
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
วิชำภำษำไทยพื้นฐำน  รหัสวิชำ  ท ๓๑๑๐๑    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 

จ ำนวน  ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์    รวมเวลำ  ๔๐  ชั่วโมง   ๑  หน่วยกำรเรียน    
 
         อ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์ สังเคราะห์ 
 แสดงความคิดเห็น คาดคะเน  ตอบค าถาม เขียนกรอบแนวคิด ประเมินค่า เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
         เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนจดหมาย  เรียงความ  ย่อความ  สารคดี บันเทิงคดี รายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า บันทึก ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามาัันนางานเขียนของตนเอง 
         ัูดสรุปแนวคิด  แสดงความคิดเห็น การัูดในโอกาสต่าง ๆ ัูดต่อที่ชุมชน ัูดอภิปราย  
ประเมินเรื่องที่ฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ เั่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิัลของภาษา ัลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย  การใช้ค า
และกลุ่มค า  การสร้างค า  ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกับกาลเทศะ  
แต่งบทร้อยกรองประเภทกาัย์  โคลง  วิเคราะห์ประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งัิมั์และอิเล็กทรอนิกส์ 
        วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตามหลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมเบื้องต้น ภูมิปัญญาทางภาษา และวรรณกรรมั้ืนบ้าน ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์   
ด้านประวัติศาสตร์ และวิถีไทย น าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
                  โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  
กระบวนการปฏิบัติ  เั่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางภาษา  น าความรู้จากการศึกษาไป
ัันนาตนเอง ัันนาการเรียน และน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีมารยาทในการอ่าน 
การฟัง การดู  การัูด และการเขียน ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าในการใช้ภาษาและรักความเป็น
ไทย  
 
ท ๑.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙   
ท ๒.๑ ม.๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘   
ท.๓.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
ท ๔.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗   
ท ๕.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
                                                        รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๖  ตัวชี้วัด 

 
 
  
 

 



แบบวเิคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิาภาษาไทย  ท ๓๑๑๐๑ กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

สาระที ่๑  การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตวัช้ีวดั(รายวชิาพื้นฐาน) 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 

สาระส าคญั 
ความรู้ 

ทกัษะ/
กระบวนการ 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   
และบทร้อยกรองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ไพเราะ และเหมาะสม
กบัเร่ืองท่ีอ่าน   

หลกัการอ่าน
ออกเสียง 
ร้อยแกว้ 
ร้อยกรอง 

ทกัษะ
ปฏิบติั 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 
มารยาทใน
การอ่าน  

การอ่านออกเสียง  
- บทร้อยแกว้ประเภท
ต่างๆ เช่น บทความ      
นวนิยาย และความเรียง 
 - บทร้อยกรอง เช่น 
โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน 

๒. ตีความ แปลความ และขยาย
ความ เร่ืองท่ีอ่าน 

การตีความ 
การขยาย
ความ  
การแปลความ 

ทกัษะ
ปฏิบติั 
อ่านตีความ 
ขยายความ 
แปลความ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

การตีความ 
แปลความ 
การขยายความ 

๓. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ี
อ่านในทุก ๆ ดา้นอยา่งมี
เหตุผล 

การวเิคราะห์ 
การวจิารณ์ 

คิด
วเิคราะห์ 
การวจิารณ์ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 
 

การวเิคราะห์ 
การวจิารณ์ 

๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ี 
    อ่าน และประเมินค่าเพื่อน า 
    ความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจ 
     แกปั้ญหาใน การด าเนินชีวิต 
 

การคาดคะเน 
การประเมิน
ค่า 

การคิด
ประเมินค่า 

มีวนิยั ใฝ่
เรียนรู้  อยู่
อยา่งพอเพียง 
 

การคาดคะเน 
การประเมินค่า 

 
 
 



แบบวเิคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวชิา 

ตวัช้ีวดั(รายวิชาพ้ืนฐาน) 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 

สาระส าคญั ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

๕.วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคิดเห็น 
    โตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่าน และเสนอ 
     ความคิดใหมอ่ยา่งมีเหตุผล 

การแสดง
ความคิดเห็น 
การโตแ้ยง้ 

การพูดแสดง
คามคิดเห็น 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

การแสดงความ
คิดเห็น 
การโตแ้ยง้ 
 

๖ ตอบค าถามจากการอ่านประเภท 
    ต่าง ๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ส่ือส่ิงพิมพท์ั้ง
ร้อยแกว้  ร้อย
กรอง 

การตอบ
ค าถาม 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 
 

การตอบค าถาม 

๗.  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียน 
      กรอบแนวคิดผงัความคิด บนัทึก  
      ยอ่ความ และรายงาน 

กรอบแนวคิด ยอ่ความ 
บนัทึก 
เขียนผงั
ความคิด 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

กรอบแนวคิด
บนัทึก 
การยอ่ความ
รายงาน 
 

๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน 
พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ 

 

ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งเรียนรู้ 

คิดสังเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

 การสังเคราะห์
องคค์วามรู้ 
จากการอ่านส่ือ
ต่างๆ 

๙. มีมารยาทในการอ่าน มารยาท 
การอ่าน 

ปฏิบติั รักความเป็น
ไทย 

มารยาท 
การอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 

สาระส าคญั ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ 

คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

๑. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ตรง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาเรียบ
เรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูล และสาระส าคญั
ชดัเจน     

การเขียนเชิญชวน 
บนัทึก อธิบาย 
บรรยาย  พรรณนา 
ประกาศ 
จดหมาย รายงาน
การประชุม  
กรอกแบบฟอร์ม 

ทกัษะทางภาษา 
กระบวนการปฏิบติั 

ใฝ่เรียนรู้ 
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

การเขียนรูปแบบต่าง ๆ  
การเขียนเชิญชวน 
บนัทึก อธิบาย 
บรรยาย  พรรณนา 
ประกาศ จดหมาย 
รายงานการประชุม  
กรอกแบบฟอร์ม 

๒. เขียนเรียงความ หลกัการเขียน
เรียงความ 

ทกัษะทางภาษา 
กระบวนการปฏิบติั 

ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 

การเขียน
เรียงความ 

๓. เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ และ
เน้ือหาหลากหลาย 

การยอ่ความ ทกัษะทางภาษา 
กระบวนการปฏิบติั 

ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 

การยอ่ความ
จากส่ือต่างๆ 
กวนิีพนธ์ 
วรรณคดี ฯลฯ 

๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ 

การเขียนสาร
คดี  
บนัเทิงคดี 

ทกัษะทางภาษา 
กระบวนการปฏิบติั 
คิดวเิคราะห์  
คิดสร้างสรรค ์

มีวนิยั   
ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 

การเขียนสาร
คดี บทความ 

๕. ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น แลว้น ามา
พฒันางานเขียนตนเอง 

การประเมิน
งานเขียน 

กระบวนการปฏิบติั 
คิดวเิคราะห์  

ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 

การประเมินค่า
งานเขียน 

๖. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองท่ี
สนใจตามหลกัการเขียนเชิงวิชาการ   
และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 

