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วสัิยทัศน์ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  มุ่งจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของชาติ เป็นผูท่ี้มี
ความรู้เตม็ศกัยภาพ มีคุณธรรม น าความรู้ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  พุทธศกัราช 25๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช  2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน 5 ประการ ซ่ึงสมรรถนะเหล่าน้ีไดน้ าไปหลอมรวมอยูใ่นมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้ง 8  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร เป็นความสามารถของนักเรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ
ทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกท่ีจะรับและไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถของนกัเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิกสังเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ  ในสังคม ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะกระบวนกำรและทักษะในกำรด ำเนินชีวิต เป็นความสามารถของนกัเรียนในด้านการน า
กระบวนการต่าง ๆ  ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การท างานและการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคคล การจดัการและหาทางออกท่ีเหมาะสมดา้นความขดัแยง้และความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม การสืบเสาะหาความรู้ และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถของนักเรียนในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ทั้ งด้านวตัถุ 
แนวคิด และวิธีการในการพฒันาตนเองและสังคมดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหา และการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 25๖๑ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี  

 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ต้องรู้คุณค่า หวงแหน และเทิดทูน
สถาบนัสูงสุดของชาติ 

 2. ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นคุณลกัษณะท่ีผูเ้รียนมีจิตส านึกค่านิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูร่่วมกนั
กบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมีความสุข 

3. มีวินัย เป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนเรียนดา้นการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อย่างมี
ความรับผดิชอบ และความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

4. ใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนดา้นความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยากรู้อยากเรียน 
รักการอ่านการเขียน การฟัง รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผลทั้งดว้ยตนเอง และร่วมกบั ผูอ่ื้นดว้ยความขยนั หมัน่
เพียร และอดทน และเปิดรับความคิด ใหม่ ๆ 

5. อยู่อย่ำงพอเพียง เป็นคุณลกัษณะ ของนกัเรียนในการด ารงชีวิตอย่างมีความพอประมาณใช ้ส่ิงของ
อยา่งประหยดั พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยูบ่นหลกัเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

 6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน เป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนที่มีจิตส านึกในการใช้บริหารงานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื ในการท างานตามความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะและมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของงาน 

 7. รักควำมเป็นไทย เป็นคุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีรู้จกัหวงแหน อนุรักษ์พฒันาวิถีชีวิตของคนไทย 
ประพฤติตามวฒันธรรมไทยใหค้งอยูคู่่ไทย 

 8. มีจิตสำธำรณะ เป็นคุณลกัษณะท่ีผูเ้รียนไดท้  าประโยชน์ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
ในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงความรับผดิชอบ ความเสียสละ มีจิตมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
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พนัธกจิ 

๑. ประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ เพื่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 

๒. เสริสร้างความเขม้แขง็ของสถานศึกษา และพฒันากระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพ 

๓. พฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 

๔. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวชิา สู่มาตรฐานการศึกษา 

๕. พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการด ารงชีวิต รักษค์วามเป็นไทย และทอ้งถ่ินของตน 
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ควำมน ำ 
 

ท ำไมต้องเรียนภำษำไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวฒันธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ
และความสัมพันธ์ท่ี ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็น
สมบติัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภำษำไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง 

 กำรอ่ำน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ   การอ่านใน
ใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ี อ่าน   เพื่อน าไป ปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

 กำรเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของการ
เขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วจิารณ์  และ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   
พูดล าดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และ
การพูดเพื่อโนม้นา้วใจ  

 หลักกำรใช้ภำษำไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบั
โอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ี
เป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เร่ืองราวของ
สังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบนั 
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที ่๑    กำรอ่ำน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการ

ด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      

สำระที ่๒    กำรเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  

เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง   มีประสิทธิภาพ                   

สำระที ่๓    กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึก

ในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สำระที ่๔    หลกักำรใช้ภำษำไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิ

ปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               

สำระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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คุณภำพผู้เรียน 

