
 
โรงเรยีนสตรภีเูกต็ 

โครงการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

รหสัวชิา ท21102 รายวชิา ภาษาไทย 2   สาระ  พืน้ฐาน 
เวลา  3   ชัว่โมง /สปัดาห ์  ภาคเรยีนที ่  2 

จำนวน   1.5   หนว่ยกติ     เวลา  60  ชัว่โมง/ภาคเรยีน 
ครผููส้อน นางสาวปัทมน กอตระกลูสนิ, นายสนัตริาษฎร ์ศรหีะรญั,  

นางสาวอษุา ศรสีวสัดิ์, วา่ทีร่อ้ยตรีณฐัวฒุ ิทิพยเ์นตรสกลุ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2565 

 
คำอธบิายรายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 

 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  จับใจความสำคัญ  ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง

กับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง  ๆ  จากการ
อ่าน  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท  ระบุความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท
ชักจูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามคู่มือ  คำแนะนำ  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน 

เขียนบรรยาย  สื่อสาร  แสดงความคิดเห็น  เขียนจดหมาย  รายงาน  โครงงาน  คัดลายมือ  
และมีมารยาทในการเขียน 

พูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่อง  แสดงความคิดเห็น  ประเมินค่า  รายงานประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า  จากการฟังการดูและมีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

อธิบายลักษณะของเสียงในภาษา  การสร้างคำ  ชนิดของคำและหน้ าที่ของคำ  วิเคราะห์
ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรอง  จำแนกสำนวน  คำพังเพย  และสุภาษิต 

วิเคราะห์  อธิบาย  สรุป  วรรณคดีและวรรณกรรม  นำความรู้ข้อคิดที่ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่สนใจ 

มีความชื่นชมและรักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีความรัก  หวงแหนและธำรงไว้ซึ่ง  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

 
ตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู ้ 
 ท  1.1  ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9 

 ท  2.1  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9 
 ท  3.1  ม.1/1,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 
 ท  4.1  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 
 ท  5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4 

รวม  20  ตวัชีว้ดั 
 



 
กำหนดการสอนและวดัประเมินผล 

 
สปัดาห ์

ที ่ เนื้อหา / สาระทีส่อน 
ตวัชีว้ดั/ 

ผลการเรยีนรู ้
จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

1 ปฐมนเิทศ 
-แจ้งผลการเรียนรู้และข้อตกลงในการ
เรียน 
-คัดลายมือตัวบรรจง 
-ทดสอบก่อนเรียน 

ท 2.1 ม.1/1  
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไดถู้กต้อง
และสวยงาม 

3 -แบบทดสอบก่อน
เรียน 
-แบบฝึกคัดลายมือ 

- 

2-3 กาพย์พระไชยสรุยิา 
-คุณค่าข้อคิดจากเรื่อง 
-มาตราตัวสะกด 
-วิวิธภาษา บทที่ 14 คำเพราะเสนาะ
ทำนอง 

ท 1.1 ม.1/1, ม1/2 
ท 5.1 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3, ม.1/4,  
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้
-สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่านได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ สรุป
ความรู้ ข้อคิด อธิบายคณุค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผล
ประกอบและประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ 

6 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน(แต่งกลอน) 
- แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 

5 
 
 
 

 

4-5 คำพอ้ง 
คำพ้องรูป, คำพ้องเสียง,และคำพอ้ง
ความหมาย 
-วิวิธภาษา บทที่ 6 เก็บมาเล่าเอามา
คุย 

ท 1.1 ม.1/1, ม1/2 
ท 4.1 ม.1/2, ม.1/3  
ท 5.1 ม.1/1, ม1/๔ 
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้
-อธิบายลักษณะและยกตัวอย่างคำพ้อง
รวมทั้งวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำใน
ประโยคได ้
-สรุปเนื้อหา ความรู้และข้อคดิจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๖ - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

5 

6-7 โคลงโลกนติ ิ
-วิเคราะหเ์นื้อเรื่อง 
-ประเมินคณุค่าและข้อคดิจากเรื่อง 

ท 1.1 ม.1/1, ม1/2 
ท 5.1 ม.1/1,ม1/2, ม.1/4,ม.1/5 
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้
-สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่านได้ถูกต้อง วิเคราะห์ สรุปความรู้ 
ข้อคิด จากวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 
 

