�วยท่ี / 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห5ท่ี 

๑๘ 
คาบท่ี 

๕๓-๕๔ 
(๒คาบ) 

 

การเขียนจดหมาย 
- จดหมายส�วนตัว 
- จดหมายกิจธุระ 
 

๗.  เ ขี ย น คัดล าย มื อ 
เขียนเรียงความ  
เขียนย�อความ  
เขียนจดหมายได� 
 

๑. ครูและนักเรียนร�วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับการส่ือสาร
ของมนุษย&ในยุคโลกาภิวัฒน& 
๒. ศึกษาความรู� เรื่อง  
การเขียนจดหมาย  
๓.เขียนจดหมายคนละ ๒ 
ฉบับ ได�แก� 
  -  จดหมายส�วนตัว 
- จดหมายกิจธุระ 
โดยบรรจุจดหมายในซอง
พร�อมเขียนจ�าหน�าซองให�
ถูกต�องแล�วแลกเปล่ียนกัน
ตรวจในช้ันเรียน ในหัวข�อ 
  - รูปแบบการเขียน 
  -  การใช�คํา 
  -  ความสะอาดสวยงาม 
  - การเขียนจ�าหน�าซอง 
(๒ คะแนน) 

๑. ใบความรู�เรื่อง 
การเขียนจดหมาย  
๒. ส่ือวีดีทัศน& เรื่อง 
การส่ือสาร 
๒. หนังสือเรียน 
วิวิธภาษา 
ช้ัน ม.๑ 
 

๑. แบบ
ประเมินการ
เขียนจดหมาย 
๒.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

สัปดาห5ท่ี 
๑๙ 

คาบท่ี 
๕๕-๕๗ 
(๓คาบ) 

 

หน�วยท่ี๖ 
การแต�งคําประพันธ5 
- กาพย&นายี๑๑ 
 

๙. แต�งคําประพันธ&
ประเภทกาพย&ได� 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง  
การแต�งคําประพันธ&ประเภท
กาพย&ยานี๑๑ 
๒. แต�งคําประพันธ&ประเภท
กาพย&ยานี๑๑ คนละ ๓ บท
ตามความสนใจ 
 (๓คะแนน) 

๑. ใบความรู� เรื่อง  
แต�งคําประพันธ&
ประเภทกาพย&ยานี๑๑ 
 

๑.แบบ
ประเมิน 
การแต�ง 
คําประพันธ& 

สัปดาห5ท่ี 
๒๐ 

คาบท่ี 
๕๘-๖๐ 
(๓ คาบ) 

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 
(๒๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ๘

 

รายละเอียดการประเมินกิจกรรมหรือการบ�านท่ีมอบหมาย เปDนดังนี้ 

หน�วยท่ี ตัวชี้วัดท่ี/รายละเอียด 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ี
มอบหมาย 

กําหนดส�ง 
จํานวน
ชั่วโมง 

น้ําหนัก 
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ   .............. .............. ๓ - 
ทดสอบก�อนเรียน งานเด่ียว .............. .............. - 

หน�วยท่ี ๑ ๑. อ�านออกเสียงร�อยแก�ว งานเด่ียว   ๓ ๓ 
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด งานเด่ียว .............. .............. ๓ 

 
๒ 

๑. เขียนแนะนําตนเอง งานเด่ียว .............. .............. ๒ 
๑. พูดแสดงความรู� ความคิดอย�างสร�างสรรค& งานเด่ียว .............. .............. ๓ ๓ 
๖. จับใจความสําคัญ งานกลุ�ม/

งานเด่ียว 
  ๓ ๔ 

๕. แยกข�อเท็จจริงข�อคิดเห็น และประเมินค�าเรื่องท่ี
ฟ5ง ดู และอ�านวรรณกรรมหรือส่ือต�าง ๆ 

งานเด่ียว 
.............. .............. ๓ ๒ 

หน�วยท่ี ๒ ๓. ทดสอบเรื่อง เสียงในภาษาไทย งานเด่ียว .............. .............. ๓ ๔ 
๓. การสร�างคํา งานเด่ียว .............. .............. ๓ ๕ 
๓. ชนิดและหน�าท่ีของคํา งานเด่ียว   ๖ ๔ 

หน�วยท่ี ๓ ๔. ทดสอบเรื่อง ภาษาพูดภาษาเขียน งานเด่ียว .............. .............. ๓ ๓ 
หน�วยท่ี ๔ ๑. การพูด  และการเขียนรายงาน จากการฟ5ง ดู 

อ�าน จากส่ือต�างๆ(พูดนําเสนอหน�าช้ันเรียน) 
งานกลุ�ม 

.............. ..............  
๖ 

๒ 

 ๑. ทดสอบเรื่อง การพูดและการเขียนรายงานจาก
การฟ5ง ดู อ�าน จากส่ือต�าง 

งานเด่ียว 
.............. .............. ๓ 

๘. พูดอภิปราย งานกลุ�ม   ๑ ๒ 
๖. พูด การเขียนบรรยายอย�างสร�างสรรค& งานกลุ�ม .............. .............. ๕ ๒ 

หน�วยท่ี ๕ ๘. เขียนเรียงความ งานเด่ียว .............. .............. ๒ ๒ 
 ๗. เขียนย�อความ งานเด่ียว .............. .............. ๒ ๒ 

๗. เขียนจดหมาย งานเด่ียว   ๒ ๒ 
หน�วยท่ี ๖ ๙. แต�งคําประพันธ&(กาพย&ยานี ๑๑) งานเด่ียว .............. .............. ๓ ๓ 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 

ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย    ๕๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
จิตพิสัย        ๑๐ คะแนน 

      รวม            ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

  



 ๙

การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย   ๑๐   คะแนน 
หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข�าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม 
(๕) 

ดีมาก  
(๔) 

ดี  
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     
     ๒.  ส�งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      
 ๔. มีความพร�อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร�วมมือในการทํางานกลุ�ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร�นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร�างสรรค&ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ใช�เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความตั้งใจท่ีจะใช�ภาษาไทย-เลขไทยให�ถูกต�อง เหมาะสม      
     ๓. ปรับปรุงความบกพร�องในการใช�ภาษาสม่าํเสมอ      

รวม      

 คะแนนท่ีได�      = …….......................………… 
 

 
หมายเหตุ : มอบหมายงานในวันแรกท่ีสอนในเรื่องน้ัน ๆ ส�งงานในวันสุดท�ายของการเรียนเรื่องน้ัน ๆ  
ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของครูผู�สอน 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๐

การประเมินจากการสอบกลางภาค(๒๐ คะแนน ) 
 กําหนดสอบกลางภาค เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข�อ/เน้ือหาและลักษณะของข�อสอบ   
มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค 
ลักษณะของข�อสอบ 

ตามแนว PISA 
จํานวนข�อ 

น้ําหนักคะแนน 
๒๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย ข�อสอบแบบปZด ๓ ข�อ ๖ คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ วิเคราะห&ชนิดของคําตามหลักภาษา  -  ข�อสอบแบบปZด ๑ ข�อ ๓ คะแนน 

-  เลือกตอบ ๑๐ ข�อ ๕ คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ จําแนกความแตกต�างของภาษาพูดและ 
ภาษาเขียน 

ข�อสอบแบบเปZด(สะท�อนและประเมิน) ๑ ข�อ ๖ คะแนน 

รวม ๑๕ ข�อ ๒๐  คะแนน 

 
หมายเหตุ : ให�ผู�ออกข�อสอบเฉลยข�อสอบและเกณฑ&การให�คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด�วย 
 
การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน ) 
 กําหนดสอบปลายภาค เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข�อ/ เน้ือหาและลักษณะของข�อสอบ        
 มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค 
ลักษณะของข�อสอบ 

ตามแนว PISA 
จํานวนข�อ 

น้ําหนักคะแนน 
๒๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ แยกข�อเท็จจริงข�อคิดเห็น และประเมินค�า 
เรื่องท่ีฟ5ง ดู และอ�านวรรณกรรมหรือสื่อต�าง ๆ 

ข�อสอบแบบเชิงซ�อน ๓ ข�อ ๖ คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ พูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบต�างๆ  
และใช�สํานวน คําพังเพย สภุาษิต 

ข�อสอบแบบเปZด 
(สะท�อนและประเมิน) 

๒ ข�อ 
 

๖ คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี ๗ เขียนคัดลายมือ เขียนเรียงความ  
เขียนย�อความ เขียนจดหมาย 
 - เขียนคัดลายมือ 
 - เขียนเรียงความ 
 - เขียนย�อความ 
 - เขียนจดหมาย 

 
 
- แบบปZด 

 
 

๑ ข�อ 

 
 

๒ คะแนน 
- แบบเปZด ๑ ข�อ ๒ คะแนน 

- แบบปZด ๑ ข�อ ๒ คะแนน 

- แบบปZด ๑ ข�อ ๒ คะแนน 
รวม ๙ ข�อ ๒๐ คะแนน 

 



๑๒

 
 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 
สาขาวิชา ภาษาไทย     จํานวนหน�วยกิต    ๑.๕ หน�วยกิต 
รายวิชา   ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ (วรรณคดีวิจักษ  ๑) ๓คาบ/สัปดาห  
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี ๑      ภาคเรียนท่ี ๒ ป+การศึกษา ๒๕๕๘ 
ครูผู1สอน   .......................................................................................................................................... 
 
๑.  คําอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาสมบัติวรรณคดีของไทย วิเคราะห วิจารณ  และสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักของ
การวิจารณ เบ้ืองต1นอธิบายคุณค�าด1านวรรณศิลป9และด1านสังคม  ฝ;กวิเคราะห วิจารณ วรรณคดี และวรรณกรรม
เรื่องนิราศภูเขาทองโคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร�วง กาพย พระไชยสุริยา ราชาธิราช (ตอนสมิงพระรามอาสา)
กาพย เห�ชมเครื่องคาวหวาน สรุปความรู1 ข1อคิด สํานวน สุภาษิต คําพังเพย จากเรื่องท่ีอ�าน และนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง ท�องบทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจพร1อมบอกคุณค�าท่ีได1รับ 
 
๒.  ตัวช้ีวัด 

๑. บอกสมบัติวรรณคดีของไทย  
๒. วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักของการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และสรุปเนื้อหาเรื่องท่ีกําหนดตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1านวรรณศิลป9และด1านสังคมจากเรื่องท่ีอ�านได1 
๕.บอกความรู1 ข1อคิด สํานวน สุภาษิต คําพังเพยจากเรื่องท่ีอ�านและนําไปประยุกต ใช1ในชีวิตจริง  
๖.ท�องบทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจพร1อมบอกคุณค�าท่ีได1รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓

๓ .โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ (วรรณคดีวิจักษ3 ๑) 

สัปดาห3ท่ี/  
คาบ 

หน�วยท่ี/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห3ท่ี 

๑ 
คาบท่ี 
๑-๓ 

 
 (๓ คาบ) 

 
 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา 
๑. ปฐมนิเทศ 
๒. ทดสอบก�อนเรียน
(เน้ือหาตามตัวช้ีวัด ข1อ 
๑ -๑๐ ปรนัย จํานวน 
๒๐ ข1อ) 

 

- ๑.นักเรียนศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู1ฉบับย�อ
รายวิชา ท๒๑๑๐๒ 
ภาษาไทย ๒ 
๒. ทําแบบทดสอบก�อนเรียน
๒๐ ข1อ 
 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู1และประเมินผล
การเรียนรู1ฉบับย�อ 
๒. PowerPoint  
ปฐมนิเทศ 
๓. แบบทดสอบก�อน
เรียน 
๔. หนังสือเรียน 
รายวิชารายวิชา
วรรณคดีวิจักษ /เอกสาร
ประกอบการสอน 

๑.
แบบทดสอบ 
ก�อนเรียน 
 

สมบัติวรรณคดี 
ของไทย 

๑. บอกสมบัติวรรณคดีของ
ไทย 

๑.ศึกษาความรู1เรื่องสมบัติ
วรรณคดีของไทย  
๒. อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องสมบัติ
วรรณคดีของไทยในประเด็น 
   - ความซาบซ้ึงของ
วรรณคดีไทย 
   - คุณค�าวรรณคดีไทยใน
ฐานะเปNนสมบัติของชาติ 
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
(๖ คะแนน) 

๑. ใบความรู1เรื่อง 
สมบัติวรรณคดีของไทย  
๒. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

สัปดาห3ท่ี  
๒-๓ 

คาบท่ี ๔-๙ 
 

 (๖คาบ) 
 

หน�วยท่ี ๑ 
นิราศภูเขาทอง 
 

๒. วิเคราะห วิจารณ 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ 
เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และ
สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีกําหนด
ตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องท่ีอ�านได1 
๕.  บอกความรู1 ข1อคิด 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องท่ีอ�านและนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง  
๖.ท�องบทอาขยาน หรือบท
ร1อยกรองตามความสนใจ
พร1อมบอกคุณค�าท่ีได1รับ 

๑.ทําแบบทดสอบก�อนเรียน 
๒. ศึกษาความรู1จากวรรณคดี 
เรื่องนิราศภูเขาทอง 
๓.วิเคราะห วิจารณ วรรณคดี 
และวรรณกรรมเบ้ืองต1น 
เกี่ยวกับ  
   -ท่ีมา 
   -ผู1แต�ง  
   -จุดมุ�งหมาย 
   -รูปแบบ  
   -เรื่องย�อ  
   -ข1อคิด 
   -สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีอ�าน 
๔.ศึกษาความรู1เรื่องคุณค�า 
ของวรรณคดีและวรรณกรรม 
-ด1านวรรณศิลป9 
- ด1านสังคม 
๕.ทําแบบฝ;กเรื่องวรรณศิลป9
และด1านสังคม 
๖.ศึกษาความรู1 เรื่องสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพยและข1อคิด 

๑. แบบทดสอบก�อนเรียน 
๒. ความรู1จากวรรณคดี 
เรื่องนิราศภูเขาทอง 
๓. ใบความรู1เรื่องคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม 
๔ แบบฝ;กเรื่อง 
วรรณศิลป9และด1าน
สังคม 
๕.ใบความรู1 เรื่องสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย และ
ข1อคิด 
๖.แบบฝ;กเรื่องสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย และ
ข1อคิด 
๗. แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

๑.แบบ
ประเมินการ
ท�องบท
อาขยาน 
๒.ทดสอบหลัง
เรียน 
 



๑๔

สัปดาห3ท่ี/  
คาบ 

หน�วยท่ี/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
๗.ทําแบบฝ;กเรื่องสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย 
และข1อคิด 
๘.ฝ;กท�องบทอาขยาน ดังน้ี 
“มาถึง..ถึง..เพราะพูดจา”  
๙.สอบท�องบทอาขยาน 
(๓ คะแนน) 
๑๐.ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 
(๔ คะแนน) 

สัปดาห3ท่ี 
๔-๖ 

คาบท่ี 
๑๐- ๑๘ 

 
 (๙คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๒ 
โคลงโลกนิติ 

 

๒. วิเคราะห วิจารณ 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ 
เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และ
สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีกําหนด
ตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องท่ีอ�านได1 
๕.  บอกความรู1 ข1อคิด 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องท่ีอ�านและนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง  

๑.ศึกษาความรู1เรื่อง 
โคลงโลกนิติ 
๒.วิเคราะห วิจารณ วรรณคดี 
และวรรณกรรมเบ้ืองต1น 
เกี่ยวกับ  
   -ท่ีมา 
   -ผู1แต�ง  
   -จุดมุ�งหมาย 
   -รูปแบบ  
   -เรื่องย�อ  
   -ข1อคิด 
   -สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีอ�าน 
๓.ค1นหาสุภาษิตคําสอนท่ี 
ปรากฏในวรรณคดีท่ีกําหนดให1
๔.เลือกโคลงโลกนิติตาม 
ความสนใจจากหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ  ม.๑๑ บท 
เพ่ือวิเคราะห คุณค�าพร1อมยก
เหตุผลประกอบเปNนรายกลุ�ม 
๕.ตัวแทนกลุ�มนําเสนอ 
ผลงานหน1าช้ันเรียน 
( ๒ คะแนน) 
๖.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๔คะแนน) 

๑.ใบความรู1เรื่องโคลง
โลกนิติ 
๒.หนังสือเรียนวรรณคดี 
วิจักษ  ม.๑ 
 ๓.แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. แบบ
ประเมินการ
นําเสนอ
ผลงาน 
๒.
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

สัปดาห3ท่ี 
๗-๙ 

คาบท่ี 
๑๙- ๒๗ 

 
 (๙ คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๓ 
สุภาษิตพระร�วง 

๒. วิเคราะห วิจารณ 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ 
เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และ
สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีกําหนด
ตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องท่ีอ�านได1 
๕.  บอกความรู1 ข1อคิด 

๑.ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนา
เรื่อง สุภาษิตพระร�วง 
๒. ศึกษาความรู1 
เรื่องสุภาษิตพระร�วงเรื่อง 
และเรื่องสํานวน สุภาษิต  
คําพังเพย 
๔.วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองต1นเกี่ยวกับ  
   -ท่ีมา 
   -ผู1แต�ง  
   -จุดมุ�งหมาย 

๑.ใบความรู1เรื่องสุภาษิต
พระร�วงและใบความรู1
เรื่องเรื่อง สํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย 
๒.หนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ  ม.๑  
๓. ใบงานเรื่อง สุภาษิต
พระร�วง 

๑.แบบ
ประเมิน
แผนผัง
ความคิด 
 ๒.ทดสอบ
หลังเรียน 



๑๕

สัปดาห3ท่ี/  
คาบ 

หน�วยท่ี/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องท่ีอ�านและนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง  

   -รูปแบบ  
   -เรื่องย�อ  
   -ข1อคิด 
   -สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีอ�าน 
๕.เลือกสุภาษิตท่ีประทับใจ 
จากหนังสือเรียนวรรณคดี 
วิจักษ  ม.๑ เรื่องสุภาษิต 
พระร�วงเขียนอธิบายพร1อม 
ยกเหตุผลประกอบ 
๖.ทําใบงานเรื่อง สุภาษิต 
พระร�วง 
๗.นักเรียนสรุปความรู1เปNน 
แผนผังความคิดรายบุคคล 
(๒ คะแนน) 
๘.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๔ คะแนน) 

สัปดาห ท่ี
๑๐ 

คาบท่ี 
๒๘-๓๐ 
(๓คาบ) 

 
 
 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน*ตามตารางของโรงเรียน 
(๒๐ คะแนน) 

สัปดาห3ท่ี 
๑๑-๑๓ 
คาบท่ี 

๓๑-๓๙ 
 

(๙  คาบ) 

หน�วยท่ี ๔ 
กาพย3เรื่อง 
พระไชยสุริยา 
 

๒. วิเคราะห วิจารณ 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ 
เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และ
สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีกําหนด
ตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องท่ีอ�านได1 
๕.  บอกความรู1 ข1อคิด 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องท่ีอ�านและนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง  

๑.ดู VTR เรื่องกาพย พระ 
ไชยสุริยา 
๒.ศึกษาเรื่องกาพย พระไชยสุริยา
และหลักการวิเคราะห วรรณคดี
๓.วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองต1นเกี่ยวกับ  
   -ท่ีมา 
   -ผู1แต�ง  
   - ตัวละคร 
   -จุดมุ�งหมาย 
   -รูปแบบ  
   -เรื่องย�อ  
   -ข1อคิด 
   -สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีอ�าน 
๔.นักเรียนศึกษาลักษณะนิสัย 
ตัวละครในเร่ืองกาพย  
พระไชยสุริยาจากpower point 
๕.สรุปความรู1 ข1อคิดสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพยคุณค�าของ 
เรื่อง และการนําไปประยุกต  
ใช1ในชีวิตจริง เปNนแผนผัง

๑.VTR เรื่องกาพย พระ 
ไชยสุริยา 
๒. ใบความรู1วรรณคดี
เรื่องกาพย พระไชยสุริยา 
(ความงามภาษา ฯลฯ ) 
๓. power point
ตัวอย�างลักษณะนิสัยตัว
ละครในวรรณคดีไทย 
๔.แบบฝ;กหัด วรรณคดี 
เรื่องกาพย พระไชยสุริยา 
๕. แบบทดสอบก�อน
เรียน                  

๑.แบบ
ประเมินผัง
ความคิด 
๒.
แบบทดสอบ
หลังเรียน                 



๑๖

สัปดาห3ท่ี/  
คาบ 

หน�วยท่ี/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
ความคิดเปNนกลุ�ม (๓ คะแนน) 
๗.แบบทดสอบหลังเรียน 
(๕ คะแนน) 

สัปดาห3ท่ี 
๑๔-๑๖ 
คาบท่ี 

๔๐ -๔๘ 
 

 (๙ คาบ) 
 

หน�วยท่ี ๕ 
ราชาธิราช ตอน  
สมิงพระรามอาสา 
 

๒. วิเคราะห วิจารณ 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ 
เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และ
สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีกําหนด
ตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องท่ีอ�านได1 
๕. บอกความรู1 ข1อคิด 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
จากเรื่องท่ีอ�านและนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง  

๑.นักเรียนดูการ ตูนเรื่อง
ราชาธิราช 
๒.ศึกษาวรรณคดีเรื่องราชาธิราช 
ตอน สมิงพระรามอาสา 
๓.วิเคราะห วิจารณ วรรณคดี 
และวรรณกรรมเบ้ืองต1น 
เกี่ยวกับ  
   -ท่ีมา 
   -ผู1แต�ง  
   -ตัวละคร 
   -จุดมุ�งหมาย 
   -รูปแบบ  
   -เรื่องย�อ  
   -ข1อคิด 
   -สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีอ�าน 
๔.วิเคราะห ตัวละครจาก 
วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช  
ตอน สมิงพระรามอาสา 
๕.สรุปคุณค�าบอกข1อคิด และ
ประโยชน จากวรรณคดีเรื่อง
ราชาธิราช ตอน สมิงพระราม
อาสาเปNนแผนผังความคิด 
เปNนกลุ�ม 
(๓ คะแนน) 
๖.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๕ คะแนน) 

๑.ใบความรู1 วรรณคดี 
เรื่องราชาธิราช  
ตอนสมิงพระรามอาสา 
๒.ใบความรู1เรื่องการ
เขียนแผนผังความคิด 
๓.แบบทดสอบก�อนก�อน
เรียน 
๔. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๒. แบบ
ประเมิน
แผนผัง
ความคิด
รายบุคคล      
๓.
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

สัปดาห3ท่ี 
๑๗-๑๙ 
คาบท่ี 

๔๙-๕๗ 
 

(๙ คาบ) 

หน�วยท่ี ๖ 
กาพย3เห�ชม 
เครื่องคาวหวาน 
 

๒. วิเคราะห วิจารณ 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักของการวิจารณ 
เบ้ืองต1น 
๓.  วิเคราะห วิจารณ และ
สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีกําหนด
ตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 
๔.  อธิบายคุณค�าด1าน
วรรณศิลป9และด1านสังคม
จากเรื่องท่ีอ�านได1 
๖.ท�องบทอาขยาน หรือบท
ร1อยกรองตามความสนใจ
พร1อมบอกคุณค�าท่ีได1รับ 

๑. ทดสอบก�อนเรียน 
๒. ดูภาพอาหารในวรรณคดี 
เรื่องกาพย เห�ชมเครื่อง 
คาวหวาน 
๓. ศึกษาวรรณคดีเรื่อง 
กาพย เห�ชมเครื่องคาวหวาน 
๔. วิเคราะห วิจารณ วรรณคดี 
และวรรณกรรมเบ้ืองต1น 
เกี่ยวกับ  
   -ท่ีมา 
   -ผู1แต�ง  
   -จุดมุ�งหมาย 
   -รูปแบบ 
- กลวิธีการประพันธ  
   -เรื่องย�อ  
   -ข1อคิด 

