
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ  ท๒๑๑๐๒  ภำษำไทย ๒ (วรรณคดีวิจักษ์ ๑)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๒    ๓ คำบ/สัปดำห์  ๑.๕ หน่วยกิต 
.............................................................................................. .......................................................................... 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาสมบัติวรรณคดีของไทย การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น พิจารณาจุดมุ่งหมายการแต่ง รูปแบบ เนื้อหา ตัวละคร การใช้ส านวนภาษา วิเคราะห์ป ระเมินคุณ
ค่าที่ได้รับจากวรรณคดีและวรรณกรรม ทั้งด้านการใช้ภาษา วรรณศิลป์ (เสียง สัมผัส ค าซ้ า ค าซ้อนที่เป็น
ส านวน ค าพ้อง) และด้านสังคม (วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ)    

ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
นิราศภูเขาทอง พระอภัยมณี ราชาธิราช (สมิงพระรามอาสา) สุภาษิตพระร่วงและความรู้จากหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยวิวิธภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือเรื่องอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด โดยใช้
กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ให้สามารถสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน บอกความรู้ ข้อคิด ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจพร้อมบอก
คุณค่าที่ได้รับ แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ได้ 

 
ตัวช้ีวัด 

๑. บอกสมบัติของวรรณคดีไทยและสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ 
๒. พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านจุดมุ่งหมายการแต่ง รูปแบบ เนื้อหา ตัวละคร การใช้

ส านวนภาษาได้ 
๓. บอกคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านได้ 
๔. บอกความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๕. ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนด หรือบทร้อยกรองตามความสนใจเป็นท านองเสนาะ บอกคุณค่าและ

การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๖.เลือกแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงแผนกำรเรียนรู้ฉบบัย่อรำยวิชำภำษำไทย ๑ ท ๒๑๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ์ ๑) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๒ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย (โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค) 

(ฉบับทบทวนและปรับปรุงปี ๒๕๕๗) 
สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 

๑-๒ 
(๖ คาบ) 

๑-๒ ปฐมนิเทศ 
-ช้ีแจงข้อตกลงในวิชาเรียน ขอบเขตเนื้อหา
รายวิชาภาษาไทย ๒ 
-ทดสอบก่อเรียนเรื่องสมบัติวรรณคด ี

-แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

๑.บอกสมบัติของวรรณคดีไทย 
และสรุปเนื้อหาวรรณคดี 
และวรรณกรรมที่อ่านได้ 

๓-๔ ศึกษาสมบัติวรรณคด ี
-ศึกษาใบความรู้เรื่องสมบัติวรรณคดี (ความหมาย 
ประเภทของวรรณคดีวรรณกรรม) 
-อภิปราย แสดงความคิดเห็นจากเรื่องสมบัติ
วรรณคด ี

-ใบความรู้  
-ใบงาน 

๕-๖ -สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
-สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้

-ใบความรู้  
-ใบงาน 

๓-๔ 
(๖ คาบ) 

๑-๒ 
 

-ทดสอบก่อนเรียน 
-พิจารณารูปแบบของวรรณคดีวรรณกรรม 

-ใบความรู้  
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒.พิจารณาวรรณคดีและ 
วรรณกรรม ด้านจุดมุ่งหมาย 
การแต่ง รูปแบบ เนื้อหา  
ตัวละคร การใช้ส านวนภาษาได้ 

๓ -พิจารณาจุดมุ่งหมายในการแต่งวรรณคดี 
วรรณกรรม 

-ใบความรู้  
-ใบงาน 

๔ -พิจารณาเนื้อหาของวรรณคดีวรรณกรรม -ใบความรู้  

๕ -พิจารณาตัวละครของวรรณคดี 
วรรณกรรม  

-ใบความรู้  
-ใบงาน 

 
๖ 

-พิจารณาการใช้ส านวนภาษาของวรรณคดี 
วรรณกรรม  
-ทดสอบหลังเรียน 

-ใบความรู้  
-แบบทดสอบหลังเรียน 

๕-๗ 
(๑๐ คาบ) 

๑-๕ -ทดสอบก่อนเรียน 
-ศึกษาคุณค่าวรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน กาพย์พระไชยสุรยิา พระอภัยมณี ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี ้
    -ด้านวรรณศลิป์ (ด้านเสียง สัมผัสระหว่าง
วรรค สมัผสันอก สัมผัสใน การใช้ค าค าซ้ า ค าซ้อน
ที่เป็นส านวน ค าพ้อง) 