6 - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 
- ท่องจำบทอาขยาน 
 

10 



สปัดาห ์
ที ่

เนื้อหา / สาระทีส่อน 
ตวัชีว้ดั/ 

ผลการเรยีนรู ้
จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

8-๙ อา่นจบัใจความสำคญั 
-จับใจความสำคญัจากเรื่องที่อ่าน 
-เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ 
ต่าง ๆ  
-มารยาทในการแสดงความคิดเหน็ 
-เจตนาในการสื่อสาร 
-วิวิธภาษาบทที่ 10 คิดต่างกันแตอ่ยู่
ร่วมกันได ้

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2 
ท๒.๑  ม. ๒/๒, ม. ๒/๖, ม๒/๙ 
ท 3.1 ม. 3/1, ม.3/6  
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้
-เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก
สื่อท่ีไดร้ับและเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำ
ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
มีมารยาทในการเขียน 
-พูดสรุปใจความสำคญัและแสดงคิดเห็น
อย่างสร้างสรรคต์่อเรื่องที่ฟังและด ูมี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๖ - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

5 

๑๐ 
 

สอบกลางภาค  

1๑-๑๒ ราชาธริาช 
-วิเคราะหเ์นื้อเรื่อง 
-ประเมินคณุค่าและข้อคดิจากเรื่อง 
-บูรณาการคำสอนกับชีวิตประจำวัน 

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2 
ท 5.1 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3, ม.1/4,  
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้
-สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่านได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ สรุป
ความรู้ ข้อคิด อธิบายคณุค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผล
ประกอบและประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ 

๖ - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

10 

1๓-1๔ นทิานพืน้บา้น 
-วิเคราะหเ์นื้อเรื่องคณุค่าและข้อคดิ 

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2 
ท 5.1 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3, ม.1/4, 
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได้  
-สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่านได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ สรุป
ความรู้ ข้อคิด อธิบายคณุค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผล
ประกอบและประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ 

6 - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สปัดาห ์

ที ่
เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ตวัชีว้ดั/ 
ผลการเรยีนรู ้

จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

1๕-1๖ การสรา้งคำ 
คำมูล คำประสม คำซ้ำ  คำซ้อน 
- วิวิธภาษา บทที่ 5 รอให้น้ำลายไหล
เสียก่อน 

ท 4.1 ม.1/3  
ท 1.1 ม.1/1, ม1/2 
วิเคราะห์ชนดิและหน้าท่ีของคำในประโยค
ได ้
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้

6 - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

5 
 

1๗-1๘ ววิิธภาษาบทที ่9,12 และ 13 
(เที่ยวท่าเรือ, ท่องเว็บเก็บความรู้,
โครงงานเด่นเขยีนเน้นกระบวนการ ) 
-วิเคราะหเ์นื้อเรื่อง 

ท 1.1 ม.1/1, ม1/2 
ท 5.1 ม.1/4 
-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านและจับใจความ
สำคัญกับเรื่องอ่านได ้

6 - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

5 

19 หนงัสอือา่นนอกเวลา  
ฃวดฅนอยูห่นใด 

ท. 1.1 ม.1/2, ม1/๘  
จับใจความสำคัญและบอกคณุค่าจากเรื่อง
ทีอ่่านได ้
วิเคราะหค์ุณคา่ที่ไดร้ับจากกการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

3 - แบบฝึกหัด/แบบ
ประเมินใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน/
หลังเรียน 

 

20 สอบปลายภาค 30 
 

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 
1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
5. การใช้เกม 

 
การวดัและประเมนิผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)     15 คะแนน 
    - ภาระงาน เรื่องโคลงโลกนิติ       10   คะแนน 
    - ภาระงาน เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา   ๕   คะแนน  
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)       - คะแนน 
  1.3 การสอบ (ระบุ)      10 คะแนน 
   - แบบทดสอบ เรื่องคำพ้อง         ๕   คะแนน 
    - แบบทดสอบ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ     ๕   คะแนน 
  2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 



 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)     15 คะแนน 
    - ชิ้นงาน เรื่องราชาธิราช      5 คะแนน 
    - ภาระงาน เรื่องนิทานพ้ืนบ้าน     5 คะแนน 
   - ภาระงาน เรื่องโครงงานเด่นเน้นกระบวนการ   5 คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)      - คะแนน 
  3.3 การสอบ (ระบุ)      10 คะแนน 
    - แบบทดสอบ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย   5 คะแนน 
    - แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดี   5 คะแนน  
  4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สือ่และแหลง่เรยีนรู้  
 

1. หนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้น ม.1 
2. หนังสือวิวิธภาษา ระดับชั้น ม.1 
3. เอกสารประกอบการเรียน 
4. PowerPoint 
5. Internet 
6. แถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะ 
7. เกม Kahoot 

 
 