๑.แบบทดสอบก�อนเรียน 
๒. ใบความรู1 วรรณคดี
เรื่องกาพย เห�ชมเครื่อง
คาวหวาน 
๓.แผ�น CD บันทึกเสียง
ลักษณะการท�องบท
อาขยาน วรรณคดีเรื่อง
กาพย เห�ชมเครื่องคาว
หวาน 
๔. แบบประเมินการท�อง
บทอาขยาน 
๕. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. แบประเมิน
การท�องบท
อาขยาน 
๒. แบบ
ประเมิน
แผนผัง
ความคิด
นักเรียน
รายบุคคล 
 



๑๗

สัปดาห3ท่ี/  
คาบ 

หน�วยท่ี/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
   -สรุปเน้ือหาเรื่องท่ีอ�าน 
๕. ใบงานวิเคราะห ภาพอาหาร
ไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีด1าน 

- ประเภทอาหารคาว 
- ประเภทอาหารหวาน 
- อาหารว�าง 
- อาหารรสจัด 
- อาหารรสจืดฯ 

๖. ศึกษาประโยชน ท่ีได1รับจาก
วรรณคดีเรื่องกาพย เห�ชม 
เครื่องคาวหวาน  
๗. วิเคราะห กลวิธีการใช1ภาษา
ดังน้ี 
- ด1านวรรณศิลป9 (การอ�าน 
ออกเสียงร1อยกรอง การใช1คํา 
สํานวน โวหาร การใช1คํา
อุปมาอุปไมย การใช1สํานวน 
สุภาษิต) 
๘. ทบทวนและสรุป คุณค�า  
ข1อคิดและประโยชน จากวรรณคดี
เรื่องกาพย เห�ชม 
เครื่องคาวหวานโดยนักเรียน 
สรุปความรู1เปNนแผนผัง 
ความคิดเปNนกลุ�ม 
(๓ คะแนน) 
๙. ท�องจําบทอาขยานตาม 
บทท่ีกําหนดให1จากหนังสือ 
เรียนวรรณคดีวิจักษ  ม.๑ 
หน1า ๑๓๖ -๑๓๗ ดังน้ี 
โคลง ๑ บท กาพย บทท่ี ๑  
ถึง บทท่ี ๗  โดยเริ่มจาก 
มัสม่ัน...ถึง...คลับคล1ายเห็น 
(๓ คะแนน) 
๑๐. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(๓ คะแนน) 

สัปดาห3ท่ี 
๒๐ 

คาบท่ี 
๕๘-๖๐ 
(๓ คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาค 

32เรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 
๒๐ คะแนน 

 
 
***  ใช1การสอนแบบ ป]ญหาเปNนฐาน/กระบวนการทางภาษา /กระบวนการทางวิทยาศาสตร ฯลฯ 
ให1อยู�ในดุลพินิจของครูผู1สอน 

 



๑๘

 

 

รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย เปCนดังนี้ 
หน�วยท่ี/
ตัวช้ีวัดท่ี 

รายละเอียด 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ี
มอบหมาย 

กําหนด
ส�ง 

จํานวน
ช่ัวโมง 

นํ้าหนัก
คะแนน 

- 
 

ปฐมนิเทศ งานเด่ียว ....................... ............ ๑ - 
ทดสอบก�อนเรียน งานเด่ียว ....................... ............ ๑ - 
บอกสมบัติวรรณคดีของไทย งานเด่ียว ....................... ............ ๑ ๖ 

หน�วยที่๑ 
ตัวช้ีวัดที่

๒,๓,๔,๕,๖ 

นิราศภูเขาทอง 
- ท�องบทอาขยาน (๓ คะแนน) 
- แบบทดสอบหลังเรียน (๔ คะแนน) 

 
งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

....................... ............ ๖ ๗ 

หน�วยที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่
๒,๓,๔,๕ 

โคลงโลกนิติ 
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด ( ๒ คะแนน) 
- แบบทดสอบหลังเรียน( ๔ คะแนน) 

 
งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 

....................... ............ ๙ ๖ 

หน�วยท่ี๓ 
ตัวช้ีวัดท่ี
๒,๓,๔,๕ 

สุภาษิตพระร�วง 
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด (๒ คะแนน) 
- แบบทดสอบหลังเรียน (๔ คะแนน) 

 
งานเด่ียว
งานเด่ียว 

....................... ............ ๙ ๖ 

หน�วยที่ ๔ 
ตัวช้ีวัดที่๒ 
๒,๓,๔,๕ 

กาพย พระไชยสุริยา 
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด ( ๓ คะแนน) 
- แบบทดสอบหลังเรียน (๕ คะแนน) 

 
งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 

....................... ............ ๙ ๘ 

หน�วยที่ ๔ 
ตัวช้ีวัดที่
๒,๓,๔,๕ 

ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด ( ๓ คะแนน) 
- แบบทดสอบหลังเรียน (๕ คะแนน) 

 
งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 

....................... ............ ๙ ๘ 

หน�วยที่ ๖ 
ตัวช้ีวัดที่
๒,๓,๔,๕ 

กาพย เห�ชมเคร่ืองคาวหวาน 
- สรุปความรู1เปNนแผนผังความคิด (๓ คะแนน) 
- ท�องจําบทอาขยาน (๓ คะแนน) 
- แบบทดสอบหลังเรียน (๓ คะแนน) 

 
งานกลุ�ม 
งานเด่ียว
งานเด่ียว 

....................... ............ ๙ ๙ 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 

ประเมินจากงานหรือการบ1านท่ีมอบหมาย    ๕๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
จิตพิสัย        ๑๐ คะแนน 

      รวม           ๑๐๐ คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 

การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย   ๑๐   คะแนน 

หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 



๑๙

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข�าชั้นเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม
(๕) 

ดีมาก(๔) ดี(๓) 
ปาน

กลาง(๒) 
ปรับปรุง

(๑) 
     

     ๒.  ส!งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสมํ่าเสมอ      

 ๔. มีความพร�อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร!วมมือในการทํางานกลุ!ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร�นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร�างสรรค.ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ"งม่ันในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  
คะแนน) 
     ๑. ใช�เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความต้ังใจท่ีจะใช�ภาษาไทย-เลขไทยให�ถูกต�อง 
เหมาะสม 

     

     ๓. ปรับปรุงความบกพร!องในการใช�ภาษาสมํ่าเสมอ      
รวม      

 คะแนนท่ีได�      = …….......................………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน) 
 กําหนดสอบกลางภาค  เวลาท่ีใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/ เน้ือหาและลักษณะของข1อสอบ 
มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค 
ลักษณะของข�อสอบตามแนว 

PISA 
จํานวน
ข�อสอบ 

น้ําหนักคะแนน 
๒๐ 



๒๐

ตัวชี้วัดท่ี ๒  วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักของการวิจารณ เบ้ืองต1น 

ข1อสอบแบบเป̀ด 
 

๑ ข1อ ๔  คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี ๓  วิเคราะห วิจารณ และสรุปเน้ือหา
เรื่องท่ีกําหนดตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 

 ข1อสอบแบบเป̀ด ๑ ข1อ 
 

๔ คะแนน 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๔  อธิบายคุณค�าด1านวรรณศิลป9และ
ด1านสังคมจากเรื่องท่ีอ�านได1 

 ข1อสอบแบบเป̀ด ๑ ข1อ 
 

๔. คะแนน 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๕  บอกความรู1 ข1อคิด สํานวน 
สุภาษิต คําพังเพยจากเรื่องท่ีอ�านและนําไป
ประยุกต ใช1ในชีวิตจริง 

 ข1อสอบแบบป̀ด ๑ ข1อ ๔ คะแนน 

 ข1อสอบแบบเลือกตอบ ๑๐ ข1อ ๔ คะแนน 

รวม ๑๔ ๒๐ 
 

หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย 

การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน) 
 กําหนดสอบปลายภาค เวลาท่ีใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/ เน้ือหาและลักษณะของข1อสอบ 

มีรายละเอียดดังตารางหัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ใน
การสอบกลางภาค 

ลักษณะของข�อสอบตามแนว 
PISA 

จํานวน
ข�อสอบ 

น้ําหนักคะแนน 
๒๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักของการวิจารณ เบ้ืองต1น 

 ข1อสอบแบบเชิงซ1อน 
 

๑ ข1อ 
 

๔ คะแนน 
 

ตัวชี้วัดท่ี๓ วิเคราะห วิจารณ และสรุปเน้ือหา
เรื่องท่ีกําหนดตามหลักการวิจารณ เบ้ืองต1น 

 ข1อสอบแบบเป̀ด 
 

๑ ข1อ 
 

๔ คะแนน 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ อธิบายคุณค�าด1านวรรณศิลป9และ
ด1านสังคมจากเรื่องท่ีอ�านได1 

 ข1อสอบแบบเป̀ด 
 

๑. ข1อ 
 

๔ คะแนน 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ บอกความรู1 ข1อคิด สํานวน สุภาษิต 
คําพังเพยจากเรื่องท่ีอ�านและนําไปประยุกต ใช1ใน
ชีวิตจริง 

 ข1อสอบแบบป̀ด ๑ ข1อ ๔ คะแนน 

 ข1อสอบแบบเลือกตอบ ๑๐ ข1อ ๔ คะแนน 
 

รวม ๑๔ ๒๐ 

 



๒๒ 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 

สาขาวิชาภาษาไทย๓      จํานวนหน�วยกิต ๑.๕ หน�วยกิต 
รายวิชา  ท๒๒๑๐๑ (หลักการใช�ภาษาไทย ๒)    เวลาเรียน   ๓คาบ/สัปดาห3 
ช้ันมัธยมศึกษาป7ท่ี ๒      ภาคเรียนท่ี ๑ ป7การศึกษา ๒๕๕๙ 
ครูผู�สอน ครูช้ันมัธยมศึกษาป7ท่ี ๒  
 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการสร�างคําในภาษาไทย คําซํ้า  คําซํ้าท่ีเป�นสํานวน  คําซ�อน  คําสมาส คําสมาสแบบสนธิ            

แต$งบทร�อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ  วิเคราะห*โครงสร�างประโยคสามัญ  ประโยครวม และประโยคซ�อน  
คําราชาศัพท*  คําภาษาต$างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทย โดยใช�กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร* 

เพ่ือให�เกิดความเข�าใจธรรมชาติของภาษา  การสร�างคําในภาษาไทยวิเคราะห*โครงสร�างประโยค
สามัญ  ประโยครวม  ประโยคซ�อน  คําราชาศัพท*   คําภาษาต$างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทย สามารถแต$งบท
ร�อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  

 
 

๒. ตัวช้ีวัด 
๑.  อธิบายหลักการสร�างคําซํ้า  คําซํ้าท่ีเป�นสํานวน  คําซ�อน คําสมาสได� 
๒.แต$งบทร�อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพได� 
๓.วิเคราะห*โครงสร�างประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ�อนได�      
๔.อธิบายความสําคัญของคําราชาศัพท*และใช�ได�ถูกต�อง     
๕.รวบรวมและอธิบายความหมายคําภาษาต$างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทยได�   
 
 
 

 
  



๒๓ 
 

 

 

๓.โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อ รายวิชาภาษาไทย  ท๒๒๑๐๑ (หลักการใช�ภาษาไทย ๒) 
สัปดาห3

ท่ี/ คาบท่ี 
หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
สัปดาห3ท่ี 

๑ 
คาบท่ี 
๑ - ๓ 
(๓คาบ) 

 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา 
๑. ปฐมนิเทศ 
 
๒. ทดสอบก$อนเรียน
(เน้ือหาตามตัวช้ีวัด  
ข�อ ๑ – ๕เลือกตอบ
จํานวน ๒๐ ข�อ) 

 

- ๑. ทําแบบทดสอบ 
ก$อนเรียนจํานวน๑๐ ข
อ 
๒. ทํากิจกรรมวิเคราะห*
ผู�เรยีนรายบุคคล 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู�และ
ประเมินผลการเรียนรู�
ฉบับย$อรายวิชา
ภาษาไทย 
๒. PowerPoint 
Presentation 
ปฐมนิเทศรายวิชา 
๓. แบบทดสอบ 
๔. หนังสือเรียน 
รายวิชาหลักการใช�
ภาษาไทย/เอกสาร
ประกอบการสอนฯลฯ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบ
วิเคราะห*ผู�เรียน
รายบุคคล 

สัปดาห3ท่ี  
๒-๔ 

คาบท่ี  
๔ - ๑๓ 
(๑๐คาบ) 
 

หน�วยท่ี ๑  
คําภาษาต�างประเทศ 
ในภาษาไทย 
 
๑. คําไทยแท� 
๒. คําบาล ี
๓. คําสันสกฤต 
๔. คําเขมร 
๕. คําจีน 
๖. คําภาษาอังกฤษ 
 

๕.  รวบรวมและ
อธิบายความหมายคํา
ภาษาต"างประเทศ 
ท่ีใช
ในภาษาไทยได
 

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน๑๐ ข
อ 
๒.แบ"งกลุ"มศึกษาใบ
ความรู
เรื่องคําไทยแท
และ
คําท่ีมาจากภาษา 
ต"างประเทศในภาษาไทย 
๓.กิจกรรมนําเสนอความรู

โดยใช
 Power Point และ
ตัวอย"างข
อความ 
๔.นักเรยีนสังเกตและ
บันทึกภาพป>ายช่ือต"างๆท่ี
พบเห็นในชีวิตประจําวัน
ว"าเปAนคําท่ีมาจากภาษาใด
และบอกความหมาย 
รวบรวมคําไทยแท
และคํา
ท่ีมาจากภาษา 
ต"างประเทศในภาษาไทย 
๕.นักเรยีนเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องคําไทยแท

และคําท่ีมาจากภาษา 
ต"างประเทศในภาษาไทย 
๖. แบบทดสอบหลังเรยีน
จํานวน๑๐ ข
อ 
 
 
 
 
 

๑. แบบทดสอบก"อน
เรียนจํานวน๑๐ ข
อ
เรื่องคําไทยแท
และคํา
ท่ีมาจาก
ภาษาต"างประเทศใน
ภาษาไทย 
๒. ใบความรู
 
๓. เพลง / เกม 
๔.พจนานุกรม 
๕. สื่อสิ่งพิมพD 
๖. Power Point 
๗. แบบทดสอบหลัง
เรียน 
จํานวน๑๐ ข
อ 
 

๑.แบบทดสอบ 
๒.แบบประเมิน
แผนผังความคิด 
 



๒๔ 
 

 

 

สัปดาห3ท่ี/ 
คาบท่ี 

หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานท่ีมอบหมาย สื่อการสอน/แหล�ง 
เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

 

สัปดาห3ท่ี 
๕-๙ 

 

คาบท่ี  
๑๔–๒๗ 

 

 

(๑๔คาบ) 
 

หน�วยที่ ๒  
การสร
างคําใน
ภาษาไทย 
๗. คําซ
อน 
๘. คําซํ้า 
๙. คําสมาส  
๑๐. คําสมาสแบบ
สนธิ 
 

๑. อธิบายหลักการสร
างคํา
ซํ้า คําซํ้าท่ีเปAนสาํนวน  คํา
ซ
อน คําสมาสได
 
 

๑. แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน๑๐ ข
อ 
๒. แบ"งกลุ"มศึกษาใบความรู

เรื่องคําซํ้า คําซ
อน 
๓. กิจกรรม ให
นักเรยีน
ค
นคว
ารวบรวม คําซ
อนคํา
ซํ้า คําซํ้าท่ีเปAนสาํนวน 
คําสมาสกลุ"มละ ๑ เรื่องโดย
ใช
วิธีการสืบค
นแบบโครงงาน 
จากแหล"งสื่อสิ่งพิมพDท่ี
หลากหลาย เช"น การDตูน
วิทยาศาสตรDคอลมันDทาง
วิทยาศาสตรD สารคดี ฯลฯ   
๔. แบบทดสอบหลังเรยีน
จํานวน๑๐ ข
อ 
 

๑. แบบทดสอบ 
ก"อนเรียน         
จํานวน ๑๐ ข
อ 
๒. ใบความรู
เรื่อง
คําซํ้า คําซ
อน 
๓. เพลง / เกม 
๔. คอลัมนDทาง
วิทยาศาสตรD 
๕. แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
จํานวน ๑๐ ข
อ 
 

๑. แบบทดสอบ 
 

สัปดาห3ท่ี 
๑๐ 

คาบท่ี  
๒๘– ๓๐ 
(๓คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  * ตรงตามตารางของโรงเรียน 

 

(๒๐ คะแนน) 

 

สัปดาห)ท่ี 
๑๑ - ๑๓ 

 
 

คาบท่ี  
๓๑– ๓๙ 

 
 

(๙ คาบ) 
 

หน�วยที่ ๓ 
 

การแต�งคําประพันธ) 
๑๑. แต�งกลอนสุภาพ 

๒.  แต"งบทร
อยกรอง 
ประเภทกลอนสภุาพ
ได
 

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ข
อ 
๒.ศึกษาใบความรู
เรื่อง
ฉันทลักษณDประเภท 
กลอนสุภาพ 
๓.นักเรยีนแต"งกลอน
สุภาพคนละ ๒ บท 
๔.แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข
อ 

๑. แบบทดสอบ 
ก"อนเรียน        
จํานวน ๑๐ ข
อ 
๒. ใบความรู
เรื่อง
ฉันทลักษณDประเภท 
กลอนสุภาพ 
๓. Power Point 
๔. แบบทดสอบ 
หลังเรียน  
จํานวน ๑๐ ข
อ 
 

๑.แบบประเมิน 
การแต"งกลอน
สุภาพ 
๒.แบบทดสอบ 

 

 

  



๒๕ 
 

 

 

สัปดาห3ท่ี/ 
คาบท่ี 

หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
 

สัปดาห)ท่ี 
 

๑๔-๑๖ 
 

คาบท่ี  
๔๐– ๔๘ 

 

(๙ คาบ) 

หน�วยที่ ๔  
 

๑๒. ประโยค 
 

๓.  วิเคราะหD
โครงสร
างประโยค
สามัญ  ประโยครวม
และประโยคซ
อนได
      

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน 
จํานวน ๑๐ ข
อ 
๒. แบ"งกลุ"มศึกษา 
ใบความรู
เรื่องประโยค 
๓. กิจกรรมนําเสนอ
ความรู
เรื่องประโยค     
โดยใช
 Power Point 
๔.ให
นักเรยีนทําใบงาน
เรื่องวิเคราะหDโครงสร
าง  
ประโยคสามัญ ประโยค
รวม ประโยคซ
อน 
๕. แบบทดสอบหลังเรยีน
จํานวน ๑๐ ข
อ 

๑. แบบทดสอบ 
ก"อนเรียน  
จํานวน ๑๐ ข
อ 
๒. ใบความรู
เรื่อง
ประโยค 
๓. ใบงานเรื่อง
ประโยค 
๔. Power Point 
๕. แบบทดสอบ 
หลังเรียน  
จํานวน ๑๐ ข
อ 

๑.แบบทดสอบ 

 

สัปดาห)ท่ี 
๑๗– ๑๙ 

 
คาบท่ี  

๔๙ – ๕๗ 
 

(๙ คาบ) 
 

หน�วยที่ ๕  
 

๑๓. คําราชาศัพทD 

๔. อธิบายความสําคัญ
ของคําราชาศัพทDและ
ใช
ได
ถูกต
อง     

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ข
อ 
๒.แบ"งกลุ"มศึกษา 
ใบความรู
เรื่องคําราชา
ศัพทD 
๓.ทําแบบฝPกเรื่อง 
คําราชาศัพทD 
๔. กิจกรรม ให
นักเรยีนหา
คําราชาศัพทDจากสื่อ
สิ่งพิมพD พร
อมบอก
ความหมายไม"น
อยกว"า 
 ๕ คําลงในPower Point 
ให
สวยงาม   
๕. นักเรียนนําเสนอ
Power Point 
๖.แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข
อ 

๑.แบบทดสอบก"อน
เรียน ๑๐ ข
อ 
๒.ใบความรู
เรื่องคํา
ราชาศัพทD 
๓.หนังสือราชาศัพทD 
๔.สื่อสิ่งพิมพD 
๕. Power Point 
๖.แบบทดสอบหลัง
เรียน  ๑๐ ข
อ 

แบบทดสอบ 

สัปดาห3ท่ี 
๒๐ 

 

คาบท่ี  
๕๘– ๖๐ 

 

(๓ คาบ)  

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน* ตรงตามตารางของโรงเรียน 
 

(๒๐ คะแนน) 

 



๒๖ 
 

 

 

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน  
 การจัดการเรียนรู�รายวิชาท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ (หลกัการใช�ภาษาไทย๒)ภาคเรียนท่ี ๑  
มีแผนประเมินผลการเรียนรู�เป<นอัตราส�วน ดังน้ี 
ร
อยละของคะแนนระหว"างภาค: ร
อยละของคะแนนปลายภาค = ๘๐: ๒๐ 
 
 

รายการประเมินดังนี้ 
๔.๑ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย   ๕๐ คะแนน 
๔.๒ประเมินจากการสอบกลางภาค    ๒๐ คะแนน 
๔.๓ประเมินจากการสอบปลายภาค    ๒๐ คะแนน 
๔.๔จิตพิสยั      ๑๐ คะแนน 

      รวม  ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
  



๒๗ 
 

 

 

 

 

๔.๑ รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบ�านที่มอบหมาย เปDนดังน้ี 
หน�วยท่ี/
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
รูปแบบ
ของงาน 

วันท่ีมอบหมาย กําหนดส�ง จํานวนชั่วโมง 
น้ําหนัก
คะแนน 

หน$วยท่ี ๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ 

บันทึกภาพป>ายช่ือต"างๆท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันว"าเปAนคําท่ีมาจากภาษาใดและ
บอกความหมาย  

งานเดี่ยว ............................. 
.......................... 

๒ สัปดาหD ๕ 

หน$วยท่ี ๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ 

สร
าง Mind Mapping เรื่องคําไทยแท
และคํา
ท่ีมาจากภาษาต"างประเทศ 

งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

๒ สัปดาหD ๕ 

หน$วยท่ี ๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ 

แบบทดสอบ งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

ในคาบเรียน ๓ 

หน$วยท่ี ๒ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ 

สร
าง Mind Mapping เรื่องคําซํ้า คําซ
อน 
คําสมาส และคําสมาสแบบสนธิ 

งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

๓ สัปดาหD ๔ 

หน$วยท่ี ๒ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ 

สืบค
นและรวบรวมคําเรื่องคําซํ้า คําซ
อน 
คําสมาส และคําสมาสแบบสนธิจากสื่อและแหล"ง
เรียนรู
ต"างๆ 

งานกลุ"ม 
............................. .......................... 

๓ สัปดาหD ๕ 

หน$วยท่ี ๒ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ 

แบบทดสอบ งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

ในคาบเรียน ๓ 

สอบกลางภาค ๒๐ 
หน"วยท่ี ๓ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒  

แต"งกลอนสุภาพ งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

๒ สัปดาหD ๕ 

หน"วยท่ี ๓ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ 

แบบทดสอบ งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

ในคาบเรียน ๓ 

หน"วยท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓ 

หนังสือเล"มเล็ก (ประโยค) งานกลุ"ม 
............................. .......................... 

๔ สัปดาหD ๖ 

หน"วยท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓ 

แบบทดสอบ งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

ในคาบเรียน ๓ 

หน"วยท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔ 

หาคําราชาศัพทDจากหนังสือพิมพDในPower Point งานกลุ"ม 
............................. .......................... 

๒ สัปดาหD ๕ 

หน"วยท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔ 

แบบทดสอบ งานเดี่ยว 
............................. .......................... 