การเขียน
รายงานจาก
การคน้ควา้ 

กระบวนการปฏิบติั 
การคิดวเิคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

การเขียน
รายงานเชิง
วชิาการ 

๗. บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพื่อน าไป
พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

การบนัทึก กระบวนการปฏิบติั 
การคิดวเิคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

การจดบนัทึก 
จาการศึกษา
คน้ควา้ 

๘. มีมารยาทในการเขียน มารยาท 
การเขียน 

กระบวนการปฏิบติั 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
 

มารยาทใน 
การเขียน 



สาระที ่๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน 
                             โอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

ตวัช้ีวดั(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 

สาระส าคญั ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 
อนัพึง
ประสงค ์

๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น 
     จากเร่ืองท่ีฟังและดู   

การสรุป
แนวคิด 

กระบวนการปฏิบติั 
การคิดสงัเคราะห ์
การพูดแสดงความ
คิดเห็น 

ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 

การพูดแสดง
ความคิดเห็น 

๒. วเิคราะห์ แนวคิด การใชภ้าษา และ 
      ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
      อยา่งมีเหตุผล 

การวิเคราะห ์
แนวคิด  การ
ใชภ้าษาจาก
เร่ืองท่ีฟังและดู 

กระบวนการปฏิบติั 
การคิดวิเคราะห ์
การพูดแสดงความ
คิดเห็น 

ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 

การวิเคราะห ์
เร่ืองท่ีฟังและดู 

๓. ประเมินเร่ืองท่ีฟังและดู  
     แลว้ก าหนดแนวทางน าไป   
     ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

การประเมินค่า 
เร่ืองท่ีฟังและดู 

กระบวนการปฏิบติั 
การประเมินค่า 

ใฝ่เรียนรู้ 
ซ่ือสตัย์
สุจริต 

การประเมิน
เร่ืองท่ีฟังและดู 

๔. มีวจิารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟัง   
     และดู 

การเลือกฟัง 
และดู อยา่งมี
วิจารณญาณ 

กระบวนการปฏิบติั 
การคิดวิจารณญาณ 

ใฝ่เรียนรู้ 
ซ่ือสตัย์
สุจริต 

การใช้
วิจารณญาณใน
การเลือกฟัง 
และดู 

๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดง   
      ทรรศนะ โตแ้ยง้  โนม้นา้วใจ  และ 
      เสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้ง 
      เหมาะสม 

การพูดแนะน า
ตนเอง  การพูด
อวยพรในงาน
ต่าง ๆ การพูด
แสดงทรรศนะ 

กระบวนการปฏิบติั 
ทกัษะทางภาษา 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน
การท างาน 
มีมารยาท 

การพูดแนะน า
ตนเอง  การพูด
อวยพร การพูด
แสดงทรรศนะ 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และ 
     การพูด 

มารยาทการฟัง 
การดู และ 
การพูด 

มารยาทในการฟัง  
การดู และการพูด 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ใน
การท างาน 
มีมารยาท 

มารยาทใน 
การฟัง การดู
และการพูด 

 
 



สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษา 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา   
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

ตวัช้ีวดั(รายวชิาพื้นฐาน) 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 

สาระส าคญั ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา 
     พลงัของภาษา และลกัษณะ 
     ของภาษา 

ธรรมชาติของ
ภาษา   พลงัของ
ภาษา และลกัษณะ
ของภาษาไทย 

ทกัษะทางภาษา ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
มีมารยาท 

ธรรมชาติของ
ภาษา  พลงั
ของภาษา และ
ลกัษณะของ
ภาษาไทย 

๒. ใชค้  าและกลุ่มค าสร้าง 
      ประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์
 

การใชค้ าและ
กลุ่มค าสร้าง
ประโยค 

ทกัษะทางภาษา ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
มีมารยาท 

การใชค้ า
กลุ่มค าสร้าง
ประโยค 

๓. ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส  
      กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค  า 
      ราชาศพัทอ์ยา่งเหมาะสม 

ราชาศพัท ์
ค าสุภาพ 

ทกัษะทางภาษา ใฝ่เรียนรู้ 
มีมารยาท 
รักความเป็นไทย  

ราชาศพัท ์
ค าสุภาพ 

๔. แต่งบทร้อยกรอง กาพย ์
โคลง 

กระบวนการ
ปฏิบติั 

ใฝ่เรียนรู้ 
รักความเป็นไทย  

กาพยย์านี 11
โคลงส่ีสุภาพ 
 

๕. วเิคราะห์อิทธิพลของ 
       ภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 

อิทธิพลของภาษา
ต่างประ 
เทศและภาษาถ่ิน 

การคิดวิเคราะห ์ รักความเป็นไทย 
มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

อิทธิพลของ
ภาษาต่างประ 
เทศและภาษา
ถ่ิน 

๖. อธิบายและวเิคราะห์ 
     หลกัการสร้างค าในภาษาไทย   

การสร้างค าใน
ภาษาไทย 

ทกัษะทางภาษา
การอธิบาย  
การคิดเคราะห์ 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รักความ
เป็นไทย 

หลกัการสร้าง
ค าใน
ภาษาไทย 

๗. วเิคราะห์และประเมินค่า 
      การใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละ 
      ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

การใชภ้าษาของ
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อีเลก็ทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์
และประเมินค่า 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รักความ
เป็นไทย 

การประเมินค่า
การใชภ้าษา
จากส่ือส่ิงพิมพ ์



สาระที ่๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและ  
                             น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

ตวัช้ีวดั(รายวชิาพื้นฐาน) 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 

สาระส าคญั ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

๑. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดี   
     และวรรณกรรมตามหลกัการ 
     วจิารณ์เบ้ืองตน้ 
 

หลกัการวเิคราะห์ 
วจิารณ์ วรรณคดี
และวรรณกรรม 

การคิดวเิคราะห์ 
การคิด
วจิารณญาณ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างานรักความ
เป็นไทย 

การวิเคราะห ์
วิจารณ์ 
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๒. วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของ 
      วรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ 
       ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติ 
      ของสังคมในอดีต 

คุณค่าของวรรณคดี
ทางประวติัศาสตร์
และวิถีชีวิตของ
สงัคม 

การคิดวเิคราะห์ 
การคิด
วจิารณญาณ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างานรักความ
เป็นไทย 

คุณค่าของ
วรรณคดีทาง
ประวติัศาสตร์
และวิถีชีวิต
ของสงัคม 

๓. วเิคราะห์และประเมินคุณค่า 
      ดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดี 
      และวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็น 
      มรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

คุณค่าของวรรณคดี
ทางดา้นวรรณศิลป์ 

การประเมินค่า ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างานรักความ
เป็นไทย 

คุณค่าของ
วรรณคดี
ทางดา้น
วรรณศิลป์ 

๔. สังเคราะห์ขอ้คิดจาก 
     วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ 
     น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

ขอ้คิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม 

การสังเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการ
ท างานรัก
ความเป็นไทย 

ขอ้คิดจาก
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้น 
     และอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