 จบช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย  จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แยง้
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจาก  ส่ิงท่ีอ่านได ้ วิเคราะห์  
วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดบัความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเร่ืองท่ีอ่าน  รวมทั้งประเมินความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 เขียนส่ือสารดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายชดัเจน ใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษาเขียนค าขวญั 
ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวติั อตัชีวประวติัและประสบการณ์ต่างๆ 
เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือ
โตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงท่ีไดจ้ากการฟังและดู  น าขอ้คิดไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ         มีศิลปะในการพูด พูด
ในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  
และพูด 

 เขา้ใจและใชค้  าราชาศพัท ์ ค  าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ค าทบัศพัท ์และศพัทบ์ญัญติั
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซอ้น ลกัษณะ
ภาษาท่ีเป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงส่ี
สุภาพ 

 สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วเิคราะห์ตวัละครส าคญั วถีิชีวติไทย และคุณค่าท่ีไดรั้บ
จากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ขอ้คิดเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

  

 จบช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๖ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ   ตีความ  แปล
ความ  และขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้  วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และเสนอความคิด
ใหม่จากการอ่านอยา่งมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่
ความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และน าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน  
พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทางอาชีพ  และ  น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวติ  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้ภาษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์   ย่อความจากส่ือท่ีมี
รูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ  เขียนบันทึก  
รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวิชาการ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง   ผลิตผลงานของ
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ตนเองในรูปแบบต่างๆ   ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นและน ามาพฒันางานเขียน
ของตนเอง 

 ตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและดู  
วิเคราะห์วตัถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟังและดู  ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแล้ว
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ  มีทกัษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง   พูดแสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้  โนม้นา้ว  และเสนอแนวคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทใน
การฟัง  ดู  และพูด  

 เขา้ใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลกัษณะของภาษาไทย ใช้ค  าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  แต่งค าประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์  ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบั
กาลเทศะและใชค้  าราชาศพัทแ์ละค าสุภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  วเิคราะห์หลกัการ  สร้างค าในภาษาไทย  อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน  เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวิถีไทย   ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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ตัวช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

สำระที ่๑    กำรอ่ำน 
มำตรฐำน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.๑  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และ     
บทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสม
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย   
- บทร้อยแกว้ท่ีเป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา 
กาพยย์านี ๑๑  กาพยฉ์บงั ๑๖  กาพยสุ์รางคนางค ์๒๘  
และโคลงส่ีสุภาพ 

 ๒. จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
 
 
 
 
 

 

๓. ระบุเหตุและผล  และขอ้เทจ็จริง
กบัขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 

๔. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ 
และค าท่ีมีหลายความหมายใน
บริบทต่างๆ จากการอ่าน 

๕. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ 
โดยพิจารณาจากบริบท 

- เร่ืองเล่าจากประสบการณ์   
- เร่ืองสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์  
- บทความ     

 ๖. ระบุขอ้สังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทชกัจูง         โนม้นา้วใจ 

- สารคดี 
- บนัเทิงคดี 
- เอกสารทางวชิาการท่ีมีค า ประโยค  และ
ขอ้ความท่ีตอ้งใชบ้ริบทช่วยพิจารณา
ความหมาย 

- งานเขียนประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจเชิง
สร้างสรรค ์

 ๗. ปฏิบติัตามคู่มือแนะน าวธีิการใช้
งาน  ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชใ้น
ระดบัท่ียากข้ึน 

 การอ่านและปฏิบติัตามเอกสารคู่มือ  
 

 ๘. วเิคราะห์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่าน
งานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อ
น าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น    
- หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั 
- หนงัสืออ่านท่ีครูและนกัเรียนก าหนดร่วมกนั  

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.๒ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และ       
บทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย 
- บทร้อยแกว้ท่ีเป็นบทบรรยายและบท
พรรณนา 

  - บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพยห่์อโคลง 

 ๒. จบัใจความส าคญั สรุปความ  และ
อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 

๓. เขียนผงัความคิดเพื่อแสดงความ
เขา้ใจในบทเรียนต่างๆ ท่ีอ่าน 

๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    
ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

๕. วเิคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริง 
ขอ้มูลสนบัสนุน และขอ้คิดเห็น
จากบทความท่ีอ่าน 

๖. ระบุขอ้สังเกตการชวนเช่ือ  การ   
โนม้นา้ว หรือความสมเหตุสมผล
ของงานเขียน 

 การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บนัทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงขอ้เทจ็จริง 
- เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  