ในคาบเรียน ๓ 

สอบปลายภาค ๒๐ 
จิตพิสัย ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 
  



๒๘ 
 

 

 

๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ (หลักการใช�ภาษาไทย๒)  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ป7การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 กําหนดหัวข�อการประเมินไว�ดังนี้ 
หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข�าชั้นเรียนตรงเวลา 

ดีเย่ียม
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง
(๒) 

ปรับปรุง
(๑) 

     
     ๒.  ส�งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      
 ๔. มีความพร�อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร�วมมือในการทํางานกลุ�ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร�นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร�างสรรค3ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ใช�เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความต้ังใจท่ีจะใช�ภาษาไทย-เลขไทยให�ถูกต�อง 
เหมาะสม 

     

     ๓. ปรับปรุงความบกพร�องในการใช�ภาษาสม่ําเสมอ      
รวม      

 คะแนนท่ีได�      = …….......................………… 

 
 
  



๒๙ 
 

 

 

๔.๓ ประเมินผลการเรียนรู�สอบกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
 กําหนดประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน ๒๕ – ๒๙ ก.ค. ๕๙ เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข�อ/เน้ือหาสาระ
และลักษณะของข�อสอบมรีายละเอียดดังน้ี 
 

หัวข�อ/เน้ือหาท่ีใช� 
ในการสอบกลางภาค 

ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วดัที่ ๕ รวบรวมและอธิบายความหมาย
คําภาษาต$างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทยได�   
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๑ อธิบายหลักการสร�างคําซํ้า   
คําซํ้าท่ีเป�นสํานวน คําซ�อน คําสมาสได� 

ข
อสอบแบบเลือกตอบ ๑๐ ข
อ ๕ คะแนน 

ข
อสอบแบบปZด/ข
อสอบเชิงซ
อน ๑ ข
อ ๓  คะแนน 

ข
อสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล ๒ ข
อ ๒ คะแนน 

ข
อสอบแบบเลือกตอบ ๑๐ ข
อ ๕ คะแนน 

ข
อสอบแบบปZด/ข
อสอบเชิงซ
อน ๑ ข
อ ๓  คะแนน 

ข
อสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล ๒ ข
อ ๒ คะแนน 

รวม ๒๖ ข�อ ๒๐ คะแนน 
 

หมายเหตุ : ให�ผู�ออกข�อสอบเฉลยข�อสอบและเกณฑ*การให�คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด�วย 

๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู� สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
 กําหนดประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน วันท่ี ๓ , ๕ , ๗ ต.ค. ๕๙ เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที  
หัวข�อ/เน้ือหาสาระและลักษณะของข�อสอบมีรายละเอียดดังน้ี 

หัวข�อ/เน้ือหาท่ีใช� 
ในการสอบปลายภาค 

ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วดัที่ ๒ แต$งบทร�อยกรองประเภท 
กลอนสุภาพได� 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๓ วิเคราะห*โครงสร�างประโยค
สามัญ ประโยครวมและประโยคซ�อนได� 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๔ อธิบายความสําคัญของคําราชา
ศัพท*และใช�ได�ถูกต�อง     

ข
อสอบแบบเลือกตอบ ๒  ข
อ ๒ คะแนน 

ข
อสอบแบบปZด/ข
อสอบเชิงซ
อน ๑ ข
อ  ๒  คะแนน 

ข
อสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล 
 

๒ ข
อ ๒ คะแนน 

ข
อสอบแบบเลือกตอบ ๙  ข
อ ๓  คะแนน 

ข
อสอบแบบปZด/ข
อสอบเชิงซ
อน ๑ ข
อ ๒ คะแนน 

ข
อสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล ๒ ข
อ ๒ คะแนน 

ข
อสอบแบบเลือกตอบ ๙  ข
อ ๓ คะแนน 

ข
อสอบแบบปZด/ข
อสอบเชิงซ
อน ๑ ข
อ ๒ คะแนน  

ข
อสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล ๑ ข
อ  ๒ คะแนน 
รวม ๒๘ ข�อ ๒๐ คะแนน 

 
 
 



๓๐ 

 

 
 

 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 

สาขาวิชาภาษาไทย๔      จํานวนหน�วยกิต ๑.๕หน�วยกิต 
รายวิชา  ท๒๒๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ3 ๒)    เวลาเรียน   ๓คาบ/สัปดาห3 
ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี  ๒       ภาคเรียนท่ี ๒ ป8การศึกษา ๒๕๕๙ 
ครูผู�สอน  ครูช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี ๒ 
 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาศิลปะการประพันธ�ในวรรณคดีไทย  เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร  บทเสภาสามัคคีเสวก 

ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกศิลาจารึกหลักท่ี ๑  บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ�ปราบนนทก 
กาพย�ห.อโคลงประพาสธารทองแดง  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ� พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล1าเจ1าอยู.หัว   
กลอนดอกสร1อยรําพึงในป4าช1าโดยใช1กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 

เพ่ือสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ.านวิเคราะห�การใช1สํานวนภาษา ตัวละครสําคัญวิถีชีวิต
ไทย  คุณค.าท่ีได1รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร1อมท้ังสรุปความรู1ข1อคิดเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริง  
  
 

๒. ตัวช้ีวัด 
๑.  บอกความหมาย  ลักษณะ  องค�ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได1 
๒.  บอกความงามของวรรณศิลป;และภาพพจน�ชนิดต.าง ๆ ได1 
๓.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๔.  วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท1องถ่ินท่ีอ.าน  พร1อมยกเหตุผลประกอบได1 
๕.  อธิบายคุณค.าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจากการอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1ในชีวิตจริงได1 
๗. ท.องจําและบอกคุณค.าบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทร1อยกรองท่ีมีคุณค.าตามความสนใจได1 

 
 
  



๓๑ 

 

๓.โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อ รายวิชาภาษาไทย  ท๒๒๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ3 ๒) 
สัปดาห3

ท่ี/ คาบท่ี 
หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
 

สัปดาห�ท่ี 
๑ 
 

คาบท่ี  
๑– ๓ 

 
(๑ คาบ) 

๑. ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเน้ือหา 
๒. ทดสอบก.อนเรียน
(เน้ือหาตามตัวช้ีวัด     
ข1อ ๑ – ๕ ปรนัย 
จํานวน ๒๐ ข1อ) 

 

- ๑. ทําแบบทดสอบ 
ก.อนเรียนจํานวน ๑๐ ข1อ 
๒. กิจกรรมวิเคราะห�ผู1เรียน
รายบุคคล 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู1และประเมินผล
การเรียนรู1ฉบับย.อ
รายวิชาภาษาไทย 
๒. PowerPoint 
Presentation 
ปฐมนิเทศรายวิชา 
๓. หนังสือเรียน 
รายวิชาวรรณคดี      วิ
จักษ�/เอกสาร
ประกอบการสอนฯลฯ 
 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบวิเคราะห�
ผู1เรียนรายบุคคล 

สัปดาห�ท่ี 
๑ – ๓ 

 
คาบท่ี 
๒ - ๗ 

 
(๖ คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๑ 
ศิลปะการประพันธ3 

๑. บอกความหมาย  ลักษณะ 
องค�ประกอบของวรรณคดี
และวรรณกรรมได1 
๒. บอกความงามของ
วรรณศิลป;และภาพพจน�ชนิด
ต.าง ๆ ได1 

๑. ทดสอบก.อนเรียน 
จํานวน ๑๐ ข1อ 
๒. ศึกษาศิลปะการประพันธ� 
    - การเล.นเสียง 
    - การเล.นคํา 
๓. ศึกษาใบความรู1เรื่องการ
ใช1โวหารภาพพจน� 
๔. ทดสอบหลังเรียนจํานวน 
๑๐ ข1อ 

๑.แบบทดสอบก.อน
เรียน        จํานวน ๑๐ 
ข1อ        
๒.ใบความรู1เรื่องศิลปะ
การพันธ� 
๓.หนังสือวรรณคดี         
วิจักษ� 
๔.แบบทดสอบหลัง
เรียนจํานวน ๑๐ ข1อ 
 

๑. แบบทดสอบ 

สัปดาห�ท่ี 
๓ - ๕ 

 
คาบท่ี 

๘ – ๑๔ 
 

(๗ คาบ) 

หน�วยท่ี ๒ 
ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

๓.  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๔.  วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.าน  พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1 
๕.  อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ.านได1 
๖.  สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริงได1 

๑. ทดสอบก.อนเรียน 
จํานวน ๑๐ ข1อ 
๒.กิจกรรม ให1นักเรียน
ช.วยกันเรียบเรียงข1อความใน
ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ด1วย
สํานวนภาษาปTจจุบัน โดยใช1
คําราชาศัพท�ให1ถูกต1อง 
๓. ทําแบบฝVกสรุปเน้ือหา
สาระของหลักศิลาจารึก
หลักท่ี ๑ ตอนท่ีเรียนยก
ข1อความท่ีแสดงลักษณะต.าง 
ๆ ดังน้ี 
- ความเสียสละ 
- ความกล1าหาญ 
- ความกตัญWู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ใบความรู1เรื่อง ศิลา
จารึกหลักท่ี ๑ 
๒. หนังสือวรรณคดี         
วิจักษ� 
๓. ภาพศิลาจารึก  
หลักท่ี ๑ 
๔. แบบทดสอบจํานวน  
๑๐ ข1อ 
 

๑. แบบทดสอบ 
๒.แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทํางานของ
นักเรียน 



๓๒ 

 

สัปดาห3
ท่ี/ คาบท่ี 

หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 

   

๔. กิจกรรม เปรียบเทียบ
อักษรไทยปTจจุบันกับอักษร
ในศิลาจารึกว.ามีตัวใดท่ี
เหมือนและแตกต.างกัน โดย
สรุปเปYนข1อ ๆ  
๕. ฝVกอ.านฝVกเขียนช่ือ
นามสกุลและโรงเรียน 
- นักเรียนเขียนอธิบาย
ข1อความท่ีแสดงให1เห็น
คุณค.าด1านต.าง ๆ 
- ด1านประวัติศาสตร� 
- ด1านสังคม  
- วัฒนธรรม 
- ด1านภาษา 

  

สัปดาห�ท่ี 
๕ - ๗ 

 
คาบท่ี 

๑๕ - ๒๑ 
 

(๗ คาบ) 

หน�วยท่ี ๓ 
บทเสภาสามัคคีเสวก
และวิศวกรรมา 

๓. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๔. วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.าน  พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1 
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไป 
ประยุกต�ใช1ในชีวิตจริงได1 

๑.ทําแบบทดสอบก.อนเรียน 
จํานวน ๑๐ ข1อ  
๒. ศึกษาเน้ือหาบทเสภา
สามัคคีเสวก 
๓. กิจกรรมเล.านิทานชาดก/
อีสป ท่ีมีข1อคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความสามัคคี 
๔. กิจกรรม พูดเชิญชวนให1
มีความสามัคคีภายในชาติ
หรือแต.งนิทานเกี่ยวกับ
ความสามัคคี 
๕. หาภาพศิลปกรรมใน 
ท1องถิ่นของนักเรียนคนละ 
๑ แขนง เช.น  
สถาปTตยกรรม หัตถกรรม 
จิตรกรรม เปYนต1น    ๖. 
บอกคุณค.าว.าวิทยาศาสตร�มี
ส.วนในการพัฒนาศิลปกรรม
ให1เจริญก1าวหน1าได1อย.างไร 
๗. ทดสอบหลังเรียน 
จํานวน ๑๐ ข1อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ใบความรู1เรื่อง  บท
เสภาสามัคคีเสวกและ
วิศวกรรมา 
๒. นิทานชาดก/นิทาน
อีสป 
๓. ภาพศิลปะกรรมใน
ท1องถิ่น 
๔. แบบทดสอบ 
หลังเรียน  
จํานวน ๑๐ ข1อ 

๑. แบบทดสอบ 
๒.แบบประเมิน
การพูดของ
นักเรียน 



๓๓ 

 

สัปดาห3
ท่ี/ คาบท่ี 

หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานท่ี
มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล�ง 
เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

สัปดาห3ท่ี 
๗ - ๙ 

 
คาบท่ี 

๒๒ –๒๘ 
 
 

 (๗ คาบ) 
 

หน�วยท่ี ๔ 
โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร 

๓. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
 
๔. วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.าน  พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1 
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริงได1 
๗. ท.องจําและบอกคุณค.าบท
อาขยานตามท่ีกําหนด  และ
บทร1อยกรองท่ีมีคุณค.าตาม
ความสนใจได1 
 

๑. ทําแบบทดสอบ 
ก.อนเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ 
๒. อ.าน/ ถอดความ/ 
แปลความ 
๓. ทําแบบฝVกเรื่องโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร 
๔. แบ.งกลุ.มวาด
ภาพประกอบคําประพันธ� 
๕. กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมติเรื่องพันท1ายนรสิงห�
ถวายชีวิต โดยใช1ภาษาเปYน
บทละครพูด/ใช1เพลงนํ้าตา
แสงใต1ประกอบ จินตลีลา 
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข1อ 
 

๑. เพลงนํ้าตาแสงใต1 
๒. ใบงาน 
๓. แบบทดสอบ 
๔. ใบความรู1 
๕. ส่ือวิดีทัศน� 
๖. หนังสือเรียน 

 

๑. แบบทดสอบ 
๒.แบบประเมิน
การทํางานกลุ.ม
ของนักเรียน 

สัปดาห3ท่ี 
๑๐ 

คาบท่ี 
๒๙– ๓๐ 
 (๒ คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน   *  ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 

สัปดาห3ท่ี 
๑๑-๑๒ 

 
คาบท่ี 

๓๑ –๓๖ 
 

 (๖ คาบ) 
 
 

หน�วยท่ี ๕ 
รามเกียรติ์  
ตอน นารายณ3ปราบน
นทก 

๓.สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
 
๔.วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.านพร1อมยกเหตุผล
ประกอบได1 
 
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริงได1 
 
 
 

๑. ทําแบบทดสอบก.อน
เรียน จํานวน ๑๐ ข1อ 
๒.เขียนย.อความเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ�
ปราบนนทก 
๓. วิเคราะห�ลักษณะตัว
ละครและยกเหตุการณ�ใน
เรื่อง ประกอบเหตุผล 
๔. ทํา Pop Up รามเกียรต์ิ 
โดยเลือกบทท่ีให1ข1อคิดมา
วาดรูปทํา Pop Up พร1อม
บอกเหตุผลท่ีเลือก และการ
นําไปใช1ในชีวิตประจําวัน 
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
จํานวน ๑๐ ข1อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี 
๒. ส่ือหนังสือพิมพ� 
๓. ใบความรู1 
๔. ใบงาน 
๕. Powerpoint 
๖. ส่ือวีดีทัศน� 
๗. แบบทดสอบ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน
การทํางานกลุ.ม
ของนักเรียน 



๓๔ 

 

สัปดาห3
ท่ี/ คาบท่ี 

หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานท่ี
มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล�ง 
เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

สัปดาห3ท่ี 
๑๓ - ๑๕ 

 
คาบท่ี 

๓๗– ๔๓ 
 

 (๗ คาบ) 
 

หน�วยท่ี ๖ 
กาพย3ห�อโคลงประพาส
ธารทองแดง 

๓. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๔. วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.าน  พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1 
๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริงได1 

๑. ทําแบบทดสอบ 
กอนเรียน จํานวน ๑๐ ข�อ 
 
 
 

๒. ศึกษาเน้ือหา, 
คําศัพท#จากเรื่องกาพย#หอ
โคลงประพาสธารทองแดง 
 
 
 

๓.บอกคุณคาของจากเรื่อง
กาพย#หอโคลงประพาสธาร
ทองแดง 
 
 
 

๔.กิจกรรม ออกสํารวจพันธุ#
ไม�ในแหลงเรียนรู�ของ
โรงเรียนแล�วเลือกศึกษาคน
ละ ๒ ชนิด 
 
 
 

๕. นักเรียนเขียนบันทึกการ
เดินทางทองเท่ียวของตนเอง
กับครอบครัว โรงเรียน หรือ
ไปด�วยตนเอง 
 
 
 

๖.นักเรียนวิเคราะห# วิจารณ# 
ขาวเกี่ยวกับการตัดไม�
ทําลายป8า,สัตว#ป8า พร�อมหา
เหตุผล 
 
 
 

๗.นักเรียนชวยกันระดม
สมองหาวิธีป;องกันและเชิญ
ชวนโดยการเขียนคําขวัญ 
 
๘.นักเรียนหากาพย#หอโคลง
บทอื่น ๆ นอกเหนือจาก
หนังสือเรียนแล�วหา
ภาพประกอบกาพย#และ
โคลงแล�วบอกช่ือทาง
วิทยาศาสตร# 
 
 
 
 

๙. ทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข�อ 
 
 
 
 
 
 

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี 
๒. ส่ือหนังสือพิมพ� 
๓. ใบความรู1 
๔. ใบงาน 
๕. แบบทดสอบ 
 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน 



๓๕ 

 

สัปดาห3
ท่ี/ คาบท่ี 

หน�วย/ สาระ 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานท่ี
มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล�ง 
เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

สัปดาห3ท่ี 
๑๕ – ๑๗ 

 
คาบท่ี 

๔๔– ๕๐ 
 

 (๗ คาบ) 

หน�วยท่ี ๗ 
โคลงสุภาษิตพระราช
นิพนธ3พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัว 

๓.สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
 
๕.อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
 
๔.วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.านพร1อมยกเหตุผล
ประกอบได1 
๖.สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริงได1 

๑. ทําแบบทดสอบก.อน
เรียน จํานวน ๑๐ ข1อ 
๒. อ.าน/สรุปเน้ือหา  
    /ถอดคําประพันธ� 
สุภาษิตโสฬสไตรยางศ�/ นฤ
ทุมนาการ 
๓. กิจกรรม บอกคุณค.าใน
การศึกษาเรื่องโคลงสุภาษิต
ท้ัง ๒ น้ี 
๔. ศึกษาจากเว็บไซต� 
www.youtube.com ใน 
เรื่องความสามัคคี ความ
เพียรพยายาม และการพูด 
๕.นร.เลือกเรียงลําดับ
ความสําคัญของโคลงท่ี
นักเรียนสนใจ ๓ ลําดับ 
พร1อมบอกเหตุผล
ประกอบการเลือก 
๖. ทําหนังสือเล.มเล็ก 
๗. ทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ 

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี 
๒. ส่ือหนังสือพิมพ� 
๓. ใบความรู1 
๔. ใบงาน 
๕. หนังสือเล.มเล็ก๖. 
แหล.งเรียนรู1
www.youtube.com 
๗. แบบทดสอบ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน 

สัปดาห3ท่ี 
๑๗ - ๑๙ 

 
คาบท่ี 

๕๑ – ๕๗ 
 (๗ คาบ) 

หน�วยท่ี ๘  
กลอนดอกสร�อยรําพึง
ในปFาช�า 

๓. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ.านได1 
 

๔. วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท1องถิ่นท่ีอ.าน พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1 
 

๕. อธิบายคุณค.าของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีอ.านได1 
 

๖. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ.านเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1
ในชีวิตจริงได1 
 

๑. ทําแบบทดสอบ 
ก.อนเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ 
๒.อ.านสรุปเน้ือหา/ถอดคํา
ประพันธ�ดอกสร1อยรําพึงใน
ป4าช1า 
๓. บอกคุณค.าและเหตุผลใน
การศึกษาเรื่องกลอน
ดอกสร1อยรําพึงในป4าช1า 
๔. อธิบายแนวคิดและคติ
ธรรมในเรื่องท่ีสอดคล1องกับ
วัฒนธรรม 
๕. นักเรียนเลือกบท        
ประพันธ�บทท่ีสนใจวาด
ภาพประกอบและเขียน
อธิบายภาพเปYน ร1อยแก1ว
ด1วยภาษาท่ีกระชับและส่ือ
ความหมายได1ดี 
๖. ทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข1อ 

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี 
๒. ส่ือหนังสือพิมพ� 
๓. ใบความรู1 
๔. ใบงาน 
๕. Powerpoint 
๖. วาดภาพ 
๗. แบบทดสอบ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน 

สัปดาห3ท่ี 
๑๙ –๒๐ 

 

คาบท่ี 
๕๘ – ๖๐ 

 

 (๒ คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน   *  ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 

 
 



๓๖ 

 

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 

 การสอนรายวิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย๔ (วรรณคดีวิจักษ� ๒) ประจําภาคเรียนที่ ๒  
มีแผนประเมินผลการเรียนรู1เปYนอัตราส.วน ดังนี ้
ร1อยละของคะแนนระหว.างภาค: ร1อยละของคะแนนปลายภาค  = ๘๐: ๒๐ 

 

รายการประเมินดังนี้ 
๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ1านที่มอบหมาย    ๕๐ คะแนน 
๔.๒ ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
๔.๓ ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
๔.๔ จิตพิสัย       ๑๐ คะแนน 

      รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
 
  



๓๗ 

 

๔.๑ รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบ�านที่มอบหมาย เปGนดังน้ี 
 

หน�วยท่ี/
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
รูปแบบ
ของงาน 

วันท่ีมอบหมาย กําหนดส�ง จํานวนชั่วโมง 
น้ําหนัก
คะแนน 

หน.วยท่ี ๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๑ , ๒ 

แบบทดสอบเรื่องศิลปะการประพันธ� 
 

งานเดี่ยว ........................ ........................ ในคาบเรียน ๕ 

หน.วยท่ี ๒ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๔,๕,๖ 

แบบทดสอบเรื่องศิลาจารึกหลักท่ี ๑ งานเดี่ยว ........................ ........................ ในคาบเรียน ๕ 

หน.วยท่ี ๓ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๔,๕,๖ 

สืบค1นนิทานชาดกหรือนิทานอีสปท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกับความสามัคคี 
แบบทดสอบเรื่องบทเสภาสามคัคีเสวกและ 
วิศวกรรมา 

งานเดี่ยว ........................ ........................ ๑ สัปดาห� 
๕ 
 

๓ 

หน.วยท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๔,๕,๖,๗ 

เรียงความชีวประวัติบุคคลท่ีบําเพ็ญประโยชน� 
ต.อส.วนรวม 
แบบทดสอบโคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
 

งานเดี่ยว ........................ ........................ ในคาบเรียน 
๔ 
 

๓ 

สอบกลางภาค 
 

๒๐ 

หน.วยท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๔,๕,๖ 

ทําจิตกรรมฝาผนังแบบPop Up 
(กระดาษ เอ ๔ ) งานกลุ.ม ........................ ........................ ๑ สัปดาห� ๗ 

หน.วยท่ี ๖ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๕ 

-  หาภาพพันธุ�ไม1หรือพันธุ�สตัว� 
- บันทึกผลสํารวจแหล.งเรียนรู1ในโรงเรียน 

งานเดี่ยว 
งานเดี่ยว ........................ ........................ 

