
ประมวลรายว ิชาภาษาไทย        ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  2 
1. ช่ือรายวชิา  พูดเขียนเรียนรู้ 1     รหสัวชิา ท 22201 

 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์      จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 ภาคเรียนท่ี 1       ปีการศึกษา 2558 
 ครูผูส้อน  นางสาวกญัญารัตน์ ภูมิประเสริฐ  

 
2. คําอธิบายรายวชิา   

การศึกษาการเขียนในรูปแบบต่างๆไดแ้ก่การเขียนบรรยาย พรรณนา เรียงความ ยอ่ความ 
รายงานการศึกษาคน้ควา้ จดหมายกิจธุระ วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นโตแ้ยง้เร่ือง   
ท่ีอ่านไดถู้กตอ้งตามรูปแบบโดยเลือกใชถ้อ้ยค า ส านวนโวหาร ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ มีความ
ไพเราะ เหมาะสม ผูเ้รียนควรเรียนรู้ฝึกฝนการเขียนใหถู้กตอ้งและเหมาะสมตามรูปแบบเพื่อส่ือสาร
ไดส้ัมฤทธิผลตามตอ้งการ และส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
3.1  สามารถคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัไดต้ามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย 
3.2 สามารถเขียนบรรยายและพรรณนาไดถู้กตอ้ง 
3.3 สามารถเขียนเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์ไดถู้กตอ้ง 
3.4 สามารถเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
3.5 สามารถเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ และรายงานโครงงานไดถู้กตอ้ง 
3.6 สามารถเขียนจดหมายกิจธุระไดถู้กตอ้ง 
3.7 สามารถเขียนวเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้จากส่ือต่างๆ

ไดถู้กตอ้ง 
3.8 มีมารยาทในการเขียน 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



4. โครงสร้างรายวชิา 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั สาระสําคัญ จํานวน
คาบ 

นํา้หนัก
คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
การคดัลายมือ 

-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 1 -การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึง
บรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวั
อกัษรไทย 
 

2 10 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
การเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 

-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 2 
 
-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 3 
 
-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 4 
 
 
 
 

-การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 
-การเขียนเรียงความเก่ียวกบั
ประสบการณ์ 
-การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ 

เช่น นิทาน ค าสอน บทความ

วชิาการ บนัทึกเหตุการณ์

เร่ืองราวในบทเรียน ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน นิทานชาดก 

4 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
การเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้
และการเขียน
จดหมายกิจธุระ 
 
 
 

-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 5 
 
 
-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 6 
 
 

- การเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้ และการเขียนรายงาน
โครงงาน 
- การเขียนจดหมายกิจธุระ 
จดหมายเชิญวทิยากร จดหมาย
ขอความอนุเคราะห์ 

 

2 
 
 

3 
 

20 
 
 

10 
 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
การเขียนวิเคราะห์ 

วจิารณ์ 

-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 7 
 
 
 
 
 
-มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดั ขอ้ท่ี 8 
 

-การเขียนวิเคราะห์วจิารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือ
โตแ้ยง้จากส่ือต่างๆ เช่น 
บทความ บทเพลง หนงัสืออ่าน
นอกเวลา สารคดี บนัเทิงคดี 
 
-มารยาทในการเขียน 

4 
 
 
 
 
 

1 

20 
 
 
 
 
 

10 

 
5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

5.1 ศึกษาหลกัการคดัลายมือ และฝึกการคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั 
5.2 เขียนบรรยายและพรรณนา 
5.3 เขียนเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์ 
5.4 เขียนยอ่ความจากนิทาน ค าสอน บทความวชิาการ 
5.5 เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
5.6 เขียนรายงานโครงงาน 
5.7 เขียนจดหมายกิจธุระ เชิญวทิยากร 
5.8 เขียนวเิคราะห์ วจิารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้จาก บทความ 

บทเพลง 
5.9 ท าแบบฝึกหดั 
 

      6. การวดัและประเมินผล     
  6.1 ประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 
   คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
   อตัราส่วนคะแนนระหวา่งภาคและปลายภาค 80:20  คะแนน    
 
 
 
        
 



ลาํดับที ่ กาํหนดเวลา วธีิการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค ช้ินงาน/ภาระงาน 

- คดัลายมือเป็นรายบุคคล 
- เขียนบรรยายเป็นรายบุคคล 
- เขียนพรรณนาเป็นรายบุคคล 
- เขียนเรียงความ โดยการ 

ท าเป็นแผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) 

- เขียนยอ่ความเป็นรายบุคคล 

1-2 30 

2 กลางภาค สอบกลางภาค 1-2 20 
3 หลงักลางภาค ช้ินงาน/ภาระงาน 

- เขียนจดหมายกิจธุระเป็น 
รายบุคคล 

- เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้ 

- เขียนรายงานโครงงาน 
- เขียนวเิคราะห์วจิารณ์ 
- เขียนแสดงความรู้ 
- เขียนแสดงความคิดเห็น 
- เขียนโตแ้ยง้ 

1-2 30 

4 ปลายภาค สอบปลายภาค 1-2 20 
        
                                                                                  
              6.2 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  6.2.1  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  6.2.2  ซ่ือสัตย ์สุจริต 
  6.2.3  มีวนิยั 
  6.2.4 ใฝ่เรียนรู้ 
  6.2.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  6.2.6 มุ่งมัน่ในการท างาน 
  6.2.7 รักความเป็นไทย 
  6.2.8 มีจิตสาธารณะ 



 6.3 การประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียน (ใช้เกณฑ์ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน) 
  6.3.1 สามารถคดัสรรส่ือท่ีตอ้งการอ่าน เพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์
  6.3.2 สามารถจบัประเด็นส าคญั และประเด็นสนบัสนุนโตแ้ยง้ 
  6.3.3 สามารถวเิคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผลความน่าเช่ือถือ 
  6.3.4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
  6.3.5 สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สนบัสนุน 
 
 
 6.4 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน (ประเมินในภาพรวม) 
  6.4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
  6.4.2 ความสามารถในการคิด 
  6.4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  6.4.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
  6.4.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
 