 
 

 ๗. อ่านหนงัสือ บทความ หรือค า
ประพนัธ์อยา่งหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้
จากการอ่าน  เพื่อน าไปใช้
แกปั้ญหาในชีวิต 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนงัสืออ่านนอกเวลา 
- หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบั
วยั 
- หนงัสืออ่านท่ีครูและนกัเรียนก าหนด
ร่วมกนั  

 ๘. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.๓ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และ      

บทร้อยกรองไดถู้กตอ้งและ
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน                   

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย  
- บทร้อยแกว้ท่ีเป็นบทความทัว่ไปและ
บทความปกิณกะ   

- บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอน
เสภา  กาพยย์านี ๑๑  กาพยฉ์บงั ๑๖  และโคลง
ส่ีสุภาพ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๒. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนยั 

๓. ระบุใจความส าคญัและรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ี
อ่าน 

๔. อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบ
แนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่
ความและรายงาน 

๕. วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินเร่ือง    
ท่ีอ่านโดยใชก้ลวธีิการเปรียบเทียบ
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ข้ึน    

๖.  ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูล        
ท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน   

๗. วจิารณ์ความสมเหตุสมผล  การ
ล าดบัความ และความเป็นไปได้
ของเร่ือง      

๘. วเิคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน        

 การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 
- บทความ 
- บนัเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวติั 
- ต านาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์    
- เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน                      

 ๙. ตีความและประเมินคุณค่า    และ
แนวคิดท่ีไดจ้ากงานเขียนอยา่ง
หลากหลายเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหา  
ในชีวติ 

 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนงัสืออ่านนอกเวลา 
- หนงัสืออ่านตามความสนใจและตามวยั
ของนกัเรียน 

- หนงัสืออ่านท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนั
ก าหนด  

๑๐. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.๔-ม.๖ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และ     

บทร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ไพเราะ และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ี
อ่าน   

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย 
- บทร้อยแกว้ประเภทต่างๆ เช่น บทความ      
นวนิยาย และความเรียง  

  - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์
กลอน ร่าย  และลิลิต  
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๒.  ตีความ แปลความ และขยายความ
เร่ืองท่ีอ่าน 

๓. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่าน                    
ในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 

๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ 
ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ 

๕. วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่าน และ
เสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล 

๖.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภท
ต่างๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 

๗.  อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบ
แนวคิดผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ 
และรายงาน 

๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน        
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน 
พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ 

 การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
- ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 

- บทความ 
- นิทาน 
- เร่ืองสั้น    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพื้นบา้น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บนัเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- ค  าบรรยาย 
- ค  าสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมยั       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              
- ค  าขวญั   

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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สำระที ่๒    กำรเขียน 

มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั   การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตาม

รูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย 
 ๒. เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถูกตอ้ง

ชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย   
 การเขียนส่ือสาร เช่น      

- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานท่ีส าคญัๆ 
- การเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๓. เขียนบรรยายประสบการณ์โดย
ระบุสาระส าคญัและรายละเอียด
สนบัสนุน 

 การบรรยายประสบการณ์ 
 

 ๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 ๕. เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน  การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ เช่น  เร่ืองสั้น   

ค  าสอน โอวาท   ค  าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน 
ระเบียบ ค าสั่ง บทสนทนาเร่ืองเล่าประสบการณ์    

 ๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สาระจากส่ือท่ีไดรั้บ 

 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจาก
ส่ือต่างๆ เช่น 
- บทความ  
- หนงัสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั  
- เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ              

 ๗. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมาย    
กิจธุระ 

 

 การเขียนจดหมายส่วนตวั 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะน า 

  การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามขอ้มูล 

 ๘. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และ
โครงงาน 

 การเขียนรายงาน ไดแ้ก่    
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ 
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- การเขียนรายงานโครงงาน 
 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ม.๒ ๑. คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั   การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบ
การเขียน ตวัอกัษรไทย 

 ๒. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 ๓. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์ 
 ๔. เขียนยอ่ความ  การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ เช่น นิทาน         

ค  าสอน บทความทางวชิาการ บนัทึกเหตุการณ์  
เร่ืองราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
นิทานชาดก  