๑ สัปดาห� 
๑ สัปดาห� 

๓ 
๓ 

หน.วยท่ี ๗ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๔,๕,๖ 

หนังสือเล.มเล็กจากนิทานอีสปโดยสรุปข1อคิด
เปYนโคลงหรือกลอน 

งานกลุ.ม 
........................ ........................ ๑ สัปดาห� ๖ 

หน.วยท่ี ๘ 
ตัวช้ีวัดท่ี 
๓,๔,๕,๖ 

วาดภาพประกอบกลอนดอกสร1อยรําพึงใน 
ป4าช1า งานเดี่ยว ........................ ........................ ๑ สัปดาห� ๖ 

สอบปลายภาค ๒๐ 
จิตพิสัย ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
  



๓๘ 

 

๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ (วรรณคดีวิจักษ� ๒) ประจําภาคเรียนท่ี ๑              
ป8การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 กําหนดหัวข�อการประเมินไว�ดังนี้ 
หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข�าชั้นเรียนตรงเวลา 

ดีเย่ียม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี  
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     
     ๒.  ส�งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      
 ๔. มีความพร�อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร�วมมือในการทํางานกลุ�ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร�นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร�างสรรค3ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ใช�เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความต้ังใจท่ีจะใช�ภาษาไทย-เลขไทยให�ถูกต�อง 
เหมาะสม 

     

     ๓. ปรับปรุงความบกพร�องในการใช�ภาษาสม่ําเสมอ      
รวม      

 คะแนนท่ีได�      = …….......................………… 

 
 
 
  



๓๙ 

 

๔.๓ ประเมินผลการเรียนรู�สอบกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
 กําหนดประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน ......ธ.ค. ๕๙ เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข�อ/เนื้อหาสาระ
และลกัษณะของข�อสอบมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข�อ/เน้ือหาท่ีใช� 

ในการสอบกลางภาค 

ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วดัที่ ๑   บอกความหมาย  ลักษณะ  
องค#ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได� 
ตัวชี้วดัที่ ๒ บอกความงามของวรรณศิลปA
และภาพพจน#ชนิดตาง ๆ ได� 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๓  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอานได� 
 
 
 

ตัวชี้วดัที่ ๔  วิเคราะห#วิจารณ#วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท�องถิ่นท่ีอาน  
พร�อมยกเหตุผลประกอบได� 
 
 

ตัวชี้วดัที่ ๕  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอานได� 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๖ สรุปความรู�และข�อคิดจากการ
อานเพ่ือนําไปประยุกต#ใช�ในชีวิตจริงได� 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบปCด เกี่ยวกับศิลปะการประพันธ# ๑ ข�อ  ๒  คะแนน 

ข�อสอบแบบปCด/ข�อสอบเชิงซ�อน 
สรุปเน้ือหา/ความรู�ข�อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๒ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบปCด/ข�อสอบเชิงซ�อน 
สรุปเน้ือหา/ความรู�ข�อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบปCด/ข�อสอบเชิงซ�อน 
วิเคราะห#คุณคาด�านเน้ือหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

๑ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข�อ ๒ คะแนน 

ข�อสอบแบบปCด/ข�อสอบเชิงซ�อน 
วิเคราะห#คุณคาด�านเน้ือหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

๑ ข�อ ๑ คะแนน 

ข�อสอบแบบเขียนตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเน้ือหา 

๑ ข�อ ๑  คะแนน 

ข�อสอบแบบปCด/ข�อสอบเชิงซ�อน 
วิเคราะห#คุณคาด�านเน้ือหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

๑ ข�อ ๒ คะแนน 

รวม ๒๘ ข�อ ๒๐ คะแนน 
 
 

หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ�การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย 

 

  



๔๐ 

 

๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู� สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
 กําหนดประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน วันท่ี .......... ก.พ. ๖๐เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที  
หัวข�อ/เนื้อหาสาระและลกัษณะของข�อสอบมีรายละเอียดดังนี ้

 
หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช� 

ในการสอบปลายภาค 
ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ น้ําหนักคะแนน 

ตัวชี้วดัที่ ๑   บอกความหมาย  ลักษณะ  
องค#ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได� 
ตัวชี้วดัที่ ๒ บอกความงามของวรรณศิลปAและ
ภาพพจน#ชนิดตาง ๆ ได� 
 

 
ตัวชี้วดัที่ ๓  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอานได� 
 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๔  วิเคราะห#วิจารณ#วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท�องถิ่นท่ีอาน  
พร�อมยกเหตุผลประกอบได� 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๕  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอานได� 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วดัที่ ๖ สรุปความรู�และข�อคิดจากการอาน
เพ่ือนําไปประยุกต#ใช�ในชีวิตจริงได� 
 
 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบปiด/เกี่ยวกับโวหารภาพพจน� ๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน 
สรุปเน้ือหา/ความรู1ข1อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน 
สรุปเน้ือหา/ความรู1ข1อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน 
วิเคราะห�คุณค.าด1านเน้ือหา/อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

๑ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน 
วิเคราะห�คุณค.าด1านเน้ือหา/อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

๑ ข1อ ๑ คะแนน 

ข1อสอบแบบเขียนตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเน้ือหา 

๑ ข1อ ๑  คะแนน 

ข1อสอบแบบปiด/ข1อสอบเชิงซ1อน 
วิเคราะห�คุณค.าด1านเน้ือหา/อธิบายคุณค.าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

๑ ข1อ ๒ คะแนน 

รวม ๒๗ ข�อ ๒๐ คะแนน 

 
หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ�การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย 

 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 

 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 

สาขา        วิชาภาษาไทย ๕            จํานวนหน�วยกิต ๑.๕ หน�วยกิต 
รายวิชา     ท๒๓๑๐๑  หลักการใช�ภาษาไทย ๓    เวลาเรียน  ๓ คาบ/สัปดาห4   
ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี ๓       ภาคเรียนท่ี ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๐
ครูผู�สอน   ................................................................................................ 
 
๑.  คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาคําภาษาต�างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทยโครงสร�างประโยคซับซ�อนระดับภาษาคําทับศัพท%คําศัพท%
บัญญัติ  คําศัพท%ทางวิชาการ คําศัพท%วิชาชีพ และการแต�งโคลงสี่สุภาพ 

ฝ-กจําแนกและใช�คําภาษาต�างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทยวิเคราะห%โครงสร�างประโยคซับซ�อนระดับภาษา 
คําทับศัพท% คําศัพท%บัญญัติ  อธิบายความหมายของคําศัพท%ทางวิชาการคําศัพท%วิชาชีพ และการแต�งโคลงสี่สุภาพ 

เพ่ือให�นักเรียนสามารถจําแนก  อธิบาย และใช�คําท่ีมาจากภาษาต�างประเทศได�อย�างถูกต�องเหมาะสม
สามารถใช�ประโยคซับซ�อน  ระดับภาษา  คําทับศัพท%  คําศัพท%บัญญัติ  คําศัพท%ทางวิชาการ  คําศัพท%วิชาชีพ 
ให�ถูกต�องตามหลักการใช�ภาษาไทยและแต�งโคลงสี่สุภาพ 
 
๒.  ตัวช้ีวัด 
 

๑. จําแนกและใช�คําภาษาต�างประเทศท่ีใช�ในภาษาไทยได� 
๒. วิเคราะห%โครงสร�างประโยคซับซ�อนได� 
๓. วิเคราะห%ระดับภาษาได� 
๔. อธิบายและใช�คําทับศัพท% ศัพท%บัญญัติ  ศัพท%วิชาการและวิชาชีพได� 
๕. แต�งบทร�อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได� 

 
  



๔๒ 
 

๓.โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา  ท๒๓๑๐๑หลักการใช�ภาษาไทย ๓ 

สัปดาห4ที/่
คาบ 

หน�วยที่/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง

เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
 
สัปดาห4ที่ 

๑ 
คาบที่ 
 ๑-๓ 

 
(๓ คาบ) 

 

ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเน้ือหา 
๑. ปฐมนิเทศ 
๒. ทดสอบก�อนเรียน 

- ๑. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู�
ฉบับย�อรายวชิา  
ท๒๓๑๐๑ 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู�และ
ประเมินผลการ
เรียนรู�ฉบับย�อ 
๒.Powerpoint 
ปฐมนิเทศ 
๓. แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 
๔. หนังสือเรียน
รายวิชาวิวิธภาษา/
เอกสาร
ประกอบการสอน 

-แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 

สัปดาห4ที ่
๒-๕ 

คาบที่ 
๔-๑๕ 

 
(๑๒ คาบ) 

หน�วยที่ ๑  
คําภาษาต�างประเทศ 
ที่ใช�ในภาษาไทย 
คาบที่ ๑-๓  บาลี  
คาบที่ ๔-๖  สันสกฤต 
คาบที่ ๗-๘  เขมร 
คาบที่ ๙-๑๓ภาษาอ่ืนๆ 
คาบที่ ๑๔-๑๕  ทดสอบ-
เฉลย 
 

๑.จําแนกและ
ใช�คําภาษา 
ต�างประเทศ 
ที่ใช� 
ในภาษาไทยได� 
 

๑.แจ�งตัวชี้วัด 
๒.ทดสอบก�อนเรียน 
๓.แบ�งกลุ�มศึกษาใบความรู� 
๔.คําถามกระตุ�นความคิด 
๕.นักเรียนนําเสนอผลงานหน�า
ชั้นเรียน 
๖.ครูและนักเรียนช�วยกันสรุป
ความรู�  
๗.นักเรียนบันทึกความรู�ลงสมุด 
๘.นักเรียนทําใบงานโดยฝ-กจาก
เพลง/เกม/บทความ
วิทยาศาสตร% 
๙.ทดสอบหลังเรียน 

๑.ใบความรู� 
๒.บทความ 
ทางวิทยาศาสตร% 
๓.บัตรคํา 
๔.ใบงาน 
๕.เกม 
๖.เพาเวอร%พอยต% 
๗.เพลง 
๘.อินเทอร%เน็ต 
๙.ชื่อนักเรียน/ครู 

-แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

สัปดาห4ที่
๖-๗ 

คาบที่ ๑๖-
๒๑ 

 
 

(๖ คาบ) 

หน�วยที่ ๒  
ระดับภาษา  
๑. ระดับภาษา 
- การแบ�งภาษา 
- ปRจจัยท่ีกําหนดระดับภาษา 
- ลักษณะของภาษา 
ระดับต�างๆ 

๓.วิเคราะห%
ระดับภาษาได� 

 

ทดสอบก�อนเรียน 
๑. ศึกษาความรู� เร่ืองระดับ
ภาษา 
๒. ทําแบบฝ-กทักษะ 
การใช�ภาษาระดับต�างๆ  
๓. ทําแบบทดสอบหลังเรียน (๓ 
คะแนน) 
 
 
 
 
 

๑.หนังสือใน
ห�องสมุด/ 
อินเทอร%เน็ต/ 
แหล�งการเรียนรู�
อ่ืนๆ 
๑. สไลด%มัลติมีเดีย
จากโปรแกรม  

สัปดาห4ที่ ๗-๙ 
คาบที่ ๑๙-๒๗ 



๔๓ 
 

สัปดาห4ที/่
คาบ 

หน�วยที่/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง

เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
    เพาเวอร%พอยต% 

ใบความรู� / 
โทรทัศน%ครู DLIT 
เร่ืองระดับภาษา 
๒. แบบฝ-กทักษะ
การใช�ภาษาระดับ
ต�างๆ 
๓. แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

สัปดาห4ที ่
๘-๙ 

คาบที่ ๒๒-
๒๗ 

 
 

(๖ คาบ) 

หน�วยที่ ๓ คําทับศัพท4  
คําศัพท4บัญญัติ  คําศัพท4
วิชาการ  คําศัพท4วิชาชีพ 
คาบที่ ๑-๒ คําทับศัพท% 
คาบที่ ๓-๔ คําศัพท%บัญญัติ  
คาบที่ ๕-๖ คําศัพท%ทาง
วิชาการและคําศัพท%ทาง
วิชาชีพ 
คาบที่ ๗-๘ ทดสอบ-เฉลย 
 

๔.อธิบายและ
ใช�คําทับศัพท% 
ศัพท%บัญญัติ  
ศัพท%วิชาการ
และวิชาชีพได� 

๑.แจ�งตัวชี้วัด 
๒.ทดสอบก�อนเรียน 
๓.แบ�งกลุ�มศึกษาความรู�จาก
แหล�งเรียนรู� 
๔.นักเรียนนําเสนอผลงานหน�า
ชั้นเรียน 
๕.นักเรียนบันทึกความรู�ลงสมุด 
๖.ทดสอบหลังเรียน 

๑.แบบฝ-กทักษะ 
๒.อินเทอร%เน็ต 
๓.ใบความรู� 
๔.เพาเวอร%พอยต% 

-แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

สัปดาห4ที่ 
๑๐ 

คาบที่ ๒๘-
๓๐ 

(๓ คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 
 

สัปดาห4ที ่
๑๑-๑๗ 

คาบที่ ๓๑-
๕๑ 

 
 

(๒๑ คาบ) 

หน�วยที่ ๔ 
ประโยคซับซ�อน 
คาบที่ ๑ ทบทวนเร่ือง
กลุ�มคําและชนิดของ
ประโยค 
คาบที่ ๒ โครงสร�างประโยค 
คาบที่ ๓-๑๐วิเคราะห%
โครงสร�างประโยค 

๒.วิเคราะห%
โครงสร�าง
ประโยค
ซับซ�อนได� 

๑.แจ�งตัวชี้วัด 
๒.ทดสอบก�อนเรียน 
๓.แบ�งกลุ�มศึกษาใบความรู�/
แหล�งเรียนรู� 
๔.คําถามกระตุ�นความคิด 
๕.นักเรียนนําเสนอผลงานหน�า
ชั้นเรียน 
๖.ครูและนักเรียนช�วยกันสรุป
ความรู� 
 
 
 
 
 

๑.ใบความรู� 
๒.ข�าว/บทความ
ทั่วไป/สื่อสิ่งพิมพ% 
๓.บัตรคํา 
๔.ใบงาน 
๕.เพาเวอร%พอยต% 
๖.อินเทอร%เน็ต 
 

-แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 



๔๔ 
 

สัปดาห4ที/่
คาบ 

หน�วยที่/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล�ง

เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
 ซับซ�อน 

คาบที่ ๑๑สรุปบทเรียน 
คาบที่ ๑๒ ทดสอบ 
หลังเรียน 

 ๗.นักเรียนบันทึกความรู� 
ลงสมุด 
๘.นักเรียนทําใบงาน 
๙.ทดสอบหลังเรียน 

  

สัปดาห4ที ่
๑๘-๑๙ 

คาบที่ ๕๑-
๕๗ 

 
 

(๖ คาบ) 

หน�วยที่ ๕  
การแต�งโคลงสี่สุภาพ 
คาบที่ ๑ ทดสอบก�อนเรียน 
คาบที่ ๒ ทบทวน 
ฉันทลักษณ%โคลง 
สี่สุภาพ 
คาบที่ ๓ ศึกษา 
ใบความรู� 
คาบที่ ๔ ฝ-กแต�งโคลง 
สี่สุภาพ 
คาบที่ ๕-๖ นักเรียน
นําเสนอผลงาน 
คาบที่ ๗ ทดสอบ 
หลังเรียน 

๕.แต�งบทร�อย
กรองประเภท
โคลงสีสุ่ภาพได� 

๑.แจ�งตัวชี้วัด 
๒.ทดสอบก�อนเรียน 
๓.ศึกษาตัวอย�างโคลง 
สี่สุภาพจากสื่อต�าง ๆ  
๔.คําถามกระตุ�นความคิด 
๕.ศึกษาใบความรู�เร่ืองโคลงสี่
สุภาพ 
๖.นักเรียนเข�ากลุ�ม/จับคู� ฝ-ก
แต�งโคลงสีสุ่ภาพ 
จากแบบฝ-กทักษะ 
๗.นักเรียนแต�งโคลง 
สี่สุภาพจากหัวข�อที่กําหนดให�/
ตามความสนใจให�ถูกต�องตาม
ฉันทลักษณ% 
๘.นักเรียนและครูช�วยกัน
ประเมินผลงาน 
๙.ทดสอบหลังเรียน 

-ใบความรู� 
-สื่อต�าง ๆ 
-แบบฝ-กทักษะ 
-แบบประเมิน 
การแต�งโคลง 
สี่สุภาพ 
-แบบทดสอบ 
ก�อนเรียน- 
หลังเรียน 
 

-แบบทดสอบ
ก�อนเรียน 
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

สัปดาห4ที่ 
๒๐ 

คาบที่ ๕๘-
๖๐ 

(๓ คาบ) 

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 
 

 
  



๔๕ 
 

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 

 การสอนรายวิชา ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ (หลักการใช�ภาษาไทย ๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปXการศึกษา 
๒๕๖๐ มีแผนประเมินผลการเรียนรู�และมอบหมายงานดังนี้ 
ร�อยละของคะแนนระหว�างภาค: ร�อยละของคะแนนปลายภาค= ๘๐: ๒๐ 

รายการประเมินดังนี้ 
๑.ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย     ๕๐ คะแนน 
๒.ประเมินจากการสอบกลางภาค       ๒๐ คะแนน 
๓.ประเมินจากการสอบปลายภาค       ๒๐ คะแนน 
๔.จิตพิสัย         ๑๐ คะแนน 
      รวม    ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

  



๔๖ 
 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)  
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ (หลักการใช�ภาษาไทย ๓) 

ประจําภาคเรียนท่ี ๑  ปXการศึกษา ๒๕๖๐ กําหนดหัวข�อการประเมินดังตาราง 
 

หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข�าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี  
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     
     ๒.  ส�งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      

 ๔. มีความพร�อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร�วมมือในการทํางานกลุ�ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร�นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร�างสรรค%ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ใช�เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความตั้งใจท่ีจะใช�ภาษาไทย-เลขไทยให�ถูกต�อง เหมาะสม      
     ๓. ปรับปรุงความบกพร�องในการใช�ภาษาสม่าํเสมอ      

รวม      

 คะแนนท่ีได�      = …….......................………… 

 
 
 

  



๔๗ 
 

รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย เปFนดังนี้ 
หน�วยท่ี/
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียด 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ี
มอบหมาย 

กําหนดส�ง จํานวนช่ัวโมง 
น้ําหนัก
คะแนน 

๑. คําภาษา 
ต�างประเทศท่ี
ใช�ในภาษาไทย 

 

-นําเสนอผลงานของนักเรียน 
-ผลงานจากการทําแบบฝ-กทักษะ 
-แบบทดสอบ ๓๐ ข�อ 

งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

...................... ................... 
๑๐ นาที/กลุ�ม 
๓๐ นาที 
๓๐ นาที 

๔ 
๓ 
๓ 

๒. ระดับภาษา 

-นําเสนอความรู�จากการค�นคว�า
ของนักเรียน 
-ผลงานจากการทําใบงาน 
-แบบทดสอบ ๓๐ ข�อ 

งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

...................... ................... 
๑๐ นาที/กลุ�ม 
๓๐ นาที 
๓๐ นาที 

๓ 
๒ 
๓ 

๓. คําทับศัพท%  
คําศัพท%บัญญัติ  
คําศัพท%
วิชาการ  
คําศัพท%วิชาชีพ 

-นําเสนอความรู�จากการค�นคว�า
ของนักเรียน 
-ผลงานจากสมุดบันทึกความรู� 
-แบบทดสอบ ๒๐ ข�อ 

งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

...................... ................... 
๑๐ นาที/กลุ�ม 
๓๐ นาที 
๒๐ นาที 

๓ 
๒ 
๒ 

๔. ประโยค
ซับซ�อน 

-ผลงานจากสมุดบันทึกความรู� 
-ผลงานจากการทําใบงาน 
-แบบทดสอบ ๓๐ ข�อ 

งานเด่ียว 
งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

...................... ................... 
๑๐ นาที/กลุ�ม 
๓๐ นาที 
๓๐ นาที 

๓ 
๖ 
๕ 

๕. 
การแต�งโคลง 
สี่สุภาพ 

-ผลงานการแต�งโคลงสี่สุภาพ 
อย�างน�อย ๒ บท 
-ผลงานการแต�งโคลงสี่สุภาพ  
๑ บท 
-แบบทดสอบ ๑๐ ข�อ 

งานกลุ�ม 
งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

...................... ................... 
๕๐ นาที 
๓๐ นาที 
๑๐ นาที 

๕ 
๔ 
๒ 

 รวม 
 

๕๐ 
 
 

  



๔๘ 
 

การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน) 
กําหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช�ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข�อ/เนื้อหาและลักษณะของข�อสอบ 

มีรายละเอียดดังตาราง 
หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช� 

ในการสอบกลางภาค 
ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๑. จําแนกและใช�คํา
ภาษาต�างประเทศ 
ที่ใช�ในภาษาไทยได� 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ  ๑๐ ข�อ ๕ คะแนน 
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล) ๑  ข�อ ๑ คะแนน 
แบบเป^ด(สะท�อนและประเมิน/ความคิด
สร�างสรรค%) 

๑  ข�อ ๑ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.วิเคราะห%ระดับ
ภาษาได� 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ  ๑๐ ข�อ ๕  คะแนน 
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล) ๑  ข�อ ๑  คะแนน 
แบบเป^ด(สะท�อนและประเมิน/ความคิด
สร�างสรรค%) 

๑  ข�อ ๐.๕ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๔. อธิบายและใช�คํา
ทับศัพท% ศัพท%บัญญัติ  ศัพท%
วิชาการและวิชาชีพได� 
 

ข�อสอบแบบเลือกตอบ ๑๐ ข�อ ๕ คะแนน 

แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล) ๑  ข�อ ๑ คะแนน 

แบบเป^ด(สะท�อนและประเมิน/ความคิด
สร�างสรรค%) 

๑ ข�อ ๐.๕ คะแนน 

รวม ๓๖ ข�อ ๒๐ คะแนน 
 

หมายเหตุ : ให�ผู�ออกข�อสอบเฉลยข�อสอบและเกณฑ%การให�คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด�วย 
 

การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน) 
กําหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช�ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข�อ/เนื้อหาและลักษณะของข�อสอบ 

มีรายละเอียดดังตาราง 

หมายเหตุ : ให�ผู�ออกข�อสอบเฉลยข�อสอบและเกณฑ%การให�คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด�วย 

หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช� 
ในการสอบปลายภาค 

ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๒.วิเคราะห%
โครงสร�างประโยคซับซ�อนได� 

แบบเลือกตอบ ๑๐ ข�อ ๕  คะแนน 
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)   ๑ ข�อ ๒.๕ คะแนน 
แบบเป^ด(สะท�อนและประเมิน/ความคิด
สร�างสรรค%) 

 ๑ ข�อ ๒.๕ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๕.แต�งบทร�อยกรอง
ประเภทโคลงสี่สุภาพได� 

แบบเลือกตอบ ๑๐ ข�อ ๕  คะแนน 
แบบเป^ด(การแสดงเหตุผล)   ๑ ข�อ ๒.๕ คะแนน 
แบบเป^ด(สะท�อนและประเมิน/ความคิด
สร�างสรรค%) 

  ๑ ข�อ ๒.๕ คะแนน 

รวม ๒๔ ข�อ ๒๐ คะแนน 



๔๙ 
 
 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 
สาขา        วิชาภาษาไทย ๖     จํานวนหน�วยกิต ๑.๕ หน�วยกิต 
รายวิชา     ท๒๓๑๐๒(วรรณคดีกับชีวิต)  เวลาเรียน       ๓ คาบ/สัปดาห5   
ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๓      ภาคเรียนท่ี ๒ป9การศึกษา ๒๕๖๐ 
ครูผู�สอน   ................................................................................................ 
 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาภาษาในวรรณคดีของไทย วรรณคดีเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก$ลูก  พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาทอิศรญาณภาษิต บทพากย0เอราวัณ วรรณกรรม  นิทานพ้ืนบ1าน และนิทาน
อาเซียน ท$องจําและบอกคุณค$าบทอาขยานตามท่ีกําหนดหรือบทร1อยกรองท่ีมีคุณค$าตามความสนใจและนําไปใช1
อ1างอิง 

ฝ7กวิเคราะห0ประเมินคุณค$าด1านเนื้อหา ด1านวรรณศิลป8 ด1านสังคม ด1านการนําไปใช1 สังเคราะห0ข1อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือนําไปประยุกต0ใช1ในชีวิตจริง จากเรื่องภาษาในวรรณคดีของไทย วรรณคดีเรื่อง   
บทละครพูดเรื่องเห็นแก$ลูก  พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาท  อิศรญาณภาษิต 
บทพากย0เอราวัณ วรรณกรรม  นิทานพ้ืนบ1าน และนิทานอาเซียน โดยใช1กระบวนการทางภาษาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร0 ท$องจําบทอาขยานหรือบทร1อยกรองตามความสนใจ 

เพ่ือสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ$าน วิเคราะห0และประเมินคุณค$าด1านเนื้อหา ด1านวรรณศิลป8 
ด1านสังคม ด1านการนําไปใช1 จากวรรณคดีและวรรณกรรม พร1อมท้ังสรุปความรู1ข1อคิดเพ่ือนําไปประยุกต0ใช1ในชีวิต
จริง 

 