วรรณกรรม
พ้ืนบา้น 

กระบวนการ
ปฏิบติั 

มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
ใฝ่เรียนรู้ 
 

วรรณกรรม
พ้ืนบา้น 

๖. ท่องจ าและบอกคุณค่าบท 
    อาขยานตามท่ีก าหนดและบท 
    ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม 
    ความสนใจและน าไปใชอ้า้งอิง 
 

การท่องจ าและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

กระบวนการ
ปฏิบติั 

มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
ใฝ่เรียนรู้ 

การท่องจ าและ
บทร้อยกรองท่ี
มีคุณค่า 



แบบบันทกึผลการจัดท าโครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน  รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   
เวลาเรียน  ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์   ๔๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    จ านวน  ๑   หน่วยการเรียน 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

 
๑ 

 
รับรส 
บทประพนัธ์ 
 
 
 

 
สาระท่ี ๑  
การอ่าน 
ท ๑.๑  
ม. ๔/๑-๙  

    
 การอ่านเป็นทกัษะส าคญัในการศึกษาหา
ความรู้ ความเพลิดเพลิน การอ่านออก
เสียง อ่านตีความ ขยายความ แปลความ 
วเิคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเน ประเมินค่า 
แสดงความคิดเห็น และสังเคราะห์  เป็น
กรอบแนวคิด ผงัความคิด  จากเร่ืองท่ีอ่าน
เพื่อสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติได ้
โดยมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 

     
๘ 

 
๒๐ 

๒ สร้างสรรค์
วรรณกรรม 

สาระท่ี๒  
การเขียน 
ท ๒.๑  
ม.๔/๑-๕ 

   การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ในลกัษณะ การบนัทึก 
การอธิบาย การบรรยาย การพรรณนา 
เรียงความ ยอ่ความ จดหมาย เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด โดยใชภ้าษาเรียบเรียง
ถูกตอ้งไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๘ ๒๐ 

๓ น าความรู้สู่
การพฒันา 

สารท่ี ๓ 
การฟัง การดู
และการพูด 
ท ๓.๑ 
ม.๔ /๑-๖ 

   การฟัง การดูและการพูดเป็นทกัษะท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนัท่ีคนเราสามารถใช้
วจิารณญาณเลือกฟัง ดู  และพูดแสดง
ความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ อยา่งมี
มารยาท 
 

๘ ๒๐ 



 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

  
๔  

 
ใช้ภาษา 
สุนทรวาที 

 
สาระท่ี ๔  
หลกัการใช้
ภาษาไทย 
ท ๔.๑ 
ม. ๔/๑-๗ 

   
  เขา้ใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของ
ภาษา  การใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยค
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์   การสะกดค า  
แต่งค าประพนัธ์ประเภท  กาพย ์โคลง   
ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกาลเทศะ ใชค้  าราชา
ศพัท ์ค าสุภาพไดถู้กตอ้ง  วเิคราะห์
หลกัการสร้างค า การเพิ่มค า และประเมิน 
การใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์
 

 
๘ 

 
๒๐ 

 
๕ 

 
วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 
ล า้ค่า 

 
สาระท่ี ๕  
วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 
ท ๕.๑  
ม. ๔/ ๑-๖ 

     
 การวเิคราะห์ วจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองตน้ เป็นการศึกษา
ลกัษณะเด่นของวฒันธรรมสูงสุดท่ี
สะทอ้นสภาพสังคม  มีขอ้คิด ใหค้วามรู้ 
ท่ีมีคุณค่าท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 
 

 
๘ 

 
๒๐ 

                     รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
อตัราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  ๗๐ :  ๓๐  คะแนน 

                                                          -คะแนนก่อนกลางภาค                     ๓๐  คะแนน   
                                                         -คะแนนสอบกลางภาค                      ๒๐  คะแนน  
                                                          -คะแนนหลงักลางภาค                      ๒๐  คะแนน  
                                                          -คะแนนสอบปลายภาค                     ๓๐  คะแนน 
                                                                 รวมคะแนน                              ๑๐๐  คะแนน 

 



 
แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง   รับรสบทประพนัธ์                 รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑     ช่ือรายวชิาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที ่๑       เวลา   ๘   ช่ัวโมง 

ช่ือ ผู้สอน  นายเสถียร  ทามแก้ว    ต าแหน่ง  ครู      โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนิน      
                             ชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      
ตัวช้ีวดั 

       ๑.  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และบทร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไพเราะ และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
          ๒.  ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน 

     ๓. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่าน ในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 
     ๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใชต้ดัสินใจ 
             แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ 
     ๕. วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ เร่ืองท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล 
     ๖.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 
    ๗.  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิดผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ  และรายงาน 
    ๘.  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  
          พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 
    ๙.   มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน 

สาระส าคัญ 
 การอ่านเป็นทกัษะส าคญัในการศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลิน การอ่านออกเสียง อ่านตีความ 
ขยายความ แปลความ วเิคราะห์ วจิารณ์ คาดคะเน ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น และสังเคราะห์ จากเร่ืองท่ี
อ่านเพื่อน าความรู้  ความคิดไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และบทร้อยกรอง  การตีความ  การขยายความ การแปลความ   
การวเิคราะห์  การวิจารณ์ การคาดคะเน  การแสดงความคิดเห็นการโตแ้ยง้ การประเมินค่าและการสังเคราะห์ 

ทกัษะกระบวนการ 



กระบวนการทกัษะทางภาษา กระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการคิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า  
กระบวนการปฏิบติั. 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

                     ทกัษะการคิด 
                     -ทกัษะการคิดวเิคราะห์ วจิารณ์ 
                     -ทกัษะการคิดสังเคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดประเมินค่า 
                     -ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
             ๓.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ       
 คุณลกัษณะ 

มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
             ภาระงาน 

      ๑.  การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ 
      ๒.  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 
      ๓.  การตีความ แปลความ ขยายความ  

       ๔.  การวเิคราะห์ วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน 
             ช้ินงาน 
       ๑.  การวเิคราะห์ วจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการวเิคราะห์วจิารณ์ 
       ๒.  การเขียนตีความ ขยายความจากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ๓.  การเขียนกรอบแนวคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ๔.  การตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

      ๑.  ทดสอบก่อนเรียน 
      ๒. ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแกว้ไดถู้กตอ้ง 
      ๓.  ฝึกอ่านออกเสียงร้อยกรองไดถู้กตอ้งไพเราะ 

       ๔.  วเิคราะห์ วจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการวเิคราะห์วิจารณ์ 
       ๕.  เขียนตีความ ขยายความจากเร่ืองท่ีอ่าน 
       ๖.  เขียนกรอบแนวคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 



       ๗.  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
                    ๘.  ทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 

      ๑.  เทปบนัทึกเสียงการอ่านท านองเสนาะ 
      ๒. ส่ือบุคคล 
      ๓. ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔. หนงัสือภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๕. ใบความรู้  ใบงาน 
      ๖.  แบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบหลงัเรียน 