-ใบความรู ้
-ใบงาน 
-เทปบันทึกเสียง 
-แบบประเมินการอ่าน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

๓.บอกคุณค่าด้านวรรณศิลป์และ 
ด้านสังคมของวรรณคดีและ 
วรรณกรรมที่อ่านได้ 
 

๖-๑๐ ศึกษาคุณค่าวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วง นิราศ
ภูเขาทอง และราชาธริาชตอนสมิงพระรามอาสา
ในประเด็นดังต่อไปนี ้
       -ด้านวรรณศลิป ์(การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
การใช้ค า ส านวน โวหาร การใช้ค าอุปมาอุปไมย 
การใช้ส านวน สุภาษติ) 
       -ด้านสังคม (วัฒนธรรม การปฏิบัติตนใน
สังคม ความเชื่อต่าง ๆในส านวนสภุาษิต) 
-ทดสอบหลังเรียน 
 

-ใบความรู ้
-ใบงาน 
-เทปบันทึกเสียง 
-แบบประเมินการอ่าน 
-แบบทดสอบหลังเรียน 



สัปดำห์ท่ี คำบที ่ หัวข้อเร่ือง/สำระกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้/ใบงำน/สื่อ ตัวชี้วัด 
๘-๑๐ 

(๙ คาบ) 
๑-๒ -ทบทวนและสรุปวรรณคดีกาพยพ์ระไชยสุริยา 

-ครูอธิบายคุณค่าและข้อคิดวรรณคดีเรื่องกาพย์
พระไชยสุริยา 
-นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด 

๑-๒ ๔.บอกความรู้ ข้อคิดจากการอ่าน 
วรรณคดีและวรรณกรรมที่น าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้

๓-๔ -นักเรียนเล่าสรุปเรื่องราชาธิราชและพระอภัยมณี
ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร 
-นักเรียนจับคู่ช่วยกันสรุปข้อคิดและประโยชน์จาก
เรื่อง 

-หนังสือเรียนทักษะ
สัมพันธ์เลม่ ๑  
-ใบความรู ้

๕-๖ -นักเรียนสรุปเนื้อเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
และนิราศภูเขาทอง 
-วิเคราะห์ความรู้จากพิธีกรรม ประเพณีทีไ่ด้จาก
เรื่อง พร้อมบอกเหตผุล ความเช่ือและคณุค่าของ
เรื่อง 
-ศึกษาพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาจากเรื่องนิราศ
ภูเขาทอง 

-หนังสือเรียนทักษะ
สัมพันธ์เลม่ ๑  
-ใบความรู ้

๗-๘ -สรุปข้อคิดจากเรื่องราชาธิราช ตอน  
สมิงพระรามอาสา และสุภาษิตพระร่วง 
-ศึกษาสุภาษิตในเรื่องสุภาษิตพระร่วง 

-หนังสือเรียนทักษะ
สัมพันธ์เลม่ ๑  
-ใบความรู ้

๙ -นักเรียนบอกความรู้และความคิดจากวรรณคดี 
ทั้ง ๖ เรื่อง โดยสรุปเป็นแผนผังความคิด 

-หนังสือเรียนทักษะ
สัมพันธ์เลม่ ๑  
-สื่ออินเทอร์เน็ต 

๑๑-๑๓ 
(๘ คาบ) 

๑ 
 

-นักเรียนศึกษาการท่องจ าบทอาขยานท่ีสนใจหรือ 
ตามก าหนดเป็นท านองเสนาะ 

เอกสารบทประพันธ์ต่าง 
ๆ  

๕.ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนด  
หรือบทร้อยกรองตามความสนใจ 
เป็นท านองเสนาะ บอกคุณค่า 
และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
จริงได้ 
 

๒ -นักเรียนฝึกท่องจ าบทอาขยานเป็นท านองเสนาะ - 
๓-๔ -ทดสอบท่องจ าบทอาขยานเป็นท านองเสนาะ - 

๕ 
 

๖ 
๗-๘ 

-นักเรียนศึกษาการท่องจ าบทอาขยานท่ีสนใจหรือ 
ตามก าหนดเป็นท านองเสนาะ 
-นักเรียนฝึกท่องจ าบทอาขยานเป็นท านองเสนาะ 
-ทดสอบท่องจ าบทอาขยานเป็นท านองเสนาะ 

เอกสารบทประพันธ์ต่าง 
ๆ  

๑๔-๑๖ 
(๙ คาบ) 

๑-๓ -ทดสอบก่อนเรียน 
-แจ้งตัวช้ีวัด 
-ศึกษาใบความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ 