๒. ตัวช้ีวัด 
 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท1องถ่ินในระดับท่ียากยิ่งข้ึนได1 
๒. วิเคราะห0วิถีไทยและคุณค$าจากวรรณคดีและวรรณกรรม พร1อมยกเหตุผลประกอบได1 
๓. สรุปความรู1และข1อคิดจากการอ$านเพ่ือประยุกต0ใช1ในชีวิตจริงได1 
๔. ท$องจําและบอกคุณค$าบทอาขยานตามท่ีกําหนดหรือบทร1อยกรองท่ีมีคุณค$าตามความสนใจและ 
นําไปใช1อ1างอิงได1 
 
  

 



๕๐ 
 
 
๓. โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา  ท๒๓๑๐๒(วรรณคดีกับชีวิต) 

สัปดาห5
ที่/คาบ 

หน�วยที่/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห5ที ่

๑ 
คาบที่ 
๑-๓ 

 
(๓ คาบ) 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเน้ือหา 
๑. ปฐมนิเทศ 
๒. ทดสอบก$อน
เรียน 

- ๑. ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู1ฉบับย$อรายวิชา ท๒
๓๑๐๒ (วรรณคดีกับชีวิต) 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู1และประเมินผล
การเรียนรู1ฉบับย$อ 
๒.Powerpoint 
ปฐมนิเทศ 
๓. แบบทดสอบก$อน
เรียน 
๔. หนังสือเรียนรายวิชา
วรรณคดีวิจักษ0/เอกสาร
ประกอบการสอน 

-
แบบทดสอบ
ก$อนเรียน 

สัปดาห5ที ่
๒-๓ 

คาบที่ 
๔-๙ 

 
(๖ คาบ) 
 

หน�วยที่ ๑ 
วรรณคดีมีคุณค�า 

๒. วิเคราะห0วิถีไทยและ
คุณค$าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม พร1อมยกเหตุผล
ประกอบได1 
๓. สรุปความรู1และข1อคิด
จากการอ$านเพื่อประยุกต0ใช1
ในชีวิตจริงได1 

๑.ปฐมนิเทศ 
๒.ศึกษาใบความรู1เร่ือง
ภาษาในวรรณคดไีทย 
๓.แบ$งกลุ$ม ๖กลุ$มพูด
แสดงความคิดเห็นเร่ือง
คุณค$าและความสําคัญ
ของวรรณคดีวรรณกรรม 

 ๑.ใบความรู1 
 ๒.ใบงาน 
 ๓.แบบประเมิน 
  การพูดแสดง 
ความคิดเห็น 

-แบบ
ประเมินการ
พูดแสดง
ความคิดเห็น 
 

สัปดาห5ที ่
๔-๖ 

 
คาบที่ 
๑๐-๑๘ 

 
(๙ คาบ) 

 

หน�วยที่ ๒ 
จับใจจบัตาหา
ความสําคัญ 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี  
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท1องถ่ินในระดับที่ยากยิ่งข้ึน
ได1 

๑.ศึกษาใบความรู1เร่ืองการ
สรุปจับใจความ  วิธีการ
เขียนสรุป 
จับใจความคําที่มี
ความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย การย$อ
ความ 
๒.ฝ7กเขียนสรุปโดยใช1แบบ
ฝ7กทักษะ ฯลฯ 

๑.ใบความรู1เรื่อง 
การสรุปจับใจความ 
และวิธีการเขียนสรุป  จับ
ใจความ 
๒.แบบฝ7กทักษะเรื่องการ
สรุปจับใจความ 
๓.บทกวีนิพนธ0   
บทเพลง  บทความ 
ทางวิทยาศาสตร0  นิทาน
อาเซียน  นิทานพืน้บ1าน  
ประเพณี พิธีกรรม 
ศาสนาเหตุการณ0 
ในประวัติศาสตร0  
สุภาษิต  คําสอน 

- แบบฝ7ก
ทักษะเร่ือง
การสรุปจับ
ใจความ 

 
  



๕๑ 
 
 

สัปดาห5
ท่ี/คาบ 

หน�วยท่ี/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เครื่องมือ
วัดและ

ประเมินผ
ล 

สัปดาห5ท่ี 
๗-๙ 

คาบท่ี 
๑๙-๒๗ 

 
 

(๙ คาบ) 
 

หน�วยท่ี  ๓ 
พิถีพิถันสร�างสรรค5
ความคิด 

๒. วิเคราะห0วิถีไทยและ
คุณค$าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม พร1อมยกเหตุผล
ประกอบได1 
 

๑.ศึกษาคุณค$าของวรรณคด ี
-ด1านเน้ือหา 
-ด1านสังคม 
-ด1านวรรณศิลป8 
-ด1านการนําไปใช1 
๒. แบ$งกลุ$ม ๔ กลุ$มสรุป
และยกตัวอย$างด1านต$าง ๆ  
๓. นักเรียนฟUงเพลง/ดูหนัง
สั้นแล1ววิเคราะห0วิถีไทยและ
คุณค$าวรรณคด/ีวรรณกรรม 

๑.ใบงาน 
๒.หนังสั้น 
๓.บทเพลง 
๔.บทประพันธ0 
๕.เรื่องสั้น 
๖.แบบทดสอบก$อน
เรียน/หลังเรียน 

-
แบบทดส
อบก$อน
เรียน 
-
แบบทดส
อบหลัง
เรียน 

สัปดาห5ท่ี 
๑๐ 

คาบท่ี 
๒๘-๓๐ 
(๓ คาบ) 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  * ตามตารางของโรงเรียน 
(๒๐ คะแนน) 

 

สัปดาห5ท่ี 
๑๑-๑๗ 
คาบท่ี 
๓๑-๕๑ 

 
(๒๑คาบ) 

 

หน�วยท่ี ๔ 
พินิจคุณค�าวรรณคดี 
 

๒. วิเคราะห0วิถีไทยและคุณค$า
จากวรรณคดีและวรรณกรรม 
พร1อม 
ยกเหตผุลประกอบได1 
๓. สรุปความรู1และข1อคิดจาก
การอ$าน 
เพ่ือประยุกต0ใช1ในชีวิตจริงได1 
 

๑. แบ$งกลุ$มวิเคราะห0
วรรณคดีต$อไปน้ี 
- บทละครพูด 
เรื่องเห็นแก$ลูก 
- พระอภัยมณี ตอนพระ
อภัยมณหีนีนางผีเสื้อสมุทร 
- พระบรมราโชวาท 
- อิศรญาณภาษิต 
- บทพากย0เอราวัณ 
- วรรณกรรม 
- นิทานพ้ืนบ1าน/นิทาน
อาเซียน 
จากประเด็นต$อไปน้ี 
- สรุป 
-บอกคุณค$า(ด1านเน้ือหา
ด1านสังคมด1านวรรณศิลป8 
ด1านการนําไปใช1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ใบความรู1 
๒. ผลงาน 
จากการนําเสนอ 
๓. อินเทอร0เน็ต 
 

 



๕๒ 
 
 

สัปดาห5
ที่/คาบ 

หน�วยที่/ 
สาระการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล�งเรียนรู� 

เคร่ืองมือ
วัดและ

ประเมินผล 
สัปดาห5ที ่

๑๘ 
คาบที่ 
๕๒-๕๔ 
(๓ คาบ) 

หน�วยที่ ๕ 
บทกวีที่ชื่นชอบ 

๔. ท$องจําและบอกคุณค$า
บทอาขยานตามที่กําหนด
หรือบทร1อยกรองที่มีคุณค$า
ตามความสนใจและนําไปใช1
อ1างอิงได1 

๑.บอกที่มา คุณค$าและ
เหตุผลของบทร1อยกรอง
หรือบทอาขยานที่นักเรียน
ชอบ 
๒. ท$องบทร1อยกรองหรือ
บทอาขยาน 

๑.บทอาขยาน 
ที่กระทรวงฯกําหนด 
๒. บทร1อยกรอง 
ที่นักเรียนสนใจ 
 

 

สัปดาห5ที ่
๑๙ 

คาบที่ 
๕๕-๕๗ 
(๓ คาบ) 

 
 

หน�วยที่ ๖  
รอบคอบนําไปใช� 

๓. สรุปความรู1และข1อคิด
จากการอ$านเพื่อประยุกต0ใช1
ในชีวิตจริงได1 
 

๑.แบ$งกลุ$มระดมความคิด
จากสิ่งที่เรียนมาแล1วสรุป
เปVนแผนผังความคิด 
แล1วนําเสนอให1แตกต$าง
และสร1างสรรค0 (ตามความ
ประทับใจ  ความสนใจ  
ระยะเวลา  ลําดบัก$อน-
หลัง) 

๑.ตัวอย$างแผนผงั
ความคิด 
 

 

สัปดาห5ที ่
๒๐ 

คาบที่ 
๕๘-๖๐ 
(๓ คาบ) 

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน 
(๒๐ คะแนน) 

 

 
๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 
 การสอนรายวิชา ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ (วรรณคดีกับชีวิต) ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๐มีแผน
ประเมินผลการเรียนรู1และมอบหมายงานดังนี ้
ร1อยละของคะแนนระหว$างภาค: ร1อยละของคะแนนปลายภาค= ๘๐: ๒๐ 
 

รายการประเมินดังน้ี 
๑. ประเมินจากงานหรือการบ1านทีม่อบหมาย    ๕๐ คะแนน 
๒. ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
๓. ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
๔. จิตพิสัย        ๑๐ คะแนน 

      รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  



๕๓ 
 
 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)  
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ (วรรณคดีกับชีวิต) 

ประจําภาคเรียนท่ี ๒ปWการศึกษา ๒๕๖๐ กําหนดหัวข1อการประเมินดังตาราง 
 

 

หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข1าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี  
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     
     ๒.  ส$งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      

 ๔. มีความพร1อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร$วมมือในการทํางานกลุ$ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร1นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร1างสรรค0ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ใช1เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความตั้งใจท่ีจะใช1ภาษาไทย-เลขไทยให1ถูกต1อง เหมาะสม      
     ๓. ปรับปรุงความบกพร$องในการใช1ภาษาสม่าํเสมอ      

รวม      

 คะแนนท่ีได1      = …….......................………… 
 
 

 
 

  



๕๔ 
 
 

รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย เปGนดังนี้ 
หน�วยท่ี/
ตัวช้ีวัดท่ี 

รายละเอียด 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ี
มอบหมาย 

กําหนดส�ง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

๑วรรณคดี
มีคุณค$า 

๑.พูดแสดงความคิดเห็น 
๒.นักเรียนทําใบงาน 

งานกลุ$ม 
งานเด่ียว 

...................... .............. 
๑๐ นาที/
กลุ$ม 

๓ 
 

๒ 
๒จับใจจับ
ตาหา
ความสําคัญ 

๑.นักเรียนทําแบบฝ7กทักษะ 
 งานเด่ียว ....................   .............. ๕๐ นาที ๑๐ 

๓พิถีพิถัน
สร1างสรรค0
ความคิด 

๑.นักเรียนทําใบงาน 
๒.นักเรียนทําแบบทดสอบ 

งานเด่ียว 
งานเด่ียว 

......................   .............. 
๑๐ นาที 
๑๐ นาที 

๕ 
๕ 

สอบกลางภาค ๒๐ 
๔ พินิจ
คุณค$า
วรรณคดี 

๑. นําเสนอผลงานกลุ$ม 
๒. นักเรียนทําแบบทดสอบ 
๓.ผลงานจากการนําเสนอ 

งานกลุ$ม 
งานเด่ียว 
งานกลุ$ม 

...................... .............. 
๑๐ นาที/

กลุ$ม 

๕ 
๕ 
๕ 

๕บทกวี 
ท่ีชื่นชอบ 

ท$องบทร1อยกรองหรือบทอาขยาน งานเด่ียว ...................... .............. - ๕ 

๖ รอบคอบ
นําไปใช1 

นําเสนอผังความคิด  
งานกลุ$ม ...................... .............. 

๑๐ นาที/
กลุ$ม 

๕ 

 สอบปลายภาค ๒๐ 
 จิตพิสัย ๑๐ 

        รวม ๑๐๐ 
 

 
 
  



๕๕ 
 
 
การประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน) 

กําหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/เนื้อหาและลักษณะของข1อสอบ 
มีรายละเอียดดังตาราง 
หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช� 

ในการสอบกลางภาค 
ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๑. สรุป
เนื้อหาวรรณคดี  
วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท1องถ่ินใน
ระดับที่ยากยิ่งข้ึนได1 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ  ๔ ข1อ ๒  คะแนน 
ข1อสอบแบบป^ด  เก่ียวกับโวหารภาพพจน0 ๑ ข1อ ๒  คะแนน 
ข1อสอบแบบป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านวรรณศิลป8  
ร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อนวิเคราะห0คุณค$าด1าน
เนื้อหา(สรุปใจความ)ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเร่ือง
ทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๒. วิเคราะห0
วิถีไทยและคุณค$าจาก
วรรณคดีและ
วรรณกรรม พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1 
 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ  ๔ ข1อ ๒  คะแนน 
ข1อสอบแบบป^ด  เก่ียวกับโวหารภาพพจน0 ๑ ข1อ ๒  คะแนน 
ข1อสอบแบบป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านวรรณศิลป8  
ร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อนวิเคราะห0คุณค$าด1าน
เนื้อหา(สรุปใจความ)ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเร่ือง
ทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ สรุปความรู1
และข1อคิดจากการอ$าน
เพ่ือประยุกต0ใช1 
ในชีวิตจริงได1 
 

ข1อสอบแบบเลือกตอบ  ๒ ข1อ ๑  คะแนน 
ข1อสอบแบบป^ด  เก่ียวกับโวหารภาพพจน0 ๑ ข1อ ๑  คะแนน 
ข1อสอบแบบป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านวรรณศิลป8  
ร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๑  คะแนน 

ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อนวิเคราะห0คุณค$าด1าน
เนื้อหา(สรุปใจความ)ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเร่ือง
ทั่วไป 

๑ ข1อ ๑  คะแนน 

รวม ๑๙ ข�อ ๒๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ0การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย 
 
 
  



๕๖ 
 
 
การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน) 

กําหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช1ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข1อ/เนื้อหาและลักษณะของข1อสอบ 
มีรายละเอียดดังตาราง 
หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช� 

ในการสอบปลายภาค 
ลักษณะข�อสอบตามแนว PISA จํานวนข�อ นํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๒. วิเคราะห0
วิถีไทยและคุณค$าจาก
วรรณคดีและ
วรรณกรรม พร1อมยก
เหตุผลประกอบได1  

ข1อสอบแบบเลือกตอบเนื้อหาจากวรรณคดี  ๕ 
เร่ืองและวรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆ หรือ วรรณกรรม
ปUจจุบนั  

๔ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อน  วิเคราะห0คุณค$าด1าน
วรรณศิลป8   

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบเป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านด1านสังคม
ร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบเป^ด  วิเคราะห0คุณค$าด1าน 
การนําไปใช1 ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ สรุปความรู1
และข1อคิดจากการอ$าน
เพ่ือประยุกต0ใช1 
ในชีวิตจริงได1 

ข1อสอบแบบเลือกตอบเนื้อหาจากวรรณคดี  ๕ 
เร่ืองและวรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆ หรือ วรรณกรรม
ปUจจุบนั  

๔ ข1อ ๒ คะแนน 

ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อน  วิเคราะห0คุณค$าด1าน
วรรณศิลป8   

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบเป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านด1านสังคม
ร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ข1อสอบแบบเป^ด  วิเคราะห0คุณค$าด1าน 
การนําไปใช1 ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๒  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๔. ท$องจํา
และบอกคุณค$าบท
อาขยานตามที่กําหนด
หรือบทร1อยกรองที่มี
คุณค$าตามความสนใจ
และนาํไปใช1อ1างอิงได1 

ข1อสอบแบบเลือกตอบเนื้อหาจากวรรณคดี  ๕ 
เร่ืองและวรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆ หรือ วรรณกรรม
ปUจจุบนั  

๒ ข1อ ๑ คะแนน 

ข1อสอบแบบป^ด/เชิงซ1อน  วิเคราะห0คุณค$าด1าน
วรรณศิลป8   

๑ ข1อ ๑  คะแนน 

ข1อสอบแบบเป^ดวิเคราะห0คุณค$าด1านด1านสังคม
ร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๑  คะแนน 

ข1อสอบแบบเป^ด  วิเคราะห0คุณค$าด1าน 
การนําไปใช1 ร1อยแก1วหรือร1อยกรองเร่ืองทั่วไป 

๑ ข1อ ๑  คะแนน 

รวม ๑๙ ข�อ ๒๐ คะแนน 
หมายเหตุ : ให1ผู1ออกข1อสอบเฉลยข1อสอบและเกณฑ0การให1คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด1วย 
 



๕๗ 
 

 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สาขาวิชาภาษาไทย      จํานวนหน�วยกิต  ๑.๐ หน�วยกิต 

รายวิชา  ท๓๐๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑   เวลาเรียน ๒ คาบ/สัปดาห5 

ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๔      ภาคเรียนท่ี ๑ ป9การศึกษา ๒๕๕๘ 

ครูผู�สอน  …………………………………………………………………………… 

 
๑.  คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู�เก่ียวกับการสื่อสาร คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร หลักการอ#าน การฟ%ง การดู และการพูด การ
ใช�ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด วิธีคิดแบบต#างๆ ฝ0กอ#านออกเสียง อ#านในใจเพ่ือจับสาระในเวลาท่ีกําหนด อ#าน ฟ%ง และดูสื่อต#างๆ 
แล�วสรปุเน้ือหาสาระ แยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น วิเคราะห7แนวคิด การใช�ภาษา ความน#าเช่ือถือเพ่ือให�มีวิจารณญาณ 
ในการเลือกเรื่องเพ่ืออ#าน ฟ%งและดู 

ฝ0กพูดในโอกาสต#างๆ พูดต#อประชุมชน การกล#าวสุนทรพจน7  ฝ0กการเขียนเชิงกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค�นคว�า
ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอ�างอิงข�อมูลสารสนเทศ  

 
๒.  ตัวชี้วัด 

๑. อธิบายเรื่องการสื่อสารได� 
๒. อ#านออกเสียงได�ถูกต�องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน�นนํ้าหนักเสียงได�อย#างเหมาะสม 
๓. อ#านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความและตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ#านหรือฟ%งได� 
๔. วางแผนการโดยใช�กรอบแนวคิด หรือผังความคิดและสรุปเรื่องท่ีฟ%งหรืออ#านเปBนผังความคิดได� 
๕. พูดและเขียนสรุปเน้ือหาสาระ แนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการอ#าน ฟ%ง ดูและเขียนย#อความ สรุปความได� 
๖. เขียนบันทึกประสบการณ7 บันทึกความรู�  เขียนจดหมาย เขียนประกาศรูปแบบต#าง ๆ ได� 
๗. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช�ภาษาท่ีเหมาะสม สามารถสังเคราะห7ข�อมูลสารสนเทศ รวมท้ังการอ�างอิงได�

อย#างถูกต�อง 
๘. อ#าน ฟ%งและดู เรื่องราวต#างๆ แล�วแยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น วิเคราะห7 แนวคิด การใช�ภาษา และความ

น#าเช่ือถือได�อย#างมีเหตุผล 
๙. พูดแบบต#างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ7ท่ีกําหนดได�อย#างเหมาะสม ท้ังด�านสาระและการนําเสนอ 
๑๐. คิดวิเคราะห7 สังเคราะห7 ประเมินค#าและแก�ป%ญหาในการรับสารต#างๆ 
๑๑. แสดงคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
 

  



๕๘ 
 

๓.  โครงสร�างแผนการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา  ท๓๐๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห7ท่ี  

๑ 
คาบท่ี 
๑ – ๒ 

 (๒ คาบ) 
 

 

ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา 
๑.  ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเน้ือหา 

• คําอธิบายรายวิชา 
• ผลการเรยีนรู�ท่ี

คาดหวัง 
• แนวการจัดการ

เรียนรู� 
• เน้ือหารายวิชา/

กิจกรรม/งานท่ีมอบหมาย 
๒. การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู� 

• เกณฑ7ในการวัด
ประเมินผลการเรียนรู�จาก
กิจกรรมการเรียนรู�ในช้ัน
เรียน/งานท่ีมอบหมาย/จิต
พิสัย/การสอบกลางภาค
เรียนและการสอบปลาย
ภาคเรยีน 
๓. การทดสอบก#อนเรยีน 

*เข�าใจแนวการ
จัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล
การเรยีนรู�  
และสามารถทํา
แบบทดสอบก#อน
เรียนได�* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ทําแบบทดสอบก#อน
เรียนแนว PISA 
๒. แนะนําตนเองใส#
กระดาษท่ีครูแจกให� 
 

๑. ใบความรู� / PowerPoint 
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู�
ท่ีคาดหวังและข�อตกลงการเรียน 
๒. แผนการเรยีนรู�ฉบับย#อ 
๓. แบบทดสอบก#อนเรียน 
๔. แบบฟอร7มการแนะนําตนเอง 
 

แบบทดสอบ
ก#อนเรียน 

ความรู�เกี่ยวกับหลักภาษา 
   ๑.การอ#านออกเสียงคํา 
   ๒. การสะกดคํา 
   ๓. การเพ่ิมคํา 

*มีความรู�เก่ียวกับ
หลักภาษา* 
 

๑. ศึกษาความรู�เก่ียวกับ
หลักภาษาจากหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช�ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ /
ใบความรู� 
๒. แบบฝ0กความรู�
เก่ียวกับหลักภาษา 
๓. แบบทดสอบ 
๔. สรปุเน้ือหา
สาระสําคัญเพ่ิมเติม 
 

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช�
ภาษาเพ่ือการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
ความรู�เก่ียวกับหลักภาษา 
๒. ใบงานแบบฝ0กความรู�
เก่ียวกับหลักภาษา 
๓. แบบทดสอบความรู�เก่ียวกับ
หลักภาษา 
๔. แบบสรุปเน้ือหาเพ่ิมเตมิ/
คําถามและคําตอบเพ่ิมเตมิ 

แบบทดสอบ
ความรู�
เก่ียวกับหลัก
ภาษา 
 

สัปดาห7ท่ี 
๒ 

คาบท่ี 
๓ – ๔ 
(๒ คาบ) 

 

การสื่อสารของมนษุย5 
๑. ความหมายของ 
การสื่อสาร 
๒. องค7ประกอบของ 
การสื่อสาร 
๓. ภาษาท่ีใช�ในการสื่อสาร 

๑. อธิบายเรื่อง 
การสื่อสารได� 
 

๑. ศึกษาเรื่องการ
สื่อสารของมนุษย7จาก
หนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาไทย หลัก
ภาษาและการใช�ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ของ

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช�
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
สื่อสารของมนุษย7  / เอกสารท่ี
แนะนํา 

๑. แบบ
ประเมินการ
นําเสนองาน
กลุ#ม 
๒. แบบสรุป
และแสดง



๕๙ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
๔. อุปสรรคของการสื่อสาร 
๕.  วิธีแก�ไขอุปสรรคของ

การสื่อสาร 
 

กระทรวงศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนําแล�ว
สรุปเน้ือหาสาระ 
๒. แบ#งกลุ#ม กลุ#มละ ๔ 
คน ครูตั้งคําถาม   
    ๑. “มนุษย7และสตัว7
มีการสื่อสารอย#างไร” 
    ๒. ป%จจุบันมนุษย7มี
การสื่อสารด�วยวิธีใดบ�าง 
    ๓. เรามีอุปสรรค
ใดบ�างในการสื่อสาร 
    ๔. เมื่อพบป%ญหา
นักเรียนจะแก�ได�โดย
วิธีการใดบ�าง 
๓. ร#วมสรุปและแสดง
ความคิดเห็น  
การพัฒนาการสื่อสาร 

๒. ใบความรู�/ PowerPoint
เรื่อง “การสื่อสารของมนุษย7” 
แล�วสรปุเน้ือหาสาระสําคัญ 
๓. ใบงาน / แบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง “การสื่อสารของ
มนุษย7” 
๔. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช�
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
พัฒนาการสื่อสาร  / เอกสารท่ี
แนะนํา 
๕. แบบประเมินการนําเสนอ
งานกลุ#ม 
๖. แบบสรุปและแสดงความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น 