แหล่งเรียนรู้ 
                   ๑.  หอ้งเรียนภาษาไทย 
                   ๒. หอ้งสมุดโรงเรียน 
                   ๓.  หอ้งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 
               ส่ิงทีว่ดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
               ๒. ดา้นทกัษะการอ่านร้อยแกว้  ร้อยกรอง  การตีความ แปลความ ขยายความ การวเิคราะห์ 

  ๓. ดา้นคุณลกัษณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
 

            วธีิการวดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยใชแ้บบทดสอบ 
               ๒. ดา้นทกัษะแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ดา้นคุณลกัษณะสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผลงาน 
 

            เคร่ืองมือวดั 
               ๑. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
               ๒. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ตรวจผลงาน 
               ๔.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ความส าเร็จของงาน 
            เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. ดา้นความรู้      -แบบทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
               ๒. ดา้นทกัษะ      -การน าเสนอผลงานผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี 



                                           -การปฏิบติักิจกรรมตามใบงานผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ  80 
               ๓ ดา้นคุณลกัษณะ  -การสังเกตพฤติกรรมผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี   

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของงาน 
                                     

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ร้อยแกว้ 

 

อกัขรวธีิ เวน้วรรคตอน
ถูกตอ้ง  
น ้าเสียงเหมาะสม 
สอดใส่อารมณ์ 

น ้าเสียงเหมาะสม 
สอดใส่อารมณ์
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง 
๔-๕ คร้ัง 

น ้าเสียงเหมาะสม 
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง 
๖-๘ คร้ัง 

น ้าเสียงเหมาะสม 
สอดใส่อารมณ์
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง ๙ 
คร้ังข้ึนไป 

 
อ่านออกเสียง 
ร้อยกรอง 

 

น ้าเสียงไพเราะ 
สอดใส่อารมณ์  
อกัขรวธีิถูกตอ้ง 
เวน้วรรคตอนถูกตอ้ง
ตามรูปแบบค าประพนัธ์ 

น ้าเสียงไพเราะ 
สอดใส่อารมณ์
อกัขรวธีิและ 
วรรคตอนไม่
ถูกตอ้ง ๔-๕ คร้ัง 

น ้าเสียงเหมาะสม 
อกัขรวธีิ และ
วรรคตอนไม่
ถูกตอ้ง 
๖-๘ คร้ัง 

น ้าเสียงเหมาะสม 
สอดใส่อารมณ์
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง ๙ 
คร้ังข้ึนไป 

 
 

ช้ินงาน 
 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  สะกด
ค าถูกตอ้ง 
ทนัเวลา เป็นระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  
สะกดค าผดิ ๓-๕
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน  
อ่านง่าย  สะกด
ค าผดิ ๖-๘ ค า  ไม่
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความได ้อ่าน
ยาก  สะกดค าผดิ 
มากวา่ ๙ ค า ไม่
ทนัเวลา ไม่เป็น
ระเบียบ 

 
ความมุ่งมัน่
ในการท างาน 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือดี 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อยสวยงาม 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อย 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา เรียบร้อย 

ไม่กระตือรือร้น
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา ไม่
เรียบร้อย 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ตั้งใจและสนใจเรียน 
รู้จกัซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์พร้อม 

ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์
พร้อม 

ไม่ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ชา้ อุปกรณ์ไม่
ครบ 

ไม่ตั้งใจเรียน  เขา้
เรียนชา้ ขาด
อุปกรณ์ 



แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง   สร้างสรรค์วรรณกรรม            รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑     ช่ือรายวชิาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   ภาคเรียนที ่๑       เวลา   ๘   ช่ัวโมง 

ช่ือ ผู้สอน  นายเสถียร  ทามแก้ว    ต าแหน่ง  ครู      โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  
                                 เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ                   
ตัวช้ีวดั 
        ๑.  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูล   
                   และสาระส าคญัชดัเจน     

       ๒. เขียนเรียงความ 
       ๓.  เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ และเน้ือหาหลากหลาย   
       ๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  

         ๕. ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น แลว้น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 
       ๖.  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองท่ีสนใจตามหลกัการเขียนเชิงวชิาการ  และใชข้อ้มูลสารสนเทศ  
            อา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 
       ๗. บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพื่อน าไปพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
       ๘. มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ 
 การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในลกัษณะ การอธิบาย การบรรยาย การพรรณนา 
การแสดงทรรศนะ  โครงการและการรายงาน  เรียงความ ยอ่ความ จดหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้งไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  การเขียนส่ือสาร  หลกัการเขียนเรียงความ  การเขียนยอ่ความ  การเขียนสารคดี การเขียน
บนัเทิงคดี   การประเมินงานเขียน  หลกัการเขียนรายงาน  การเขียนบนัทึก 
 

             ทกัษะกระบวนการ 
กระบวนการทกัษะทางภาษา ะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า  

กระบวนการปฏิบติั. 



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

                     ทกัษะการคิด 
                     -ทกัษะการคิดวเิคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดสังเคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดประเมินค่า 
                     -ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
             ๓.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ       
             ๔.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 คุณลกัษณะ 

มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
             ภาระงาน 

๑.   เขียนตามรูปแบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามลกัษณะของงานเขียน 
            ช้ินงาน 

๑. ขอ้ความอธิบาย  บทบรรยาย  บทพรรณนา  
๒. เรียงความ ยอ่ความ  จดหมาย   
๓. สารคดี บนัเทิงคดี รายงาน บนัทึก 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
๑. ทดสอบก่อนเรียน 
๒. ศึกษาหลกัการเขียน ประเภทต่าง ๆ 
๓. ฝึกปฏิบติัการเขียน 

                   - อธิบาย บรรยาย  พรรณนา 
       -เขียนเรียงความ 
       -เขียนยอ่ความ   

      -เขียนสารคดี  
      -เขียนบนัเทิงคดี 
      -เขียนรายงาน 
      -เขียนบนัทึก 
๔.  ทดสอบหลงัเรียน 



ส่ือการเรียนรู้ 
      ๑. ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
      ๒. หนงัสือเรียนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๓.  ตวัอยา่งการเขียนเรียงความ ยอ่ความ  จดหมาย  สารคดี บนัเทิงคดี รายงาน บนัทึก 
      ๔. ใบความรู้  ใบงาน 
      ๕.  แบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบหลงัเรียน 

แหล่งเรียนรู้ 
                   ๑.  หอ้งเรียนภาษาไทย 
                   ๒. หอ้งสมุดโรงเรียน 
                   ๓.  หอ้งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 
               ส่ิงทีว่ดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
               ๒. ดา้นทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์  ประเมินค่า 

  ๓. ดา้นคุณลกัษณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
 

            วธีิการวดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยใชแ้บบทดสอบ 
               ๒. ดา้นทกัษะแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ดา้นคุณลกัษณะสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผลงาน 
 

            เคร่ืองมือวดั 
               ๑. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
               ๒. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ตรวจผลงาน 
               ๔.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ความส าเร็จของงาน 
            เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. ดา้นความรู้      -แบบทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
               ๒. ดา้นทกัษะ      -การน าเสนอผลงานผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี 
                                           -การปฏิบติักิจกรรมตามใบงานผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ  80 
               ๓ ดา้นคุณลกัษณะ  -การสังเกตพฤติกรรมผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี   
 