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๕. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  
 

 การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๖. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวทิยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 ๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้                 
ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 

 การเขียนวเิคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น   หรือโตแ้ยง้จากส่ือต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนงัสืออ่านนอกเวลา 

  - สารคดี  
  - บนัเทิงคดี 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
ม.๓ ๑. คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั   การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบ

การเขียนตวัอกัษรไทย 
 ๒. เขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยค าได้

ถูกตอ้งตามระดบัภาษา   
 การเขียนขอ้ความตามสถานการณ์และโอกาส

ต่างๆ  เช่น 
- ค  าอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- ค  าขวญั 
- ค าคม 
- โฆษณา 
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- คติพจน์ 
- สุนทรพจน์  

 ๓. เขียนชีวประวติัหรืออตัชีวประวติั
โดยเล่าเหตุการณ์ ขอ้คิดเห็น และ
ทศันคติในเร่ืองต่างๆ 

 การเขียนอตัชีวประวติัหรือชีวประวติั 

 ๔. เขียนยอ่ความ  การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ เช่น นิทาน 
ประวติั  ต านาน  สารคดีทางวชิาการ  พระราชด ารัส  
พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ 

 
 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

 การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวทิยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

 ๖. เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความ
คิดเห็นและโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล 

 การเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และ
โตแ้ยง้ในเร่ืองต่างๆ                    

 ๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้                        
ในเร่ืองต่างๆ   

 

 การเขียนวเิคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้จากส่ือต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวชิาการ 

 ๘. กรอกแบบสมคัรงานพร้อมเขียน
บรรยายเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ      
ของตนเองท่ีเหมาะสมกบังาน 

 การกรอกแบบสมคัรงาน 
 

 ๙. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ และ
โครงงาน 

             

 การเขียนรายงาน ไดแ้ก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๑๐. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
ม.๔-
ม.๖ 

๑. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ   ได ้
ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูล และ
สาระส าคญัชดัเจน     

                 

 การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โตแ้ยง้   
- โนม้นา้ว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
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- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการต่างๆ   

 ๒. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความ 
 ๓. เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ  

และเน้ือหาหลากหลาย   
 การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ  เช่น 

- กวนิีพนธ์ และวรรณคดี 
- เร่ืองสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวชิาการ 
และวรรณกรรมพื้นบา้น  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๔. ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่างๆ   

 การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น  
- สารคดี  
- บนัเทิงคดี  

 ๕. ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น  แลว้
น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 

 

 การประเมินคุณค่างานเขียนในดา้นต่างๆ เช่น 
- แนวคิดของผูเ้ขียน 
- การใชถ้อ้ยค า 
- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร                                                                                                
- กลวธีิในการเขียน  

 ๖. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้           
เร่ืองท่ีสนใจตามหลกัการเขียนเชิง
วชิาการ   และใชข้อ้มูลสารสนเทศ
อา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 

 การเขียนรายงานเชิงวชิาการ  
 การเขียนอา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศ 

 ๗. บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพื่อน าไป
พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

 การเขียนบนัทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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สำระที ่๓    กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มำตรฐำน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๑ ๑. พูดสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ี

ฟังและดู 
๒. เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีฟังและดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอยา่ง

สร้างสรรคเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
๔. ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ                  

ท่ีมีเน้ือหาโนม้นา้วใจ 

  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ 
ความคิดอยา่งสร้างสรรคจ์ากเร่ืองท่ีฟังและดู 

  การพูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมี
เน้ือหาโนม้นา้ว 

 

 ๕. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ี
ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดู  
และการสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  และทอ้งถ่ินของตน 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๒ ๑. พูดสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ี

ฟังและดู 
 การพูดสรุปความจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 ๒. วเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น  
และความน่าเช่ือถือของข่าวสาร
จากส่ือต่างๆ 

๓. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและ
ดูอยา่งมีเหตุผลเพื่อน าขอ้คิดมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

 การพูดวเิคราะห์และวจิารณ์จากเร่ืองท่ีฟัง
และดู 
 

 ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโนม้นา้ว 
- การพูดโฆษณา           

 ๕. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 

 การพูดรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  

 
 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ

พูด 
 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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ม.๓ ๑. แสดงความคิดเห็นและประเมิน
เร่ืองจากการฟังและการดู 