-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ใบความรู้เรื่องการแต่ง
กาพย์ 
-พาวเวอร์พอยต์เรื่อง
การแต่งกาพย ์
-ตัวอย่างกาพย์พระไชย
สุริยา 

๖.เลือกแต่งค าประพันธ์ประเภท 
กาพย์ได้ 

๔-๕ 
๖-๗ 

-นักเรียนแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑ 
-นักเรียนแต่งค าประพันธ์กาพย์ฉบงั ๑๖ 

- 

๘-๙ -นักเรียนแต่งค าประพันธ์กาพย์สรุางคนางค์ ๒๘ 
-ทดสอบหลังเรียน 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

 



ตัวช้ีวัด/จ ำนวนชั่วโมง/น้ ำหนักคะแนน/รูปแบบภำระงำน 

ตัวชี้วัด
ที ่

รำยละเอียด 
รูปแบบของ 
ภำระงำน 

ควำมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตำม

หลักสูตรแกนกลำง 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ บอกสมบัติของวรรณคดีไทยและสรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได ้

งานเดี่ยว 
งานเดี่ยว 

 
๖ 

๖ 

๒ พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ด้าน
จุดมุ่งหมายการแต่ง รูปแบบ เนื้อหา ตัว
ละคร การใช้ส านวนภาษาได้ 

งานเดี่ยว 
 

๖ 
๑๐ 

๓ บอกคุณค่าด้านวรรณศิลป์(เสียง ค า สัมผัส) 
และด้านสังคม (วัฒนธรรมประเพณี ความ
เชื่อ) ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ 

งานเดี่ยว 
 

๑๐ 
๑๐ 

๔ บอกความรู้ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้

งานเดี่ยว 
 

๙ ๘ 

๕ ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนด หรือบทร้อย
กรองตามความสนใจเป็นท านองเสนาะ บอก
คุณค่าและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได ้

งานเดี่ยว 

 

๘  

๖ เลือกแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ได้ งานเดี่ยว  ๙  

สรุปทบทวนความรู ้   ๓  

สอบเก็บคะแนน   ๓  

สอบกลางภาค   ๓ ๒๐ 
สอบปลายภาค   ๓ ๒๐ 

จิตพิสัย   - ๑๐ 
รวม   ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรมอบหมำยงำน 

ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย    ๕๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 
จิตพิสัย        ๑๐ คะแนน 

       รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



กำรประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย   ๑๐   คะแนน 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเย่ียม 
(๕) 

ดีมำก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปำนกลำง 
(๒) 

ต้องปรับปรุง 
(๑) 

๑. ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน (๔ คะแนน) 
   ๑) เข้าช้ันเรยีนตรงเวลาสม่ าเสมอ 

     

    ๒) ส่งงานตรงเวลา 
    ๓) ปรับปรุง/พัฒนาผลงานของตนเอง 

     

    ๔) มีความพร้อมในการเรียน      
๒. กำรปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน) 
     ๑) ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

     

    ๒) ความกระตือรือร้นในการท างาน      
    ๓) มารยาทและความคดิสรา้งสรรค์ในการท างาน      
๓. ควำมมุ่งมั่นในกำรใช้ภำษำไทยที่ถูกต้องเหมำะสม 
     (๓ คะแนน) 
    ๑) ใช้เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

    ๒) ความตั้งใจและใช้ภาษาไทย/เลขไทยให้ถูกต้อง 
          เหมาะสม 

     

    ๓) ปรับปรุงความบกพร่องในการใช้ภาษาสม่ าเสมอ      
 
กำรประเมินจำกกำรสอบกลำงภำค (๒๐ คะแนน ) 
 ก าหนดสอบกลางภาค  เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมี
รายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
บอกคุณค่า 
 -ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา  
 -ด้านวรรณศิลป์ 
 -ด้านสังคมวัฒนธรรม 

-ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ) ๑๐ ข้อ ๕ 
คะแนน 
-ข้อสอบอัตนัย ๓ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน 

๒๐  
คะแนน 

 
กำรประเมินจำกกำรสอบปลำยภำค (๒๐ คะแนน ) 
 ก าหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มี
รายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
บอกคุณค่า 
 -ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา  
 -ด้านวรรณศิลป์ 
 -ด้านสังคมวัฒนธรรม 

-ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ) ๑๐ ข้อ ๕ 
คะแนน 
-ข้อสอบอัตนัย ๓ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน 

๒๐  
คะแนน 

 
 