                                                           เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของงาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
 
 

ช้ินงาน 
 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  สะกด
ค าถูกตอ้ง 
ทนัเวลา เป็นระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  
สะกดค าผดิ ๓-๕
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน  
อ่านง่าย  สะกด
ค าผดิ ๖-๘ค า  ไม่
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความได ้อ่าน
ยาก  สะกดค าผดิ 
มากวา่ ๙ ค า ไม่
ทนัเวลา ไม่เป็น
ระเบียบ 
 

 
ความมุ่งมัน่
ในการท างาน 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือดี 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อยสวยงาม 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อย 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา เรียบร้อย 

ไม่กระตือรือร้น
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา ไม่
เรียบร้อย 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ตั้งใจและสนใจเรียน 
รู้จกัซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์พร้อม 

ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์
พร้อม 

ไม่ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ชา้ อุปกรณ์ไม่
ครบ 

ไม่ตั้งใจเรียน  เขา้
เรียนชา้ ขาด
อุปกรณ์ 

 



แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง   น าความรู้สู่การพฒันา           รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑     ช่ือรายวชิาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   ภาคเรียนที ่๑       เวลา   ๘   ช่ัวโมง 

ช่ือ ผู้สอน  นายเสถียร  ทามแก้ว    ต าแหน่ง  ครู      โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๓ การฟัง การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
ตัวช้ีวดั 
             ๑.  พูด สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู   

      ๒. วเิคราะห์ แนวคิด การใชภ้าษา และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีเหตุผล 
      ๓. ประเมินเร่ืองท่ีฟังและดู แลว้ก าหนดแนวทางน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 
      ๔. มีวจิารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและดู 
     ๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ โนม้นา้วใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษา  
          ถูกตอ้งเหมาะสม 
     ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

สาระส าคัญ 
 การฟัง การดูและการพูดเป็นทกัษะท่ีใชใ้นการศึกษาหาความรู้ และการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัท่ี
คนเราจ าเป็นตอ้งฝึกใชว้จิารณญาณในการเลือกฟัง ดู และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาส 
ต่าง ๆ อยา่งมีมารยาท  เพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุตามวตัถุประสงค ์ และมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ 
 การสรุปแนวคิด  การประเมินค่า  การเลือกฟัง และดูอยา่งมีจิจารณญาณ  การพูดแนะน าตนเอง   
การพูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงทรรศนะ  มารยาทการฟังการดูและการพูด 
 

ทกัษะกระบวนการ 
กระบวนการทกัษะทางภาษา ะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า  

กระบวนการปฏิบติั 
 
 
 



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

                     ทกัษะการคิด 
                     -ทกัษะการคิดวเิคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดสังเคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดวิจารณญาณ 
                     -ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
             ๓.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ       
คุณลกัษณะ 

มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
             ภาระงาน 

๑.  การสรุปแนวคิด  การประเมินค่า  การเลือกฟัง และดูอยา่งมีจิจารณญาณ   
             ๒.  การพูดแนะน าตนเอง   
             ๓.  การพูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  
             ๔.  การพูดแสดงทรรศนะ   
             ๕.  มารยาทการฟังการดูและการพูด 
             ช้ินงาน 

๑.  เขียนสรุปประเมินค่า  จากการเลือกฟัง และดูในชีวติประจ าวนั  
 ๒. เขียนตน้ฉบบัร่างในการพูดแนะน าตนเอง  การพูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  
 ๓. เขียนสรุปมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
แหล่งเรียนรู้ 
                   ๑.  หอ้งเรียนภาษาไทย 
                   ๒. หอ้งสมุดโรงเรียน 
                   ๓.  หอ้งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 
               ส่ิงทีว่ดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
               ๒. ดา้นทกัษะการพูด  การฟัง การคิดวเิคราะห์   
               ๓. ดา้นคุณลกัษณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 



            วธีิการวดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยใชแ้บบทดสอบ 
               ๒. ดา้นทกัษะแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ดา้นคุณลกัษณะสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผลงาน 
            เคร่ืองมือวดั 
               ๑. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
               ๒. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ตรวจผลงาน 
               ๔.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ความส าเร็จของงาน 
            เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. ดา้นความรู้      -แบบทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
               ๒. ดา้นทกัษะ      -การน าเสนอผลงานผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี 
                                           -การปฏิบติักิจกรรมตามใบงานผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ  80 
               ๓ ดา้นคุณลกัษณะ  -การสังเกตพฤติกรรมผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี   
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
             ๒. ศึกษาแนวคิด  การประเมินค่า  การเลือกฟัง และดูอยา่งมีจิจารณญาณ   
             ๓.  นกัเรียนฝึกเขียนฉบบัร่างในการพูด 
             ๔.  นกัเรียนฝึกพูดตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
                    - การพูดแนะน าตนเอง   
                   - การพูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  
                   - การพูดแสดงทรรศนะ   
             ๕.  นกัเรียนเขียนสรุปมารยาทการฟังการดูและการพูด ในสมุดงาน 
             ๖.  ทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 

      ๑. ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
      ๒. ส่ือ ว ีซี ดี ตวัอยา่งการพูดประเภทต่าง ๆ 
      ๓. รูปภาพการพูดรูปแบบต่าง ๆ 
      ๔.  ตวัอยา่งบทพูดในโอกาสต่าง ๆ 
      ๕. หนงัสือเรียนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๖. ใบความรู้  ใบงาน 
      ๗. แบบทดสอบก่อนเรียน – แบบทดสอบหลงัเรียน 



เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของงาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
 

การพูด 
น ้าเสียงชดัเจน ได้
ใจความดี ถูกกาลเทศะ
เรียงล าดบัดี ไม่วกวน 
ตรงเวลา 

น ้าเสียงชดัเจน ได้
ใจความถูก
กาลเทศะตรงเวลา
เรียงล าดบัดี 

น ้าเสียงไม่ชดัเจน 
ไดใ้จความถูก
กาลเทศะ ไม่ตรง
เวลา 

น ้าเสียงไม่ชดัเจน 
ไดใ้จความ ไม่ถูก
กาลเทศะ ไม่ตรง
เวลา 

 
 

ช้ินงาน 
 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  สะกด
ค าถูกตอ้ง 
ทนัเวลา เป็นระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  
สะกดค าผดิ ๓-๕
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน  
อ่านง่าย  สะกด
ค าผดิ ๖-๘ค า  ไม่
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความได ้อ่าน
ยาก  สะกดค าผดิ 
มากวา่ ๙ ค า ไม่
ทนัเวลา ไม่เป็น
ระเบียบ 

ความมุ่งมัน่
ในการท างาน 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือดี 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อยสวยงาม 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อย 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
เสร็จไม่ทนัเวลา 
งานเรียบร้อย 

ไม่กระตือรือร้น 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา ไม่
เรียบร้อย 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ตั้งใจและสนใจเรียน 
รู้จกัซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์พร้อม 

ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์
พร้อม 

ไม่ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ชา้ อุปกรณ์ไม่
ครบ 

ไม่ตั้งใจเรียน  เขา้
เรียนชา้ ขาด
อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง   ใช้ภาษาสุนทรวาท ี          รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑     ช่ือรายวชิาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   ภาคเรียนที ่๑       เวลา   ๘   ช่ัวโมง 

ช่ือ ผู้สอน  นายเสถียร  ทามแก้ว    ต าแหน่ง  ครู      โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๔    หลกัการใชภ้าษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  

ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               
ตัวช้ีวดั 
         ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลงัของภาษา และลกัษณะของภาษา 

       ๒. ใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์
       ๓. ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค  าราชาศพัทอ์ยา่งเหมาะสม 
       ๔. แต่งบทร้อยกรอง 
       ๕. วเิคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
       ๖. อธิบายและวเิคราะห์หลกัการสร้างค าในภาษาไทย   
       ๗. วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

สาระส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งศึกษา ธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของ
ภาษา  ลกัษณะของภาษาไทย  ค าและกลุ่มค า ประโยค การแต่งค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์ โคลง กลอน  การ
ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ  การใชค้  าราชาศพัท ์ ค  าสุภาพ  วเิคราะห์หลกัการสร้างค า อิทธิพลของ
ภาษา วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์ จึงจะท าใหใ้ชภ้าษาไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ 
 ธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  ลกัษณะของภาษาไทย  ค าและกลุ่มค า ประโยค การแต่งค า
ประพนัธ์ประเภทกาพย ์ โคลง กลอน  การใชภ้าษาไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ  การใชค้  าราชาศพัท ์ ค  าสุภาพ  
วเิคราะห์หลกัการสร้างค า  อิทธิพลของภาษา วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์  
 

ทกัษะกระบวนการ 
กระบวนการทกัษะทางภาษา ะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า  

กระบวนการปฏิบติั 
 



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑.  ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

                     ทกัษะการคิด 
                     -ทกัษะการคิดวเิคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดสังเคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดประเมินค่า 
                     -ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
             ๓.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ       
คุณลกัษณะ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
ภาระงาน 
             ศึกษา 

๑. ธรรมชาติของภาษา   
๒. อิทธิพลของภาษา   
๓. ลกัษณะของภาษาไทย   
๔. ค าและกลุ่มค า ประโยค  
๕. การแต่งค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์ โคลง กลอน   
๖. การใชภ้าษาไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ  การใชค้  าราชาศพัท ์ ค  าสุภาพ   
๗. วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์  

ช้ินงาน 
๑. เขียนสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ 
๒. เขียนรายงานการใชค้  าราชาศพัท ์ ค  าสุภาพ 
๓. สรุปผลการวเิคราะห์การใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์
๔. ค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์โคลง กลอน 

แหล่งเรียนรู้ 
                   ๑.  หอ้งเรียนภาษาไทย 
                   ๒. หอ้งสมุดโรงเรียน 
                   ๓.  หอ้งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 
 



การวดัผลและประเมินผล 
              ส่ิงทีว่ดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
               ๒. ดา้นทกัษะการเขียน การคิดวิเคราะห์  
               ๓. ดา้นคุณลกัษณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
 
            วธีิการวดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยใชแ้บบทดสอบ 
               ๒. ดา้นทกัษะแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ดา้นคุณลกัษณะสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผลงาน 
 
            เคร่ืองมือวดั 
               ๑. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
               ๒. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ตรวจผลงาน 
               ๔.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ความส าเร็จของงาน 
 
            เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. ดา้นความรู้      -แบบทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
               ๒. ดา้นทกัษะ      -การน าเสนอผลงานผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี 
                                           -การปฏิบติักิจกรรมตามใบงานผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ  80 
               ๓ ดา้นคุณลกัษณะ  -การสังเกตพฤติกรรมผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี   
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
             ๒. ศึกษาแนวคิด  การประเมินค่า  การเลือกฟัง และดูอยา่งมีจิจารณญาณ   
             ๓.  นกัเรียนฝึกเขียนฉบบัร่างในการพูด 
             ๔.  นกัเรียนฝึกพูดตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
                    - การพูดแนะน าตนเอง   
                   - การพูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  
                   - การพูดแสดงทรรศนะ   
             ๕.  นกัเรียนเขียนสรุปมารยาทการฟังการดูและการพูด ในสมุดงาน 



             ๖.  ทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 

      ๑. ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
      ๒. ส่ือ ว ีซี ดี ตวัอยา่งการพูดประเภทต่าง ๆ 
      ๓. รูปภาพการพูดรูปแบบต่าง ๆ 
      ๔.  ตวัอยา่งบทพูดในโอกาสต่าง ๆ 
      ๕. หนงัสือเรียนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๖. ใบความรู้  ใบงาน 
      ๗. แบบทดสอบก่อนเรียน – แบบทดสอบหลงัเรียน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
                ๑.  ทดสอบก่อนเรียน              
                ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ และปฏิบัติตามใบงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 

  ๑.  ธรรมชาติของภาษา   
 ๒.  อิทธิพลของภาษา   
๓. ลกัษณะของภาษาไทย   
๔. ค าและกลุ่มค า ประโยค  
๕. การแต่งค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์ โคลง กลอน   
๖. การใชภ้าษาไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ  การใชค้  าราชาศพัท ์ ค  าสุภาพ   
๗. วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลกทรอนิกส์   
๘. น าเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน 
๙. ทดสอบหลงัเรียน 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
      ๑. ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๒. ตวัอยา่งค าประพนัธ์  ผงัภูมิค าประพนัธ์ ประเภทกาพย ์โคลง กลอน 
      ๓. ตวัอยา่งการเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 
      ๔.  ตวัอยา่งภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
      ๕. หนงัสือเรียนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๖. ใบความรู้  ใบงาน 
      ๗. แบบทดสอบก่อนเรียน – แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของงาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
 

ช้ินงาน 
 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  สะกด
ค าถูกตอ้ง 
ทนัเวลา เป็นระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  
สะกดค าผดิ ๓-๕
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน  
อ่านง่าย  สะกด
ค าผดิ ๖-๘ค า  ไม่
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความได ้อ่าน
ยาก  สะกดค าผดิ 
มากวา่ ๙ ค า ไม่
ทนัเวลา ไม่เป็น
ระเบียบ 

 
ความมุ่งมัน่
ในการท างาน 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือดี 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อยสวยงาม 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อย 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา เรียบร้อย 

ไม่กระตือรือร้น 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา ไม่
เรียบร้อย 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ตั้งใจและสนใจเรียน 
รู้จกัซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์พร้อม 

ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์
พร้อม 

ไม่ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ชา้ อุปกรณ์ไม่
ครบ 

ไม่ตั้งใจเรียน  
 เขา้เรียนชา้  
ขาดอุปกรณ์ 



แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง วรรณคดีและวรรณกรรมล า้ค่า  รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑  ช่ือรายวชิาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔   ภาคเรียนที ่๑       เวลา   ๘   ช่ัวโมง 