สัปดาห7ท่ี 
๓ 

คาบท่ี 
๕– ๖ 

(๒ คาบ) 
 
 

 

คุณธรรมและมารยาทของ
การสื่อสารในบริบทต�างๆ 
๑. การสื่อสารกับตนเอง 
๒. การสื่อสารระหว#างบุคคล 
๓. การสื่อสารสาธารณะ 
๔. การสื่อสารมวลชน 
๕. การสื่อสารในครอบครัว 
๖. การสื่อสารในโรงเรียน 
๗. การสื่อสารในวงสังคม
โดยท่ัวไป 
๘. ภาษากับการปลูกฝ%ง
คุณธรรม 

๑๑. แสดงคุณธรรม
และมารยาทในการ
สื่อสาร 
 

๑. แบ#งกลุ#ม ๘ กลุ#ม หา
คลิปวีดิโอเก่ียวกับการ
สื่อสาร ศึกษาเรื่อง
คุณธรรมและมารยาท
ของการสื่อสารในบริบท
ต#างๆ  
๒. สรปุเน้ือหาสาระ 
๓. ตอบคําถามในช้ัน
เรียน 
๔. แสดงบทบาทสมมตุิ
ตามสถานการณ7ท่ี
กําหนด 
* ทดสอบการสื่อสาร
ของมนุษย7และคุณธรรม
และมารยาทของการ
สื่อสารในบริบทต#างๆ 
๑๕ ข�อ 
(๕ คะแนน) 

๑. ใบความรู� / PowerPoint 
เรื่อง คุณธรรมและมารยาทของ
การสื่อสารในบริบทต#างๆแล�ว
สรุปเน้ือหาสาระสําคัญ 
๒. ใบงาน คุณธรรมและ
มารยาทของการสื่อสารในบริบท
ต#างๆ 
๓. ตัวอย#างบทบาทสมมุตติาม
สถานการณ7ท่ีกําหนดในบรบิท
ต#างๆ  
๑) การสื่อสารกับตนเอง 
๒) การสื่อสารระหว#างบุคคล 
๓) การสื่อสารสาธารณะ 
๔) การสื่อสารมวลชน 
๕) การสื่อสารในครอบครัว 
๖) การสื่อสารในโรงเรยีน 
๗) การสื่อสารในวงสังคม
โดยท่ัวไป 
๘) ภาษากับการปลูกฝ%ง
คุณธรรม 
๔. แบบทดสอบการสื่อสารของ
มนุษย7และคุณธรรมและ
มารยาทของการสื่อสารในบริบท
ต#างๆ ๑๕ ข�อ 
 

๑.
แบบทดสอบ
การสื่อสาร
ของมนุษย7
และคุณธรรม
และมารยาท
ของการ
สื่อสารใน
บริบทต#างๆ  
๑๕ ข�อ 



๖๐ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
 

สัปดาห7ท่ี 
๔ 

คาบท่ี 
๗–๘ 

(๒ คาบ) 
 

 

การรับสารด�วยการฟAง 
๑. ความหมายของการฟ%ง 
๒. จุดมุ#งหมายของการฟ%ง 
การฟAงให�สัมฤทธิ์ผล 
๓. โอกาสของการฟ%ง 
๔. ระดับข้ันของการฟ%งให�
สัมฤทธ์ิผล 
๕. มารยาทในการฟ%ง 
กระบวนการการอ�าน การ
ฟAงและดูให�เกิด
วิจารณญาณ 

 

๓. อ#านในใจ แปล
ความ ตีความ ขยาย
ความและตอบ
คําถามจากเรื่องท่ี
อ#านหรือฟ%งได� 
๕. พูดและเขียนสรุป
เน้ือหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ#าน ฟ%ง ดู
และเขียนย#อความ 
สรุปความได� 
๑๐. คิดวิเคราะห7 
สังเคราะห7 ประเมิน
ค#าและแก�ป%ญหาใน
การรับสารต#างๆ ได� 
 

๑. ฟ%งคลิปเสียง/ดูคลิป
วีดิโอแล�วแปลความ 
ตีความ ขยายความ 
พร�อมตอบคําถามจาก
เรื่องท่ีฟ%ง/ด ู
๒. พูดและเขียนสรุป
เน้ือหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็นจาก
การฟ%งได� 
๓. คิดวิเคราะห7 
สังเคราะห7 ประเมินค#า
และแก�ป%ญหาในการรับ
สารต#างๆ ได� 

* แปลความ ตีความ 
ขยายความ  คิด
วิเคราะห7 ประเมินค#า
เรื่องท่ีฟ%ง 
(๕ คะแนน)   
 

 

๑. ศึกษาเรื่องการรับสารด�วย
การฟ%ง การฟ%งให�สัมฤทธ์ิผล 
จากหนังสือเรยีน รายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู�/ PowerPoint 
เรื่อง “การรับสารด�วยการฟ%งให�
สัมฤทธ์ิผล” แล�วสรุปเน้ือหา
สาระสําคัญ 
๓. กําหนดให�นักเรียนฟ%งข#าว
,บทความ ,สารคดี, เพลง,การ
อภิปราย,พระธรรมเทศนา คํา
สอน,บทกวีท่ีไพเราะ      จาก
รายการวิทยุกระจายเสยีง/
โทรทัศน7/ แผ#นวีซีด ี
๔.  ใบงานการพูด/เขียนสรุป
เน้ือหาสาระ แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการฟ%ง 
๕. ใบงานคิดวิเคราะห7 
สังเคราะห7 ประเมินค#าและ
แก�ป%ญหาในการรับสารต#างๆ ได� 
* แปลความ ตีความ ขยายความ  
คิดวิเคราะห7 ประเมินค#าเรื่องท่ี
ฟ%ง 

๑.แบบประเมิน
การอ#านแปล
ความ ตีความ 
และขยายความ
จากเรื่องท่ีอ#าน
และฟ%ง 
๒.แบบประเมิน
การพูดและ
เขียนสรุป
เน้ือหาสาระ
จากการอ#าน
และฟ%ง 
๓.แบบประเมิน
การ คิด
วิเคราะห7
ประเมินค#า 
เรื่องท่ีฟ%ง 
 

สัปดาห7ท่ี  
๕-๖ 

คาบท่ี 
๙– ๑๒ 

 
(๔ คาบ) 

 
 
 

การรับสารด�วยการอ�าน 
๑. การอ#านเพ่ือเก็บความรู� 
๒. การอ#านเพ่ือความเข�าใจ 
๓. การอ#านวิเคราะห7 
๔. การอ#านแปลความ 
ตีความและขยายความ 
การอ�านเพ่ือพัฒนาตนเอง 
๕. การอ#านเพ่ือพัฒนา
ตนเองในด�านความรู� 
๖. การอ#านเพ่ือพัฒนา
ตนเองในด�านอารมณ7 
๗. การอ#านเพ่ือพัฒนา
ตนเองในด�านคุณธรรม 

 

๓. อ#านในใจ แปล
ความ ตีความ ขยาย
ความและตอบ
คําถามจากเรื่องท่ีอ#า
หรือฟ%งได� 
๕. พูดและเขียนสรุป
เน้ือหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ#าน ฟ%ง ดู
และเขียนย#อความ 
สรุปความได� 
๘. อ#าน ฟ%งและดู 
เรื่องราวต#าง ๆ แล�ว
แยกข�อเท็จจริง 
ข�อคิดเห็น วิเคราะห7 

๑. ศึกษาใบความรู�เรื่อง
การรับสารด�วยการอ#าน
และการอ#าน 
๒.อ#านเรื่องตามท่ี
กําหนด 
๓. นําเสนอการคิด
วิเคราะห7 สังเคราะห7 
ประเมินค#าและ
แก�ป%ญหาในการรับสาร
ต#างๆเปBนรายกลุ#ม 
๔. นักเรียนหา
ข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น 
วิเคราะห7แนวคิด การใช�
ภาษาและความ
น#าเช่ือถือจากเรื่องท่ีได�

๑.ใบความรู�เรื่องการรับสารด�วย
การอ#านและการอ#านเพ่ือพัฒนา
ตนเอง จากหนังสือเรยีน 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลัก
ภาษาและการใช�ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู� / PowerPoint 
เรื่อง การรับสารด�วยการอ#าน
และการอ#านเพ่ือพัฒนาตนเอง 
๓.  ใบงานพูดและเขียนสรุป
เน้ือหาสาระแนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการอ#านข#าว  บทกวี 
เรื่องสั้น บทความ  สารคดี  

๑.แบบประเมิน 
การแข#งขัน 
อ#านเร็ว  
๒.แบบประเมิน
การอ#านเรื่องท่ี
กําหนดแล�ว
แยกแยะ
ข�อเท็จจริง 
ข�อคิดเห็น 
วิเคราะห7 
แนวคิด การใช�
ภาษา และ
ความน#าเช่ือถือ 
 



๖๑ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
แนวคิด การใช�ภาษา 
และความน#าเช่ือถือ
ได�อย#างมีเหตผุล 
๑๐. คิดวิเคราะห7 
สังเคราะห7 ประเมิน
ค#าและแก�ป%ญหาใน
การรับสารต#างๆ ได� 

อ#าน 
* แข#งขันอ#านเร็ว 
(กิจกรรมประกวด
แข#งขันทักษะทาง
ภาษาไทย เน่ืองใน
โอกาสสัปดาห7วันสุนทร
ภู# ๒๕๕๘) (๓ คะแนน)  
*  อ#านเรื่องท่ีกําหนด
แล�วแยกข�อเท็จจริง 
ข�อคิดเห็น วิเคราะห7 
แนวคิด การใช�ภาษา 
และความน#าเช่ือถือจาก
เรื่องท่ีอ#าน (๕ คะแนน)   

งานวิจัย นิทาน ฯลฯ จาก
หนังสือนิตยสาร  วารสาร  
หนังสือพิมพ7 ฯลฯ / ข�อมูล
ข#าวสารทางอินเทอร7เน็ต 
(กําหนดเวลาในการอ#าน) 
๔.  ใบงานอ#านในใจเรื่อง การ
อ#านเพ่ือเก็บความรู�/การอ#าน
เพ่ือความเข�าใจ/การอ#าน
วิเคราะห7/ การอ#านแปลความ 
ตีความและขยายความและตอบ
คําถามจากเรื่องท่ีอ#าน
(กําหนดเวลาในการอ#าน/การ
ตอบคําถาม) 
๕. ใบงาน อ#านเรื่องราวต#างๆ 
แล�วแยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น 
วิเคราะห7 แนวคิด การใช�ภาษา 
และความน#าเช่ือถือได�อย#างมี
เหตุผล 
๖. ใบงานการคิดวิเคราะห7 
สังเคราะห7 ประเมินค#าและ
แก�ป%ญหาในการรับสารต#างๆ ได� 

สัปดาห7ท่ี  
๗-๘ 

คาบท่ี 
๑๓– ๑๖ 
(๔ คาบ) 

 
 

 

- การส�งสารด�วยการพูด 
๑. การพูดระหว#างบุคคล 
๒. การพูดในกลุ#ม 
๓. การพูดต#อประชุมชน 
๔. สัมฤทธิผลของการพูด 
๕. คุณธรรมและมารยาทใน
การสื่อสารด�วยการพูด 
- กิจกรรมการพูดสุนทร
พจน7 
การพัฒนาการสื่อสาร 
๑. ภาษากับการแสดง
ความคิดและการใช�ความคิด 
๒. ทิศทางในการคิด 
๓. การคิดอย#างมีเหตุผลและ
ไม#มเีหตผุล 
๔. เปรยีบเทียบการคิดอย#าง
มีเหตผุลและไม#มเีหตผุล 
๕. ภาษาท่ีใช�แสดงเหตุผล 
๖. อุปสรรคของการคิด 

๕. พูดและเขียนสรุป
เน้ือหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ#าน ฟ%ง ดู
และเขียนย#อความ 
สรุปความได� 
๙. พูดแบบต#างๆ 
ตามโอกาสหรือ
สถานการณ7ท่ี
กําหนดได�อย#าง
เหมาะสม ท้ังด�าน
สาระและการ
นําเสนอ 
 

๑. ดูคลิปวีดิโอ พร�อมตั้ง
คําถามเก่ียวกับเน้ือหา
และแนวคิดของคลปิ
วีดิโอน้ัน 
๒. พูดสรุปเน้ือหาสาระ 
แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการอ#าน ฟ%ง 
ดู 
๓. กิจกรรมสร�างคลิป
วีดิโอเก่ียวกับการพูด
ตามโอกาสต#าง ๆ หรือ
สถานการณ7ท่ีกําหนดให� 

-  การกล#าวต�อนรับ 
-  การกล#าวอําลา 
- การกล#าวสดุด ี
-  การกล#าวไว�อาลัย 
-  การกล#าวขอบคุณ 
-  การกล#าวแนะนํา

ตนเอง 
-  การพูดให�โอวาท 
-  การพูดแสดง

๑.ศึกษาเรื่องการส#งสารด�วยการ
พูดและการพูดสุนทรพจน7 จาก
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช�
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู� / PowerPoint 
เรื่อง การส#งสารด�วยการพูด
และการพูดสุนทรพจน7 
๓. ใบงาน / ดูรายการข#าว , 
รายการเรื่องเด#นเย็นน้ี, รายการ
ธรรมะ  ฯลฯ /พูดสรุปเน้ือหา
สาระ แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการอ#าน ฟ%ง ดู 
๔.ตัวอย#างการพูดแบบต#างๆ 
ตามโอกาสหรือสถานการณ7ท่ี
กําหนด (จากวีซีด/ีคลิปวีดีโอ) 
๕. ใบงานการเขียนร#างเค�าโครง
สุนทรพจน7 
 

๑.แบบประเมิน
การพูดสรุป
เน้ือหาสาระ 
แนวคิดจาก
การอ#าน ฟ%ง 
และดู 
๒.แบบประเมิน
การพูด 
สุนทรพจน7  
 



๖๒ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
ความเห็นใจ 

๔. กิจกรรมชมผลงาน
คลิปวีดิโอท่ีนักเรียน
แต#ละกลุ#มสร�างข้ึน
แล�วให�นักเรียนใน
ห�องร#วมกันแสดง
ความคิดเห็น 

๕. นักเรียนศึกษา
หลักการพูดสุนทร
พจน7จาก   การดู
คลิปวีดิโอท่ี
กําหนดให�พร�อม
เขียนโครงร#างการ
พูดสุนทรพจน7ด�วย
แผนผังความคิด 

๖. สรปุเน้ือหาสาระ 
*  พูดสุนทรพจน7 
 (๗ คะแนน) 

 

สัปดาห7ท่ี 
๙ 

คาบท่ี 
๑๗-๑๘ 
(๒ คาบ) 

 
 

การส�งสารด�วยการอ�าน 
(การอ�านออกเสียง) 
๑.  การเตรียมความพร�อม
ก#อนการอ#าน 

- การความเข�าใจสารใน
บทอ#าน 
- การทรงตัวและการใช�
กิริยาอาการ 
- การใช�เสียง 
- ข�อบกพร#องในการ
อ#าน 

๒. การอ#านออกเสียงคํา 
กลุ#มคํา ประโยคและ
ข�อความ 
๓.  การพูดแบบอ#าน
รายงานอย#างเปBนทางการ 

๒. อ#านออกเสียงได�
ถูกต�องตามระบบ
อักขรวิธี มีจังหวะ 
เน�นนํ้าหนักเสยีงได�
อย#างเหมาะสม 
 

๑. ครสูุ#มนักเรียน ๒-๓ 
คน ออกมาอ#านเรื่องท่ี
เตรียมไว�หน�าช้ันเรียน 
๒. ให�นักเรียนในห�อง
ร#วมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข�อดีและข�อด�อยในการ
อ#านของเพ่ือน 
๓.  ฝ0กการอ#านออก
เสียงข#าว นิทาน 
บทความ พระบรม
ราโชวาท ฯลฯ 
* ทดสอบการพูดแบบ
อ#านรายงานอย#างเปBน
ทางการ 
(๕ คะแนน) 

๑.ศึกษาเรื่องการส#งสารด�วยการ
อ#าน จากหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู� / PowerPoint 
เรื่อง การส#งสารด�วยการอ#าน/ 
วีทัศน7 ชุด การอ#านฟ%งเสียง 
จัดทําโดย ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด (มหาชน) 
๓. ใบงานการอ#านออกเสียงคํา 
กลุ#มคํา ประโยคและข�อความ 
๔. แบบฝ0กการอ#านข#าวท่ัวไป, 
ข#าวในพระราชสํานัก, ข#าวใน
ประเทศ,ข#าวต#างประเทศ,  พระ
บรมราโชวาท,  บทร�อยกรอง,  
บทความ,  การกล#าวสุนทรพจน7 
ฯลฯ 

แบบประเมิน
การพูดแบบ
อ#านรายงาน
อย#างเปBน
ทางการ 
 

สัปดาห7ท่ี 
๑๐คาบท่ี 
๑๙-๒๐ 
(๒ คาบ) 

 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 
(๑๐ คะแนน) 

 
 
 



๖๓ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
สัปดาห7ท่ี  
๑๑– ๑๒ 
คาบท่ี 

๒๑-๒๔  
(๔ คาบ) 

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ  
๑.  ความหมาย ความสําคัญ
ของการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 
๒.  ส#วนประกอบของ

รายงานเชิงวิชาการ 
๓.  การเขียนเชิงอรรถและ

บรรณานุกรม 
๔.  การเขียนเค�าโครงและคํา

นํา 
๕. เขียนรายงานเชิงวิชาการ

ได�ถูกต�องท้ังรูปแบบการ
เขียน   

การใช�ถ�อยคําสํานวนและ
การอ�างอิงข�อมูล
สารสนเทศ 

๖.  นําเสนอเค�าโครงรายงาน
เชิงวิชาการ  

๗. เขียนรายงาน 
เชิงวิชาการโดยใช�
ภาษาท่ีเหมาะสม 
สามารถสังเคราะห7
ข�อมูลสารสนเทศ 
รวมท้ังการอ�างอิงได�
อย#างถูกต�อง 
 

๑. ทําแบบทดสอบ 
ก#อนเรียนแนว PISA 
๒.ศึกษาเรื่องการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
๓. ทํากิจกรรมในแบบ

ฝ0กการเขียน
เชิงอรรถและ
บรรณานุกรม 

๔. ทํากิจกรรมฝ0กการ
เขียนเค�าโครงเรื่อง
และคํานํา 

* ทํารายงานเชิง
วิชาการ 
(๕คะแนน) 

๑.ศึกษาเรื่องการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ จากหนังสือเรียน
ของกระทรวง ศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ศึกษาใบความรู� /  
PowerPoint เรื่อง การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
๓. แบบทดสอบ 
๔. ใบงานการเขียนเชิงอรรถ
และบรรณานุกรม 
๕. ใบงานการเขียนเค�าโครงเรื่อง
และคํานํา 
๖. รายงานเชิงวิชาการ 
๗. ห�องสมุด/แหล#งเรียนรู� 
 

๑.แบบทดสอบ 
ก#อนเรียน  
แนว PISA 
๒.แบบประเมิน
การทํารายงาน
เชิงวิชาการ 
 
 
 

สัปดาห7ท่ี 
๑๓ 

คาบท่ี 
๒๕– ๒๖ 
(๒ คาบ) 
 

การส�งสารด�วยการเขียน 
   กระบวนการเขียนและ
กระบวนการคิด 
การเขียนจดหมาย 

๑.  ความหมาย ประเภท 
ความสําคัญของการเขียน
จดหมาย 
 ๒. การเขียนจดหมายน�อย  
  ๓. การเขียนจดหมาย
ส#วนตัว  

  ๔. การเขียนจดหมายกิจธุระ 
  ๕. การเขียนหนังสือภายใน  
 

๖. เขียนบันทึก
ประสบการณ7 
บันทึกความรู�   
เขียนจดหมาย เขียน
ประกาศรูปแบบ 
ต#าง ๆ ได� 
 
 

๑. สนทนาเพ่ือ
แลกเปลีย่นความรู� 
ความคิด เก่ียวกับ
ไปรษณีย7ไทย  
๒. พิจารณาการเขียน
จดหมายแบบต#างๆ 
และวิเคราะห7แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสําคัญและการ
นําไปใช� 
๓. ศึกษาเรื่องการเขียน
เชิงกิจธุระ แล�วสรุป
สาระสําคัญ 
๔. ฝ0กเขียนจดหมาย

น�อย 
๕. ฝ0กเขียนหนังสือ
ภายในหรือบันทึก
ข�อความ  
(๕ คะแนน) 
 
 
 

๑.ศึกษาหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ศึกษาใบความรู� / 
PowerPoint เรื่อง การส#งสาร
ด�วยการเขียน 
๓.  ตัวอย#างรูปแบบการเขียน
จดหมายประเภทต#างๆ เช#น 
จดหมายน�อย, จดหมายส#วนตัว 
,จดหมายกิจธุระ, หนังสือ
ภายในหรือบันทึกข�อความ 
๔.แบบฝ0กเขียนจดหมายน�อย 
๕. ใบงานการเขียนจดหมาย 
กิจธุระ  
๖.ใบงานเขียนหนังสือภายใน 
หรือบันทึกข�อความได�ถูกต�อง
ตามรูปแบบ 

๑.แบบประเมิน
การเขียน
จดหมายน�อย 
๒.แบบประเมิน 
การเขียน
จดหมาย 
กิจธุระ 
๓.แบบประเมิน 
เขียนหนังสือ 
ภายในหรือ 
บันทึก 
ข�อความ 

สัปดาห7ท่ี การย�อความ  ๕. พูดและเขียนสรุป ๑. ให�นักเรียนฟ%งเพลง ๑.ศึกษาเรื่องการส#งสารด�วยการ แบบประเมิน



๖๔ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
๑๔ 

คาบท่ี 
๒๗– ๒๘ 
(๒ คาบ) 

 
 
 

 ๑. ความหมาย ความสําคัญ
ของการ 
ย#อความ สรุปความ  
 ๒. การเขียนคํานําตามแบบ
ของการเขียนคํานําย#อความ 
 ๓. การย#อความจาก
จดหมายและกวีนิพนธ7 
๔.  การย#อความจากสารคดี
และบทความทางวิชาการ  
 ๕. การย#อความจากเรื่องสั้น  

เน้ือหาสาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ#าน ฟ%ง ดู
และเขียนย#อความ 
สรุปความได� 
 
 

หรือฟ%งบทกวีแล�ว
ร#วมกันสรุปความ ครู
เสนอแนะปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
๒. ศึกษาความรู�จากใบ
ความรู�และแบบฝ0กของ
คร ู
๓. ฝ0กย#อความตามแบบ
ของการเขียนย#อความ
จากจดหมาย,กวีนิพนธ7,
สารคดี,บทความทาง
วิชาการและจากเรื่อง
สั้น 
* ย#อความ (๕ คะแนน) 

เขียน จากหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ศึกษาใบความรู� /  
PowerPoint เรื่อง การย#อ
ความ 
๓. ใบงานการสรุปความจาก
การฟ%งบทเพลงหรือบทกวี 
๔.ใบความรู�และแบบฝ0กการ
อ#าน 
๕. ใบงานย#อความตามแบบของ
การเขียนย#อความจากจดหมาย
,กวีนิพนธ7,สารคด,ีบทความทาง
วิชาการและจากเรื่องสั้น 

การเขียนย#อ
ความจาก
จดหมาย,กวี
นิพนธ7,สารคดี
,บทความทาง
วิชาการและ
จากเรื่องสั้น 
 

สัปดาห7ท่ี 
๑๕ 

คาบท่ี 
๒๙– ๓๐ 
(๒ คาบ) 

 
 
 

ผังมโนภาพ 
หรือกรอบแนวคิดหรือผัง
ความคิด 
๑. ความหมาย ลักษณะของ
กรอบ แนวคิดหรือผัง
ความคิด 
๒. การเขียนกรอบแนวคิด
หรือผังความคิดจากการอ#าน
สารท่ีให�ความรู� 
๓.  การเขียนกรอบแนวคิด
หรือผังความคิดจากการอ#าน
วรรณกรรมหรือวรรณคดี
ประเภทร�อยกรอง 