ช่ือ ผู้สอน  นายเสถียร  ทามแก้ว    ต าแหน่ง  ครู      โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและ

น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
ตัวช้ีวดั 
            ๑. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้ 
           ๒. วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของสังคม  
                 ในอดีต 
           ๓. วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง 
                  วฒันธรรมของชาติ 
           ๔.  สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
           ๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
           ๖.  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและ   
                 น าไปใชอ้า้งอิง 

สาระส าคัญ 
 วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นสภาพสังคม ใหข้อ้คิด  ใหค้วามรู้ ท่ีมี
คุณค่า  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา  เพื่อน าความรู้  ขอ้คิด  ความจรรโลงใจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ให้
สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

สาระการเรียนรู้ 
 การวเิคราะห์วจิารณ์ ตามหลกัการวจิารณ์  ลกัษณะเด่น การเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติ
ของสังคมการประเมินค่าดา้นวรรณศิลป์การสังเคราะห์ขอ้คิดในวรรณคดีและวรรณกรรม   วรรณกรรม
พื้นบา้น   การท่องจ าและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
ทกัษะกระบวนการ 

กระบวนการทกัษะทางภาษา ะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า  
กระบวนการปฏิบติั 

 



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

                     ทกัษะการคิด 
                     -ทกัษะการคิดวเิคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดสังเคราะห์  
                     -ทกัษะการคิดประเมินค่า 
                     -ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
             ๓.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
             ๔.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
คุณลกัษณะ 

รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
             ภาระงาน  

๑. ศึกษา วเิคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรม 
๒. การรวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้น 

 ๓.  การท่องจ าบทอาขยานหรือค าประพนัธ์ท่ีช่ืนชอบ  
             ช้ินงาน 
             ๑.  ศึกษา วเิคราะห์  วจิารณ์ และ ประเมินค่า วรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์  อิเหนา 

๓. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้น 
             ๔.  ท่องจ าบทอาขยานหรือค าประพนัธ์ท่ีช่ืนชอบ  
แหล่งเรียนรู้ 
                   ๑.  หอ้งเรียนภาษาไทย 
                   ๒. หอ้งสมุดโรงเรียน 
                   ๓.  หอ้งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 
              ส่ิงทีว่ดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
               ๒. ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์   
               ๓. ดา้นคุณลกัษณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
 



            วธีิการวดั 
               ๑.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยใชแ้บบทดสอบ 
               ๒. ดา้นทกัษะแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ดา้นคุณลกัษณะสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผลงาน 
 
            เคร่ืองมือวดั 
               ๑. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
               ๒. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
               ๓.  ตรวจผลงาน 
               ๔.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ความส าเร็จของงาน 
 
            เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. ดา้นความรู้      -แบบทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
               ๒. ดา้นทกัษะ      -การน าเสนอผลงานผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี 
                                           -การปฏิบติักิจกรรมตามใบงานผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ  80 
               ๓ ดา้นคุณลกัษณะ  -การสังเกตพฤติกรรมผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพดี   
กจิกรรมการเรียนรู้ 
             ๑.   ทดสอบก่อนเรียน 

๒.  ศึกษา วเิคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรม 
             ๓.  การรวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้น 

๔. การท่องจ าบทอาขยานหรือค าประพนัธ์ท่ีช่ืนชอบ  
๕. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 ๖.  ทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 

      ๑. ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๒. ตวัอยา่งค าประพนัธ์ ท่ีเป็นคติสอนใจ 
      ๓. ตวัอยา่งการวเิคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองตน้ 
      ๔.  ตวัอยา่งวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
      ๕. หนงัสือเรียนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๖. ใบความรู้  ใบงาน 
      ๗. แบบทดสอบก่อนเรียน – แบบทดสอบหลงัเรียน 
 



เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของงาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

ท่องบท
อาขยาน 
หรือ 

ค าประพนัธ์ 
ท่ีช่ืนชอบ 

อกัขรวธีิ เวน้วรรคตอน
ถูกตอ้ง น ้าเสียงชดัเจน
เหมาะสม   ไพเราะ 

น ้าเสียงเหมาะสม 
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง 
๔-๕ คร้ัง 

น ้าเสียงเหมาะสม 
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง 
๖-๘ คร้ัง 

น ้าเสียงเหมาะสม 
อกัขรวธีิ วรรค
ตอนไม่ถูกตอ้ง ๙ 
คร้ังข้ึนไป 

 
 

ช้ินงาน 
 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  สะกด
ค าถูกตอ้ง 
ทนัเวลา เป็นระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน 
กะทดัรัด อ่านง่าย  
สะกดค าผดิ ๓-๕
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความชดัเจน  
อ่านง่าย  สะกด
ค าผดิ ๖-๘ค า  ไม่
ทนัเวลา เป็น
ระเบียบ 

เน้ือหาครอบคลุม   
ส่ือความได ้อ่าน
ยาก  สะกดค าผดิ 
มากวา่ ๙ ค า ไม่
ทนัเวลา ไม่เป็น
ระเบียบ 

 
ความมุ่งมัน่
ในการท างาน 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือดี 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อยสวยงาม 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จทนัเวลา 
เรียบร้อย 

กระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา เรียบร้อย 

ไม่กระตือรือร้น
ใหค้วามร่วมมือ 
งานเสร็จไม่
ทนัเวลา ไม่
เรียบร้อย 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ตั้งใจและสนใจเรียน 
รู้จกัซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์พร้อม 

ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ทนัเวลา อุปกรณ์
พร้อม 

ไม่ตั้งใจเรียน รู้จกั
ซกัถาม เขา้เรียน
ชา้ อุปกรณ์ไม่
ครบ 

ไม่ตั้งใจเรียน  เขา้
เรียนชา้ ขาด
อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาภาษาไทย 
รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑   ภาษาไทยพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

จ านวน  ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์    รวมเวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   ๑  หน่วยการเรียน    
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 
         อ่านบทร้อยแกว้ร้อยกรอง  ตีความ แปลความ ขยายความ  วเิคราะห์วจิารณ์  รายงานสังเคราะห์  
ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
         เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนจดหมาย  เรียงความ  ยอ่ความ  บนัทึก  รายงาน  สารคดี  
เขียนกรอบความคิด จากการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวชิาการ  ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นแลว้
น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 
         พูดสรุปแนวคิด  แสดงความคิดเห็น การพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดต่อท่ีชุมชน พูดอภิปราย  
ประเมินเร่ืองท่ีฟัง และดูอยา่งมีวจิารณญาณ 
         ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา พลงัของภาษา ลกัษณะของภาษาไทย  การใชค้  า
และกลุ่มค า  การใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักบักาลเทศะ และแต่งบทร้อยกรองประเภท 
กาพย ์ โคลง   
        วเิคราะห์ วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตามหลกัการวเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองตน้ ภูมิปัญญาทางภาษา และวรรณกรรมพื้นบา้น ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์  ดา้น
ประวติัศาสตร์ และวถีิไทย น าขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
                    โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์  คิดวจิารณญาณ  
กระบวนการปฏิบติั  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะทางภาษา  น าความรู้จากการศึกษาไป
พฒันาตนเอง พฒันาการเรียน และน าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  และมีมารยาทในการอ่าน 
การฟัง การดู  การพูด และการเขียน ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน เห็นคุณค่าในการใชภ้าษาและรักความ
เป็นไทย  
 