๔. วางแผนการโดย
ใช�กรอบแนวคิด 
หรือผังความคิดและ
สรุปเรื่องท่ีฟ%งหรือ
อ#านเปBนผังความคิด
ได� 

๑. ให�นักเรียนศึกษา 
วิเคราะห7เปรยีบเทียบ
ผังความคิดหลากหลาย
แบบจากสื่อและหนังสือ
เรียนของ สพฐ.  
๒. นักเรียนฝ0กเขียนผัง
ความคิดจากแบบฝ0ก
ท�ายบทของหนังสือ
เรียน 
* เขียนผังความคิดจาก
การอ#านวรรณกรรมหรือ
วรรณคดีประเภทร�อย
กรอง(๕ คะแนน) 
๓. ศึกษา GAT เช่ือมโยง
ภาษาไทย 

๑.ศึกษาเรื่อง ผังมโนภาพ จาก
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช�
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา 
๒. ศึกษาใบความรู� /  
PowerPoint เรื่อง ผังมโนภาพ  
๓. ตัวอย#างผังมโนภาพ / ศึกษา 
วิเคราะห7เปรยีบเทียบผัง
ความคิดจากการอ#าน
วรรณกรรมหรือวรรณคดี
ประเภทร�อยกรอง 
๔. แบบฝ0กเขียนผังความคิด
ท�ายบทของหนังสือเรียน 
๕. เว็บไซด7ของ สทศ. 
๖. หนังสือเตรียมสอบ GAT 
เช่ือมโยงภาษาไทย 

 แบบประเมิน
การเขียนผัง
ความคิดจาก
จากการอ#าน
วรรณกรรม
หรือวรรณคดี
ประเภทร�อย
กรอง 
 

สัปดาห7ท่ี  
๑๖– ๑๗ 
คาบท่ี 

๓๑– ๓๔ 
(๔ คาบ) 

 
 

การเขียนบันทึก   
๑.  ความหมาย ประเภท 
ความสําคัญของการเขียน
บันทึก 
๒. การเขียนบันทึก
ประสบการณ7 
๑) บันทึกประจําวัน 
    ๒) บันทึกประสบการณ7

๖. เขียนบันทึก
ประสบการณ7 
บันทึกความรู�   
เขียนจดหมาย เขียน
ประกาศรูปแบบ 
ต#าง ๆ ได� 
 

๑. ศึกษาความรู� 
๒.ทําแบบฝ0กเขียน 
บันทึก 
  ๒.๑ เขียนบันทึก
ประสบการณ7 
๑) บันทึกประจําวัน 
๒) บันทึกประสบการณ7
พิเศษ 
๒.๒ เขียนบันทึกความรู� 

๑. ศึกษาการเขียนบันทึก 
รูปแบบต#างๆจากใบความรู� 
/PowerPoint / เอกสาร
แนะนํา 
๒. ใบงานการเขียนบันทึก
ประสบการณ7 
๑) บันทึกประจําวัน 
    ๒) บันทึกประสบการณ7

๑.แบบประเมิน
การเขียนบันทึก
ประสบการณ7
๒.แบบประเมิน 
เขียนบันทึก
การประชุม 
 



๖๕ 
 

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน/ 

แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
พิเศษ 
๓. เขียนบันทึกความรู� 
๔. การเขียนบันทึกหรือ

รายงานการประชุม 
    ๑) ศัพท7เฉพาะท่ีใช�ใน

การประชุม 
    ๒) วิธีสื่อสารและการใช�
ภาษาในการประชุม 

๒.๓ การเขียนบันทึก
หรือรายงานการ
ประชุม(จัด
สถานการณ5จริง) 

   - แบ#งนักเรียนเปBน ๒ 
กลุ#ม    

   - กลุ#มท่ี๑จัดประชุม
กันตามแบบ 

 (มีญัตติ มีประธาน  
มีผู�เข�าร#วมประชุม ฯลฯ) 
   - กลุ#มท่ี ๒ สมมุติ
ตัวเองเปBนเลขาฯ 
(แต#ละคนเปBน
เลขานุการ)  
   - ครั้งต#อมาให�กลุ#มท่ี 
๒ ดําเนินการประชุม 
กลุ#มท่ี ๑ แต#ละคนมา
เปBนเลขานุการ 
   - ฝ0กปฏิบัตจิริง 
* เขียนบันทึกการ

ประชุม (๕คะแนน) 

พิเศษ 
๓.ใบงานการเขียนบันทึกความรู� 
๔. การเขียนบันทึกหรือรายงาน

การประชุมจากสถานการณ7
จริง 

 

สัปดาห7ท่ี  
๑๘ - ๑๙ 
คาบท่ี 

๓๕ – ๓๘ 
(๔ คาบ) 

 
 

การเขียนเชิงกิจธุระ 
๑. การกรอกแบบฟอร7ม 
๒. การเขียนประกาศ 
    ๑) ความหมาย ประเภท
และรูปแบบของประกาศ  
    ๒) เขียนประกาศตาม
รูปแบบท่ัวไป 
    ๓) การเขียนประกาศตาม
รูปแบบราชการ   

๖. เขียนบันทึก
ประสบการณ7 
บันทึกความรู�   
เขียนจดหมาย เขียน
ประกาศรูปแบบ 
ต#าง ๆ ได� 
 

๑. ศึกษาความรู� เรื่อง
การเขียนประกาศด�วย
กระบวนการสอน 
Inquiry base 
* ทํากิจกรรมเขียน
ประกาศรูปแบบต#าง 
๒. ทํากิจกรรมกรอก
แบบฟอร7มต#างๆ 
 

* เขียนประกาศเพ่ือ
รณรงค7ให�นักเรียน
ปฏิบัติในสิ่งท่ีพึง
ประสงค7  
(๕ คะแนน) 

๑.ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงกิจ
ธุระ จากหนังสือเรียนของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา 
๒. ศึกษาใบความรู� /  
PowerPoint เรื่อง การเขียน
เชิงกิจธุระ(การกรอกแบบฟอร7ม
และการเขียนประกาศ) 
๓. ตัวอย#าง/แบบฟอร7มต#างๆ 
๔. ตัวอย#างการเขียนประกาศ
รูปแบบท่ัวไป/รูปแบบราชการ 

๑.แบบประเมิน
การเขียน
ประกาศเพ่ือ
รณรงค7ให�
นักเรียนปฏิบัติ
ในส่ิงท่ีพึง
ประสงค7  
๒.แบบประเมิน
การกรอก
แบบฟอร7ม
ต#างๆ 
 

สัปดาห7ท่ี 
๒๐ 

คาบท่ี 
๓๙-๔๐ 
(๒ คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ   ข�อเสนอแนะจาก รศ.ดร.สมพงศ5วิทยศักด์ิพันธุ5 



๖๖ 
 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการ ฟ%ง ดู พูด อ#าน และเขียน เข�าด�วยกัน 
๒. การจัดกิจกรรมเน�นกิจกรรมกลุ#ม 
๓. ควรมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ไม#เน�นการสอนแบบบรรยายหรอืยึดหนังสือเปBนหลัก ควรใช�การสอนแบบ

นิรนัย (สอนจากตัวอย#างไปหาหลกัการโดยให�นักเรียนเปBนผู�วิเคราะห7และสรุปหาเหตผุล หรือหลักการเอง) 
๔. ควรใช�สื่อการสอนท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
๕. แนวข�อสอบควรปรับเปBนแนว PISAโดยสอดคล�องกับการวัดและประเมินผล 

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
๔.๑  ประเมนิผลการเรียนรู�เปIนอัตราส�วนคะแนน  ดังน้ี 

ร�อยละของคะแนนระหว#างภาค: ร�อยละของคะแนนปลายภาค   = ๘๐: ๒๐ 
คะแนนระหว�างภาคแบ�งเปIน  
คะแนนก#อนกลางภาค+คะแนนสอบกลางภาค+คะแนนหลังกลางภาค+คะแนนจิตพิสัย=๓๐ + ๑๐ +๓๐ +๑๐ 
สรุปเปBนแผนประเมินผลการเรียนรู�ได�ดังน้ี  

  ๔.๑  ประเมินจากงานมอบหมาย       ร�อยละ ๖๐ 
  ๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักเรียนหรือจิตพิสัย  ร�อยละ ๑๐ 
  ๔.๓  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ร�อยละ ๑๐ 
  ๔.๔  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร�อยละ ๒๐ 

 
 
 
 

  



๖๗ 
 

รายละเอียดการประเมินผลแต#ละหัวข�อ เปBนดังน้ี 
๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย (๖๐ คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

กําหนดส�ง 
เวลาท่ี 

นักเรียนควร
ใช� 

คะแนน 

๑.ทดสอบการสื่อสารของมนุษย7 คุณธรรมและมารยาทของการ
สื่อสารในบริบทต#าง ๆ  

ทดสอบ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน 
ในคาบเรียน ๕ 

๒. แปลความ ตีความ ขยายความ คิดวิเคราะห7 ประเมินค#าเรื่องท่ี
ฟ%ง 

ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

๓. อ#านเรื่องท่ีกําหนดแล�วแยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น วิเคราะห7
แนวคิด การใช�ภาษา และความน#าเช่ือถือจากเรื่อง 

ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

๔. พูดสุนทรพจน7 ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๑๐ 
๕. ทดสอบการพูดแบบอ#านรายงานอย#างเปBนทางการ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน   
๖.เขียนหนังสือภายใน หรือบันทึกข�อความ ปฏิบัติ/งานกลุ#ม ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๗.ย#อความ ปฏิบัติ/งานกลุ#ม ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๘. เขียนแผนผังความคิดจากการอ#านวรรณกรรม หรือวรรณคดี
ประเภทร�อยกรอง 

ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

๙. เขียนบันทึกการประชุม ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๑๐. ทํารายงานเชิงวิชาการ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว นอกคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๑๑. เขียนประกาศเพ่ือรณรงค7ให�นักเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีพึง
ประสงค7 

ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน ๒๐ 
 
*หมายเหตุ* ๑.เวลาท่ีนักเรียนควรใช� หมายถึงเวลาท่ีครไูด�พิจารณาว#าในการทํางานหรือทําการบ�านช้ินน้ันๆ นักเรียน

ควรใช�เวลาทําประมาณเท#าใด การประมาณการดังกล#าว ครูได�พิจารณาจากความยากความซับซ�อนและ
ปริมาณของงาน หรือการบ�านช้ินน้ันๆ 
๒.งานหรือการบ�านท่ีมอบหมายแต#ไม#ได�คดิคะแนนก็ได�นําเสนอไว�ในตารางน้ีด�วย เพ่ือเปBนข�อมูลว#างาน 
หรือการบ�านท่ีได�มอบหมายท้ังหมดของรายวิชาน้ีนักเรียนจะต�องใช�เวลาทํามากน�อยเพียงใด 

 
 
 
  



๖๘ 
 

๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)  
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ประจําภาคเรียนท่ี ๑  

ปnการศึกษา ๒๕๕๗ได�กําหนดหัวข�อการประเมิน ดังตารางข�างล#าง 
 

หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 
 
๑.  ความรับผิดชอบ   
     ๑.  เข�าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     

     ๒.  ส#งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      

๔.  มีความพร�อมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ7, การร#วมแสดงความคิดเห็น)      
๒.  การปฏิบัติกิจกรรม   
     ๑.  ความร#วมมือในการทํางานกลุ#ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร�นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร�างสรรค7ในการทํางาน      
๓.  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง  
     ๑.  ความตั้งใจท่ีจะใช�ภาษาไทย-เลขไทยให�ถูกต�องเหมาะสม 

     

     ๒.  ปรับปรุงความบกพร#องในการใช�ภาษาสม่าํเสมอ      
     ๓.  มารยาทในการนําเสนอผลงาน      

รวม      
  

คะแนนท่ีได� =  ......................................................... 
 

 
 
  



๖๙ 
 

๔.๓  ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน ๑๐  คะแนน 
 การประเมินผลการเรยีนรู�กลางภาคเรียน เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที  
หัวข�อ/เน้ือหาและลักษณะของข�อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ / เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค ตัวชี้วัด ลักษณะ/จํานวนข�อสอบ คะแนน 
 บทความเก่ียวกับวิทยาศาสตร7 หรือ 
เทคโนโลยี (บทความสร�างสรรค7  
ความยาวไม#เกิน ๑ หน�า) 

๓. อ#านในใจ แปลความ ตีความ ขยาย
ความและตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ#าน
หรือฟ%งได� 

คําถามแนว PISA 
๑.ถามความเข�าใจเรื่องข�อสอบปรนัย ๔ 
ตัวเลือก จํานวน ๔ ข�อ (๒ คะแนน) 
๒. ข�อสอบอัตนัยแบบเปoด 
    - ตีความ/สรุปความ จากเรื่อง 
    - ประเมินค#า วิเคราะห7วิจารณ7  
จากเรื่อง จํานวน ๑ ข�อ (๒คะแนน) 

๔ 

 ภาพข#าวเก่ียวกับวิทยาศาสตร7 หรอื 
เทคโนโลยี   (เหตุการณ7ป%จจุบัน) 

๘. อ#าน ฟ%งและดู เรื่องราวต#างๆ แล�ว
แยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น วิเคราะห7 
แนวคิด การใช�ภาษา และความ
น#าเช่ือถือได�อย#างมีเหตุผล 

คําถามแนว PISA 
- ข�อสอบแบบเชิงซ�อน จํานวน ๔ ข�อ    
(๑ คะแนน) 
- แนวคิดจากเรื่องท่ีอ#าน  
จํานวน ๑ ข�อ    (๒ คะแนน) 
- แยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น  
จํานวน ๑ ข�อ (๓ คะแนน) 

๖ 

รวม ๑๐ 
 
หมายเหตุ : ให�ผู�ออกข�อสอบเฉลยข�อสอบและเกณฑ7การให�คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด�วย 
 

 
  



๗๐ 
 

๔.๔  ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรู�สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
 กําหนดประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน เวลาท่ีใช�ในการสอบ ๖๐ นาที  
หัวข�อ/เน้ือหาและลักษณะของข�อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ / เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค ตัวชี้วัด ลักษณะ/จํานวนข�อสอบ คะแนน 
ข�อความจากสื่อสารสนเทศ  
ความยาวไม#เกิน ๑ หน�า 

๕. พูดและเขียนสรุปเน้ือหาสาระ 
แนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการ
อ#าน ฟ%ง ดูและเขียนย#อความ  
สรุปความได� 

ย#อความ จํานวน ๑ ข�อ 
(๕ คะแนน) 

๕ 

บทร�อยกรอง ความยาว ๕-๑๐ บท ๔. วางแผนการโดยใช�กรอบ
แนวคิด หรือผังความคิดและสรุป
เรื่องท่ีฟ%งหรืออ#านเปBนผังความคิด
ได� 
๘. อ#าน ฟ%งและดู เรื่องราวต#างๆ 
แล�วแยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น 
วิเคราะห7 แนวคิด การใช�ภาษา 
และความน#าเช่ือถือได�อย#างมี
เหตุผล 

คําถามแนว PISA 
- ข�อสอบอัตนัยแบบเปoด  
จํานวน ๒ ข�อ    (๔ คะแนน) 
- แยกข�อเท็จจริง ข�อคิดเห็น 
จํานวน ๑ ข�อ (๓ คะแนน) 
- ผังความคิด  
จํานวน ๑ ข�อ(๕ คะแนน) 

๑๒ 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ๗. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช�
ภาษาท่ีเหมาะสม สามารถ
สังเคราะห7ข�อมูลสารสนเทศ 
รวมท้ังการอ�างอิงได�อย#างถูกต�อง 

ปรนัย ๔ ตัวเลือก  
จํานวน ๖ ข�อ    (๓ คะแนน) 

๓ 

รวม ๒๐ 

 



 ๗๑

 

 

 
 

     

 

แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ) 

สาขาวิชา   ภาษาไทย      จํานวนหน�วยกิต  ๑.๐ หน�วยกิต 

รายวิชา  ท๓๐๑๐๒  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒   เวลาเรียน   ๒ คาบ / สัปดาห5 

ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๔      ภาคเรียนท่ี ๒ ป9การศึกษา ๒๕๕๘ 

ครูผู�สอน   …………………………………………………………………………… 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาการพูด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต�างๆ การใช โวหารในการเขียน  อธิบายโวหาร บรรยายโวหารและ 
พรรณนาโวหาร ใช ภาษาในการเรียบเรียงได ถูกต อง เลือกใช คําให ถูกต องตามความหมายและระดับของภาษา เขียนความเรียง 
เรียงความ และบทความท่ีแสดงความรู  ความคิดเห็น ความรู สึก  การใช ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียนแสดงทรรศนะ                
โต แย ง โน มน าวใจ การอภิปราย และการโต วาที 
 
๒. ตัวชี้วัด 

๑. เลือกใช คําได ถูกต องตามความหมายและระดับภาษา เรียงลําดับเข าประโยคได ถูกต อง 
๒. เลือกใช โวหารในการเขียนได ถูกต อง  
๓. วางโครงเรื่อง เขียนความเรียง เรียงความ และบทความได  
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพ่ืออ�าน ฟ;ง และดูได  
๕. ใช ภาษากับเหตุผลในการพูดหรือแสดงทรรศนะ โต แย ง โน มน าวใจ และเสนอแนวคิดใหม�ได ด วยการใช ภาษาและวิธี

พูดท่ีถูกต องเหมาะสม 
๖. โต วาทีและ อภิปรายได  
๗. แสดงคุณธรรมและมารยาทในการใช ภาษาได ถูกต องเหมาะสม 

 
 



 ๗๒

๓.  โครงสร�างแผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย�อรายวิชา  ท๓๐๑๐๒  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒  
สัปดาห5ท่ี/

คาบ 
หัวข�อ / 

 สาระการเรียนรู� 
 ตัวชี้วัด 

กิจกรรม/ 
งานท่ีมอบหมาย 

ส่ือการสอน/แหล�งการเรียนรู� 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
สัปดาห>ท่ี  
๑ - ๒ 
คาบท่ี 
๑–๔ 

(๔ คาบ) 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา 
๑.  ปฐมนิเทศ
รายวิชาและ
แนะนําเน้ือหา 
     -  คําอธิบาย
รายวิชา 
     -  ผลการ
เรียนรู ท่ีคาดหวัง 
     -  แนวการ
จัดการเรียนรู  
     -  เน้ือหา
รายวิชา/กิจกรรม/
งานท่ีมอบหมาย 
๒. การวัดและ
ประเมินผล      
การเรียนรู  

• เกณฑ>ใน
การวัดประเมินผล
การเรียนรู จาก
กิจกรรมการเรียนรู 
ในช้ันเรียน/งานท่ี
มอบหมาย/จิต
พิสัย/การสอบ
กลางภาคเรียน
และการสอบปลาย
ภาคเรียน 
๓. การทดสอบ 
ก�อนเรียน 

*เข าใจแนวการ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล
การเรียนรู และ
สามารถทํา
แบบทดสอบก�อน
เรียน-หลังเรียน แนว  
PISA* 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 

๑. ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู และประเมินผลการ
เรียนรู ฉบับย�อรายวิชา        
ท ๓๐๑๐๒ 
๒. ทําแบบทดสอบก�อน
เรียน-หลังเรียน  
แนว PISA 
 
  
 

๑. ใบความรู  / Power Point 
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวังและข อตกลงการเรียน 
๒. แผนการเรียนรู ฉบับย�อ 
๓. แบบทดสอบก�อนเรียน 
 
 
 

๑.แบบทดสอบก�อนเรียน-
หลังเรียน 
 
  
 

๑. การเลือกใช�
คําได�ถูกต�องตาม
ความหมายและ
ระดับภาษา 
เรียงลําดับเข�า
ประโยค 
- การเลือกใช�คํา
ตามความหมาย 
- ระดับภาษา  
- การเรียงลําดับ
ภาษาเข�าประโยค 
 

๑. เลือกใช คําได 
ถูกต องตาม
ความหมายและ
ระดับภาษา 
เรียงลําดับเข า
ประโยคได ถูกต อง 

 

๑. ศึกษาความรู เรื่องการ
เลือกใช คําได ถูกต องตาม
ความหมายและระดับภาษา 
เรียงลําดับเข าประโยคตาม
หัวข อ  
๒.   แบบทดสอบการ
เลือกใช คําได ถูกต องตาม
ความหมายและระดับภาษา 
เรียงลําดับเข าประโยค 
(๕ คะแนน) 
 

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ    
๒.ใบความรู เรื่องการเลือกใช คํา
ได ถูกต องตามความหมายและ
ระดับภาษา เรียงลําดับเข า
ประโยค 
๓. ใบงาน/แบบฝVกการเลือกใช คํา
ได ถูกต องตามความหมายและ
ระดับภาษา เรียงลําดับเข า
ประโยค 
๔. แบบสรุปเน้ือหาเพ่ิมเติม/
คําถามและคําตอบเพ่ิมเติม 
 
 

๑.แบบทดสอบการเลือกใช 
คําได ถูกต องตามความหมาย
และระดับภาษา เรียงลําดับ
เข าประโยค 
 



 ๗๓

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / 
 สาระการเรียนรู� 

 ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 
สัปดาห>ท่ี  
๓ - ๔ 

 
คาบท่ี 
๕ – ๘ 

(๔ คาบ) 
 
 

 
โวหารการเขียน 
๑. ความหมาย 
การอธิบาย  
๒.ความหมาย 
การบรรยาย  
๓.ความหมายการ
พรรณนา 
๔. หลักการเขียน 
- อธิบาย  
- บรรยาย  
- พรรณนา 
๕. ตัวอย�างการใช 
โวหาร  
-การอธิบาย  
-การบรรยาย  
-การพรรณนา 
 

 
๒. เลือกใช โวหาร
ในการเขียนได อย�าง
ถูกต อง 
     
  
 
 

 
๑. ทบทวนความรู เดิม
เรื่องโวหารการเขียน 
๒. ศึกษาและ
เปรียบเทียบลักษณะของ
โวหารการเขียนจาก
ตัวอย�างท่ีครูแจกให  
๓. ทําใบงาน เรื่อง  
โวหารการเขียน 
๔. ร�วมสรุปเน้ือหา
สาระสําคัญการใช โวหาร
การเขียน 
**บูรณาการกับการเขียน
ย�อหน า   และการพูด 

 
๑. หนังสือเรียนภาษาเพ่ือ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช 
ภาษาอธิบาย บรรยาย และ
พรรณนา/การใช โวหาร  / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู / Power Point 
เรื่อง โวหารการเขียน แล ว
สรุปเน้ือหาสาระสําคัญ 
๓. ใบงาน  เรื่อง โวหารการ
เขียน 
๔. แบบสรุปเน้ือหา
สาระสําคัญ 
(๕ คะแนน) 

 
แบบประเมินการสรุป
เน้ือหาสาระสาํคัญ 
 

 
สัปดาห>ท่ี  
๕ – ๗ 

 
คาบท่ี 
๙ –๑๔ 
(๖ คาบ) 

 
 

 
การเขียน
เรียงความความ
เรียง และ
บทความ 
๑. การเขียนย�อ

หน า 
๒. การวางโครง

เรื่อง 
๓. การเขียนคํา

นําและสรุป 
๔. เขียนความ

เรียงตาม
หัวข อท่ี
กําหนด 

๕. เขียน
เรียงความตาม
หัวข อท่ีกําหนด 
๖. เขียนบทความ
ประเภทต�างๆ  

 
๓. วางโครงเรื่อง 
เขียนความเรียง 
เรียงความและ
บทความได  
 

 
๑.  ศึกษาและอ�าน
ตัวอย�างย�อหน าท่ีดี 
พร อมหาใจความสําคัญ
ของแต�ละย�อหน าว�ามี
ใจความสําคัญอยู�ส�วนใด
ของย�อหน า 
๒.  ทําแบบฝVกการย�อ
หน าจากตัวอย�าง  พร อม
อธิบายการแบ�งย�อหน า 
๓. ร�วมกันอภิปรายเรื่อง
การเขียนย�อหน า 
๔. อ�านเรียงความ พร อม
เขียนแผนผังความคิดจาก
เรื่องท่ีอ�าน แล วนํามา
เขียนโครงเรื่อง 
๕.ทําแบบฝVกการเขียน
โครงเรื่องตามท่ีกําหนด  
๖. ทําแบบฝVกการเขียน
ความเรยีงเรียงความและ 
บทความตามหัวข อท่ี
กําหนด 