ท ๑.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙   
ท ๒.๑ ม.๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘  
ท.๓.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
ท ๔.๑ ม ๔/๑,๔,๕,๖,๗   
ท ๕.๑ ม ๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
                                                        รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๖  ตวัช้ีวดั 
  



 ตารางก าหนดมาตรฐาน  หน่วยการเรียนรู้  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  รายวิชาภาษาไทยั้ืนฐาน  
รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

 
 

มฐร.ท่ี 

 
จ านวน 
ชัว่ 
โมง 

 
 

ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้รายวชิา 

(K
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คะ
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ลงั
กล

าง
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ค 

คะ
แน

นป
ลา
ยภ

าค
 

รว
ม 

 
ท ๑.๑ 

 
รับรส 
บท 
ประ 
พนัธ์ 

 
๒ 
 
 
๒ 
๒ 
๒ 
 

 
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
    ไพเราะและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน และมีมารยาทใน   
    การอ่าน (๑+๙)   
๒. ตีความ  แปลความ และขยายความ เร่ืองท่ีอ่านได ้(๒) 
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล (๓) 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านและประเมินค่าเพ่ือน า   
         ความรู้ ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต ได(้๔) 
 

 
๒ 
 
 
๒ 
๒ 
๒ 

 
๒ 
 
 
๒ 
๒ 
๒ 

 
๑ 
 
 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๕ 
 
 
-  
- 
- 
 

 
- 
 
 
๒ 
๒ 
๒ 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
๓ 
๓ 
๓ 
 

 
๕ 
 
 
๕ 
๕ 
๕ 

 
ท ๒.๑ 

 
สร้าง 
สรรค ์
วรรณ 
กรรม 

 
๒ 
 
๒ 
๒ 
 
๒ 

 
๕. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  
        โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้ง  มีขอ้มลูและ สาระส าคญัชดัเจน  ( ๑) 
๖. เขียนเรียงความได ้และมีมารยาทในการเขียน(๒+๘) 
๗.เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย     
    และมีมารยาทในการเขียน (๓+๘) 
๘.ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นแลว้น ามาพฒันางานเขียนของ 
   ตนเอง ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  และมี 
   มารยาทในการเขียน (๕+๔+๘) 
 

 
๒ 
 
๒ 
๒ 
 
๒ 

 
๒ 
 
๒ 
๒ 
 
๒ 

 
๑ 
 
๑ 
๑ 
 
๑ 

 
- 
 
๕ 
- 
 
๕ 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
๕ 
 
- 
๕ 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
๕ 
 
๕ 
๕ 
 
๕ 

 
ท ๓.๑ 

 
น า

ความรู้ 
สู่การ
พฒันา 

 
๒ 
 
 
๒ 
 
๒ 
๒ 

 
๙. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น จากเร่ืองท่ีฟังและดู  
    วิเคราะห์แนวคิด การใชภ้าษา และความน่าเช่ือถือจาก   
    เร่ืองท่ีฟัง และดูไดอ้ยา่งมีเหตุผล ( ๑+๒)  
๑๐. ประเมินเร่ืองท่ีฟัง และดู แลว้ก าหนดแนวทาง    
      น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(๓) 
๑๑. มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองทีฟังและดู (๔) 
๑๒. สามารถพดูในโอกาสต่าง ๆ พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้   
    โนม้นา้วใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้ง  
     เหมาะสม อยา่งมีมารยาท (๕+๖)  
 
 

 
๒ 
 
 
๒ 
 
๒ 
๒ 
 

 
๒ 
 
 
๒ 
 
๒ 
๒ 
 

 
๑ 
 
 
๑ 
 
๑ 
๑ 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
๕ 

 
๒ 
 
 
๒ 
 
๒ 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
๓ 
 
 
๓ 
 
๓ 
- 

 
๕ 
 
 
๕ 
 
๕ 
๕ 
 

 
 



ตารางก าหนดมาตรฐาน  หน่วยการเรียนรู้  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  รายวิชาภาษาไทยั้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

 
 

มฐร.ท่ี 

 
จ านวน 
ชัว่ 
โมง 

 
 

ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้รายวชิา 

(K
)  ค

วา
มรู้
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)  ท

กัษ
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าร
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ณธ
รร
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 จริ
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อน
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าง
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ค 

คะ
แน
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าค

 

คะ
แน

นห
ลงั
กล

าง
ภา
ค 

คะ
แน

นป
ลา
ยภ

าค
 

รว
ม 

 
ท ๔.๑ 

 
ใช้
ภาษา
สุนทร
วาที 

 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 

 
๑๓.  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลงัของภาษา  
        และ ลกัษณะของภาษาไทยได ้(๑)   
๑๔. ใชค้  า และกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตาม    
       วตัถุประสงคไ์ด ้(๒)   
๑๕.ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและ 
       บคุคล รวมทั้งค  าราชาศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม (๓) 
๑๖. แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย ์ โคลงได ้(๔)  
 

 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 

 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 

 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 

 
- 
 
- 
 
- 
 
๕ 

 
๒ 
 
๒ 
 
๒ 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๓ 
 
๓ 
 

๓ 
 
- 

 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 

 
ท ๕.๑ 

 
วรรณ
คดีและ
วรรณ
กรรม
ล ้าค่า 

 
๒ 
 
๒ 
 
 
 
๒ 
 
๒ 
 
 

 
๑๗. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
        ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้ได ้(๑) 
๑๘. วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและ 
      วรรณกรรม ดา้นวรรณศิลป์  ดา้นประวติัศาสตร์ และวิถี   
      ชีวิตของสงัคมในอดีต และน าขอ้คิดไปประยกุตใ์ชใ้น 
      ชีวิตจริง (๒+๓+๔) 
๑๙. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบา้นและอธิบายภูมิปัญญาทาง 
      ภาษาได ้ (๕) 
๒๐.ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และ   
      บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช ้ 
      อา้งอิงได ้(๖) 
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๕ 
 
 

   ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐๐ 
 ๔๐ รวมคะแนน ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐๐ 

 

                  -อตัราส่วนคะแนนระหวา่งภาค/กลางภาค : ปลายภาค    ๗๐  :  ๓๐  คะแนน 
                                                      -คะแนนก่อนกลางภาค                    ๓๐  คะแนน 
                                                      -คะแนนสอบกลางภาค                    ๒๐  คะแนน 

                                                      -คะแนนหลงักลางภาค                    ๒๐  คะแนน 

                                                      -คะแนนสอบปลายภาค                   ๓๐  คะแนน 

                                                      -รวมคะแนน                                  ๑๐๐  คะแนน 



 
 