 
๑. หนังสือเรียน หลักภาษา
และการใช ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร/ภาษาเพ่ือพัฒนาการ
คิด ของกระทรวงศึกษาธิการ 
/ เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู เรื่อง การเขียน
ย�อหน า การวางโครงเรื่อง การ
เขียนคํานํา และการเขียนสรุป 
Power Point  
๓. ใบงาน การวางโครงเรื่อง   
การเขียนคํานําและการเขียน
สรุป 
๔. กิจกรรมการเขียนความ
เรียง เรียงความ และบทความ       
ตามหัวข อท่ีกําหนด 
(๑๕ คะแนน) 
 

  
แบบประเมินการเขียน
ความเรยีง เรียงความ 
และบทความ ตามหัวข อท่ี
กําหนด 
 
 



 ๗๔

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / 
 สาระการเรียนรู� 

 ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

สัปดาห>ท่ี  
๘ – ๙ 

 
คาบท่ี 

๑๕-๑๘ 
(๔ คาบ) 

 
 

พัฒนาวิจารญาณ
โดยอ�าน ฟDงและดู
สารประเภทต�างๆ 
 - สารให ความรู  
-  สารโน มน าวใจ 
-  สารจรรโลงใจ 
คือ 
๑. การแปลความ 
การตีความ การ
ขยายความและ
ตอบคําถามจาก
เรื่องท่ีอ�าน ฟ;ง 
และดู 
๒. วิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องเพ่ือ
อ�าน ฟ;ง และดู 
๓. แยกข อเท็จจริง
และข อคิดเห็น จาก
การอ�าน ฟ;ง และดู
เรื่องราวต�างๆ  
๔. การวิเคราะห>
แนวคิด การใช 
ภาษา และความ
น�าเช่ือถืออย�างมี
เหตุผล 

 

๔. มีวิจารณญาณ 
ในการเลือกเรื่องเพ่ือ
อ�าน ฟ;งและดูได  
 

๑.นักเรียนฟ;งคลิปเสียง/ดู
คลิปวีดิโอ/บทความแล ว 
แปลความ ตีความ ขยาย
ความ พร อมตอบคําถาม
จากใบกิจกรรมการ ฟ;ง/ดู/
อ�าน 
๒.ศึกษาใบความรู เรื่องการ
ใช วิจารณญาณการอ�าน ฟ;ง
และดู 
๓. พูดและเขียนสรุปเน้ือหา
สาระ แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการฟ;งเรื่องท่ี
กําหนด 
๓. คิดวิเคราะห> สังเคราะห> 
ประเมินค�าและแก ป;ญหาใน   
การรับสารต�างๆ ได  
๔. คิดวิเคราะห> สังเคราะห> 
ประเมินค�าและแก ป;ญหาใน   
การรับสารต�างๆ  
* แปลความ ตีความ ขยาย
ความ  คิดวิเคราะห> 
ประเมินค�าเรื่องท่ีฟ;ง  
 *  อ�านเรื่องท่ีกําหนดแล ว
แยกข อเท็จจริง ข อคิดเห็น 
วิเคราะห> แนวคิด  การใช 
ภาษา และความน�าเช่ือถือ
จากเรื่องท่ีอ�าน 
๕. ทดสอบหลังเรียน  
(๕ คะแนน ) 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู / PowerPoint 
เรื่อง “การฟ;ง การดู และการ
อ�านให เกิดวิจารณญาณ” แล ว
สรุปเน้ือหาสาระสําคัญ 
๓. กําหนดให นักเรียนอ�าน ฟ;ง
และดูข�าว,บทความ ,สารคดี, 
เพลง,การอภิปราย,พระธรรม
เทศนา  คําสอน,บทกวีท่ีไพเราะ 
จากรายการวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน> /  
แผ�นวีซีดี 
๔.  ใบงานการพูด/เขียนสรุป
เน้ือหาสาระ แนวคิด          
แสดงความคิดเห็นจากการอ�าน
ฟ;งและดู 
๕. ใบงานการคิดวิเคราะห> 
สังเคราะห> ประเมินค�าและ
แก ป;ญหาในการรับสารต�างๆ ได  
* แปลความ ตีความ ขยายความ  
คิดวิเคราะห>   
๖. แบบทดสอบหลังเรียน  
(๕ คะแนน) 
 

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
การฟ;ง ดูและการอ�านให เกิด
วิจารณญาณ   

สัปดาห>ท่ี  
๑๐ 

คาบท่ี 
๑๙-๒๐ 
(๒ คาบ)  

 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 
(๑๐ คะแนน)  

สัปดาห>ท่ี  
๑๑  - ๑๓ 

 
คาบท่ี 

๒๑–๒๖ 
(๖ คาบ) 

 
 

 การใช�ภาษาแสดง
ทรรศนะ 

 ๑) โครงสร างของ
การแสดงทรรศนะ 

 ๒) ความแตกต�าง
ระหว�างทรรศนะ
ของบุคคล 

 ๓) ประเภทของ
ทรรศนะ 

 ๔) ลักษณะของ
ภาษาท่ีใช ใน     
การแสดงทรรศนะ 

๕.ใช ภาษากับเหตุผล
ในการพูดหรือแสดง
ทรรศนะ โต แย ง โน ม
น าวใจ และเสนอ
แนวคิดใหม�ได ด วย
การใช ภาษาและวิธี
พูดท่ีถูกต อง
เหมาะสม 
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน   
การใช ภาษาได 
ถูกต องเหมาะสม 

๑. ศึกษาเรื่องการใช ภาษา
กับเหตุผลในการพูดหรือ
แสดงทรรศนะโต แย ง โน ม
น าวใจ และเสนอแนวคิด
ใหม�ได ด วยการใช ภาษา 
วิธีพูดได ถูกต องเหมาะสม 
๒. ศึกษาหนังสือเรียนหลัก
ภาษาและการใช ภาษาเพ่ือ
การส่ือสาร ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ / เอกสารท่ี
แนะนํา 

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา  
๒. ศึกษาใบความรู  / 
PowerPoint เรื่อง การใช ภาษา
แสดงทรรศนะ 
๓. แบบทดสอบการใช ภาษา
แสดงทรรศนะ 
๔.  ตัวอย�างการใช ภาษาแสดง
ทรรศนะ 

 ๑. แบบทดสอบการใช 
ภาษาแสดงทรรศนะ 
 ๒. แบบประเมินการพูด
แสดงทรรศนะ 
  
 



 ๗๕

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / 
 สาระการเรียนรู� 

 ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 ๕) การประเมินค�า
ทรรศนะ 

 กิจกรรมการเขียน 
   - การเขียนวาง
โครงเรื่องการพูด
แสดงทรรศนะ 

กิจกรรมการส�งสาร
ด�วยการพูด 

   - การพูดแสดง
ทรรศนะ 

 

 ๓. ใบความรู /PowerPoint 
เรื่อง การใช ภาษาแสดง
ทรรศนะ 
๔. แบบทดสอบ    การใช 
ภาษาแสดงทรรศนะ 
๕. แบบฝVกการวางโครง
เรื่องแสดงทรรศนะตาม
หัวข อท่ีกําหนดให  
๖. การเขียนแสดงทรรศนะ
ตามหัวข อท่ีกําหนด 
๗. การพูดแสดงทรรศนะ
ตามหัวข อท่ีกําหนด 
**บูรณาการกับ การเขียน
ย�อหน า** 
๘.แบบประเมินการพูด
แสดงทรรศนะ 
(๕ คะแนน)  

๕. แบบฝVกการวางโครงเรื่องการ
ใช ภาษาแสดงทรรศนะ 
 ๖. แบบประเมินการพูดแสดง
ทรรศนะ 
(๕ คะแนน) 
 

สัปดาห>ท่ี  
๑๔ 

 
คาบท่ี 

๒๗-๒๘ 
(๒ คาบ) 

 

 การใช�ภาษา 
 ในการโต�แย�ง 
 ๑) โครงสร างของ
การโต แย ง 

 ๒) หัวข อและ
เน้ือหาของการ
โต แย ง 

 ๓) กระบวนการ
โต แย ง 

 ๔) การวินิจฉัยเพ่ือ
ตัดสินข อโต แย ง 

 ๕) ข อควรระวังใน
การโต แย ง 

 ๕. ใช ภาษากับ
เหตุผลในการพูด
หรือแสดงทรรศนะ 
โต แย ง โน มน าวใจ 
และเสนอแนวคิด
ใหม�ได ด วยการใช 
ภาษาและวิธีพูดท่ี
ถูกต องเหมาะสม 
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน   
การใช ภาษาได 
ถูกต องเหมาะสม 

๑.ศึกษาหนังสือเรียนหลัก
ภาษาและการใช ภาษาเพ่ือ
การส่ือสาร ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ / เอกสารท่ี
แนะนํา 
๒. ศึกษาใบความรู /
PowerPoint เรื่อง การใช 
ภาษาในการโต แย ง  
๓. แบบทดสอบการใช 
ภาษาในการโต แย ง 
๔. ตัวอย�างการใช ภาษา
แสดงการโต แย ง 

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา  
๒. ศึกษาใบความรู  / 
PowerPoint เรื่อง การใช ภาษา
ในการโต แย ง 
๓. แบบทดสอบการใช ภาษาใน
การโต แย ง 
๔. ตัวอย�างการใช ภาษาแสดง   
การโต แย ง 
(๕ คะแนน)  

แบบทดสอบการใช ภาษาใน
การโต แย ง 
  
 

สัปดาห>ท่ี  
๑๕ 

 
คาบท่ี 

๒๙–๓๐ 
(๒ คาบ) 

 
 
 
 

การใช�ภาษาเพ่ือ
โน�มน�าวใจ 

 ๑) ความหมายของ
การโน มน าวใจ 

 ๒) ความต องการ
พ้ืนฐานของมนุษย>
กับการโน มน าวใจ 

 ๓) กลวิธีในการโน ม
น าวใจ 

 ๔) ภาษาท่ีโน มน าว
ใจ 

 ๕) การพิจารณาสาร
โน มน าวใจใน
ลักษณะต�างๆ 

  

๕. ใช ภาษากับ
เหตุผลในการพูด
หรือแสดงทรรศนะ 
โต แย ง โน มน าวใจ 
และเสนอแนวคิด
ใหม�ได ด วยการใช 
ภาษาและวิธีพูดท่ี
ถูกต องเหมาะสม 
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน   
การใช ภาษาได 
ถูกต องเหมาะสม 
 

๑. ศึกษาเรื่องการใช ภาษา
เพ่ือโน มน าวใจหนังสือ
เรียนหลักภาษาและการใช 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / 
เอกสารท่ีแนะนํา 
๒. ใบความรู /PowerPoint 
เรื่อง การใช ภาษาเพ่ือ 
โน มน าวใจ  
๓. ฝVกเขียนหรือพูดโน ม
น าวใจจากเรื่องกําหนด  
๔. แบบทดสอบการใช 
ภาษาเพ่ือโน มน าวใจ 
๕. ตัวอย�างการใช ภาษา
เพ่ือโน มน าวใจ 
 

๑.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ / เอกสาร
ท่ีแนะนํา  
๒. ใบความรู  / PowerPoint 
เรื่อง การใช ภาษาเพ่ือ 
โน มน าวใจ 
๓. แบบทดสอบการใช ภาษาเพ่ือ
โน มน าวใจ 
๔. กิจกรรมการใช ภาษาเพ่ือโน ม
น าวใจ/คลิปวีดีโอการใช ภาษา
เพ่ือโน มน าวใจ  
(๕ คะแนน) 

๑. แบบทดสอบการใช ภาษา
เพ่ือโน มน าวใจ 
๒. ประเมินการใช ภาษาเพ่ือ
โน มน าวใจ/คลิปวีดีโอการ
ใช ภาษาเพ่ือโน มน าวใจ  
 



 ๗๖

สัปดาห5ท่ี/
คาบ 

หัวข�อ / 
 สาระการเรียนรู� 

 ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ 

งานท่ีมอบหมาย 
ส่ือการสอน/แหล�งการเรียนรู� 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

สัปดาห>ท่ี 
๑๖ – ๑๘ 

คาบท่ี 
๓๑-๓๖ 
(๖ คาบ) 

 
 
 
 

 การส�งสาร 
 ด�วยการพูด 
   - การพูดโต วาที 
-  การพูดอภิปราย 

๖. โต วาทีและ
อภิปรายได  
๗. แสดงคุณธรรม
และมารยาทใน   
การใช ภาษาได 
ถูกต องเหมาะสม 
 

๑. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ 
การโต วาที 
๒. นักเรียนร�วมกันอภิปราย
ลักษณะของการโต วาที  
๓. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ 
การพูดอภิปราย 
๔. นักเรียนร�วมกันอภิปราย
ลักษณะของการพูด
อภิปราย 
๕. นักเรียนร�วมกันอภิปราย
ข อแตกต�างระหว�างการ
โต วาที และการพูด
อภิปราย 
๖. กําหนดหัวข อในการ
โต วาที ๓ ญัตติ 
๗. แบ�งนักเรียนเป̂น ๖ 
กลุ�ม กลุ�มละ ๔ คน       
จับสลากหัวข อใน    
การโต วาที  
๘. จัดกิจกรรม      
การโต วาที 
๙. ประเมินการโต วาที 
๑๐. สรุปผลการจัด

กิจกรรมโต วาที 

๑. ศึกษาใบความรู  เกี่ยวกับ   
การโต วาที 
๒. หัวข อในการโต วาที ๓ ญัตติ 
๓. รูปแบบการโต วาที 
๔. คลิปวีดีโอการโต วาที 
๕. แบบประเมินการโต วาที 
๖. สรุปผลการจัดกิจกรรมโต วาที 

( ๕ คะแนน) 

๑. แบบประเมินการโต วาที 
๒. แบบสรุปผลการจัด

กิจกรรมโต วาที 
 

 

สัปดาห>ท่ี  
๑๙ 

คาบท่ี 
๓๗-๓๘ 
(๒ คาบ) 

 
 

สรุป/ประเมินผล
การเรียนรู�  
๑.  การสรุปผลการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู  
๒.  การประเมินผล
การเรียนรู หลัง
เรียน 
๓.  การทดสอบการ
แสดงทรรศนะ 
โต แย งโน มน าวใจ 
๔.  การทดสอบ 
การเขียนแสดง
เหตุผล  
 

- ๑. ร�วมกันสรุปสรุปผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  
๒. ทําแบบประเมินผล 
การเรียนรู หลังเรียน 
๓. แบบทดสอบการแสดง
ทรรศนะ โต แย งโน มน าวใจ 
๔.  ทําแบบทดสอบการ
เขียนแสดงเหตุผล  
 

ทําแบบทดสอบเรื่อง การแสดง
ทรรศนะ โต แย ง โน มน าวใจ 
และการเขียนแสดงเหตุผล 

แบบทดสอบเรื่อง การแสดง
ทรรศนะ โต แย ง โน มน าวใจ 
และการเขียนแสดงเหตุผล 

สัปดาห>ท่ี ๒๐ 
คาบท่ี 

๓๙-๔๐  
(๒ คาบ) 

 
ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  *ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 

 
หมายเหตุ   ข�อเสนอแนะจาก รศ.ดร.สมพงศ5  วิทยศักด์ิพันธุ5 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการ ฟ;ง ดู พูด อ�าน และเขียน เข าด วยกัน 



 ๗๗

๒. การจัดกิจกรรมเน นกิจกรรมกลุ�ม 
๓. ควรมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ไม�เน นการสอนแบบบรรยาย หรือยึดหนังสือเป̂นหลัก ควรใช การสอนแบบ

นิรนัย (สอนจากตัวอย�างไปหาหลกัการโดยให นักเรียนเป̂นผู วิเคราะห>และสรุปหาเหตผุล หรือหลักการเอง) 
๔. ควรใช สื่อการสอนท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
๕. แนวข อสอบควรปรับเป̂นแนว PISA โดยสอดคล องกับการวัดและประเมินผล 

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาป_ท่ี ๔ ประจําภาคเรียนท่ี ๒  
ป_การศึกษา ๒๕๕๘  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังน้ี 
 ๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ านท่ีมอบหมาย    ๖๐ คะแนน 
 ๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียนหรือจิตพิสัย ๑๐ คะแนน 
 ๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๑๐ คะแนน 
 ๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
      รวม              ๑๐๐ คะแนน 

 
 
 



 ๗๘

รายละเอียดการประเมินผลแต�ละหัวข อ เป̂นดังน้ี 
 

๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย (๖๐ คะแนน) 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

กําหนดส�ง 
เวลาท่ี 

นักเรียนควรใช� 
คะแนน 

๑. ทดสอบคํา  การเลือกใช คํา  ความหมายและการใช คํา        
ระดับของภาษาและการเรยีงลําดบัคําเข าประโยค 

ทดสอบ/งาน
เดี่ยว 

ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

๒. การเขียนย�อหน าโดยใช โวหารท่ีเหมาะสม ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

๓. เขียนเรียงความ เชิงวิชาการ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๔. เขียนเรียงความ เชิงสร างสรรค> ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 

๕. แปลความ ตีความ และขยายความจากเรื่องท่ีอ�าน  ฟ;งและด ู ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๖. ใช วิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีอ�าน ฟ;ง และดู 
๗. วิเคราะห>แนวคิด การใช ภาษาและความน�าเช่ือถือแยกข อเท็จจรงิ
และข อคิดเห็น 

ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๑๐ 

สัปดาห5กิจกรรมค�ายวิชาการ/ตามปฏิทินของโรงเรียน 

               ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน ๑๐ 

๘. สรุปเน้ือหาสาระเรื่องการใช ภาษาพัฒนาการคิด ความคิดกับภาษา
กับการพัฒนาการคิด การใช ภาษาในการแสดงทรรศนะ การใช ภาษาใน
การโน มน าวใจ เป̂นผังมโนภาพ 

ปฏิบัติ/งานกลุ�ม ................ ๑๒๐ ๕ 

๙. พูดแสดงทรรศนะ ปฏิบัติ/งานกลุ�ม ในคาบเรียน ในคาบเรียน ๕ 
๑๐.พูดโต วาที ปฏิบัติ/งานกลุ�ม ................. ๑๐๐ ๕ 
๑๑. พูดนําเสนอผลงาน ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ................ ๑๐๐ ๑๐ 

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน   ๒๐ 
 
*หมายเหตุ* ๑. เวลาท่ีนักเรียนควรใช   หมายถึงเวลาท่ีครูได พิจารณาว�า ในการทํางานหรือทําการบ านช้ินน้ันๆ  นักเรียนควรใช เวลาทํา

ประมาณเท�าใด การประมาณการดังกล�าว ครูได พิจารณาจากความยาก ความซับซ อนและปริมาณของงาน หรือการบ านช้ิน
น้ันๆ 
๒. งานหรือการบ านท่ีมอบหมายแต�ไม�ได คิดคะแนนก็ได นําเสนอไว ในตารางน้ีด วย เพือ่เป^นข อมูลว�างานหรือการบ านท่ีได 
มอบหมายท้ังหมดของรายวิชาน้ีนกัเรียนจะต องใช เวลาทํามากน อยเพียงใด 
 



 ๗๙

๔.๒  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒ ประจําภาคเรียนท่ี ๒    

ป_การศึกษา ๒๕๕๘ ได กําหนดหัวข อสําหรับเป̂นแนวทางในการการประเมินคะแนนจิตพิสัยของผู เรียนดังตารางด านล�าง 
 

หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 
 
๑.  ความรับผิดชอบ   
     ๑.  เข าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเย่ียม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     
     ๒.  ส�งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      

 ๔.  มีความพร อมในการเรยีน (การเตรียมอุปกรณ>, การร�วมแสดงความ
คิดเห็น) 

     

๒.  การปฏิบัติกิจกรรม   
     ๑.  ความร�วมมือในการทํางานกลุ�ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร างสรรค>ในการทํางาน      
๓.  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง  
     ๑.  ความตั้งใจท่ีจะใช ภาษาไทย-เลขไทยให ถูกต องเหมาะสม 

     

     ๒.  ปรับปรุงความบกพร�องในการใช ภาษาสม่าํเสมอ      
     ๓.  มารยาทในการนําเสนอผลงาน      

รวม      
  

คะแนนท่ีได�  =  .......................................................... 
 
 



 ๘๐

๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน (๑๐ คะแนน) 
 การประเมินผลการเรยีนรู กลางภาคเรียน เวลาท่ีใช ในการทําแบบทดสอบ ๖๐ นาที หัวข อ/เน้ือหาและลักษณะของ
แบบทดสอบ มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในประเมินผลการเรียนรู�
กลางภาคเรียน 

ตัวชี้วัด ลักษณะ/จํานวนข�อของแบบทดสอบ คะแนน 

โวหารการเขียน เรียงความ บทความ 
(ใช งานเขียนท่ีมีข อบกพร�อง ๑ เรื่อง ความ
ยาวไม�เกิน ๑ หน าครึ่ง) 

๒. เลือกใช โวหารในการเขียน
ได ถูกต อง 

ข อสอบแนว PISA 
- บอกข อบกพร�องของงานเขียน  
(โครงเรื่อง การใช ภาษา การลําดบั
ความคิด โวหาร การให เหตผุล) 
- อธิบายสาเหตุของข อบกพร�องในงาน
เขียน 
- แก ไขข อบกพร�องในงานเขียน 

๑๐ 

รวม ๑๐ 
 

หมายเหตุ : ให ผู ออกข อสอบเฉลยข อสอบและเกณฑ>การให คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด วย 
 
๔.๔ การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (๒๐ คะแนน) 
 การสอบปลายภาค เวลาท่ีใช ในการทําแบบทดสอบ ๖๐ นาที หัวข อ/เน้ือหาและลักษณะของแบบทดสอบ              
มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในประเมินผลการเรียนรู�
กลางภาคเรียน 

ตัวชี้วัด ลักษณะ/จํานวนข�อของแบบทดสอบ คะแนน 

เขียนแสดงทรรศนะ (ทรรศนะเชิงข อเท็จจริง 
ทรรศนะเชิงคุณค�า และทรรศนะเชิง
นโยบาย) 

๕. ใช ภาษากับเหตผุลในการ
พูดหรือแสดงทรรศนะ โต แย ง 
โน มน าวใจ และเสนอแนวคิด
ใหม�ได ด วยการใช ภาษาและวิธี
พูดท่ีถูกต องเหมาะสม 

ข อสอบแนว PISA 
- ถามข อเท็จจริง 
- สรุปความคิด เหตผุล จุดมุ�งหมาย
ของงาน 
- แสดงทรรศนะจากเรื่องท่ีอ�าน 
** ทรรศนะเชิงข อเท็จจริง ๑ เรื่อง 
** ทรรศนะเชิงคุณค�า ๑ เรื่อง 
** ทรรศนะเชิงนโยบาย ๑ เรื่อง 

๑๐ 

การโต แย ง และ การโน มน าวใจ (ลักษณะ 
หลักการ และองค>ประกอบ) 

๕. ใช ภาษากับเหตผุลในการ
พูดหรือแสดงทรรศนะ โต แย ง 
โน มน าวใจ และเสนอแนวคิด
ใหม�ได ด วยการใช ภาษาและวิธี
พูดท่ีถูกต องเหมาะสม 

ข อสอบแนว PISA 
- ถามข อเท็จจริง 
- สรุปความคิด เหตผุล จุดมุ�งหมาย
ของงาน 
- แสดงทรรศนะจากเรื่องท่ีอ�าน 
** โต แย ง ๑ เรื่อง 
** โน มน าวใจ ๑ เรื่อง 

๑๐ 

รวม ๒๐ 

 