๒. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและ
ดู           เพื่อน าขอ้คิดมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

 การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมิน
เร่ืองจากการฟังและการดู 

 การพูดวเิคราะห์วจิารณ์จากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 

 ๓. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ี
ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และ
การสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
 ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตาม

วตัถุประสงค ์
 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 

-  การพูดโตว้าที    
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 ๕. พูดโนม้นา้วโดยน าเสนอหลกัฐาน
ตามล าดบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผลและ
น่าเช่ือถือ 

 การพูดโนม้นา้ว 
 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 
 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๔-ม.๖ ๑. สรุปแนวคิด และแสดงความ

คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู   
 การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความ

คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 ๒. วเิคราะห์ แนวคิด การใชภ้าษา 

และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟัง
และดู 

 การวเิคราะห์แนวคิด การใชภ้าษา และ
ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดู          

 อยา่งมีเหตุผล 
๓. ประเมินเร่ืองท่ีฟังและดู แลว้

ก าหนดแนวทางน าไปประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิต 

๔. มีวจิารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ี
ฟังและดู 

  การเลือกเร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมี
วจิารณญาณ 
  การประเมินเร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อก าหนด

แนวทางน าไปประยกุตใ์ช ้

 ๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดง
ทรรศนะ โตแ้ยง้  โน้มน้าวใจ  และ
เสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดต่อท่ีประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโนม้นา้วใจ          

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สำระที ่๔    หลกักำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.๑ ๑. อธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 
 ๒. สร้างค าในภาษาไทย 

 
 การสร้างค า 
    - ค  าประสม ค าซ ้ า ค  าซอ้น 
    - ค  าพอ้ง  

 ๓. วเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าใน
ประโยค 

 ชนิดและหนา้ท่ีของค า 

 ๔. วเิคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

 ภาษาพูด  
 ภาษาเขียน 

 ๕.  แต่งบทร้อยกรอง  กาพยย์านี ๑๑ 
 ๖. จ าแนกและใชส้ านวนท่ีเป็นค าพงัเพย

และสุภาษิต 
 ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต 

 
 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.๒ ๑. สร้างค าในภาษาไทย  การสร้างค าสมาส 
 ๒. วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั

ประโยครวม และประโยคซ้อน 
 

 ลกัษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามญั 
- ประโยครวม 
- ประโยคซอ้น 

 ๓. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ 
 ๔. ใชค้  าราชาศพัท ์  ค  าราชาศพัท ์
 ๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   

ค  าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย 
 ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ม.๓ ๑. จ  าแนกและใชค้  าภาษาต่างประเทศท่ี
ใชใ้นภาษาไทย 

 ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 ๒. วเิคราะห์โครงสร้างประโยค
ซบัซอ้น 

 ประโยคซบัซอ้น 

 ๓. วเิคราะห์ระดบัภาษา  ระดบัภาษา 
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  ๔. ใชค้  าทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั  ค  าทบัศพัท ์
 ค  าศพัทบ์ญัญติั 

 ๕. อธิบายความหมายค าศพัทท์าง
วชิาการและวชิาชีพ 

 ค  าศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ 

 ๖. แต่งบทร้อยกรอง  โคลงส่ีสุภาพ 
ม.๔-ม.๖ ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลงัของ

ภาษา และลกัษณะของภาษา 
 ธรรมชาติของภาษา   
 พลงัของภาษา 

   ลกัษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 
- องคป์ระกอบของพยางคแ์ละค า 

 ๒. ใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรง
ตามวตัถุประสงค ์

 

 การใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยค  
- ค  าและส านวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การเพิ่มค า   
- การใชค้  า 
- การเขียนสะกดค า  

 ๓. ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค  าราชา
ศพัทอ์ยา่งเหมาะสม 

 ระดบัของภาษา 
 ค  าราชาศพัท ์

 ๔. แต่งบทร้อยกรอง 
 

 กาพย ์โคลง ร่าย และฉนัท ์

 ๕. วเิคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 

 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๖. อธิบายและวเิคราะห์หลกัการสร้าง
ค าในภาษาไทย   

 หลกัการสร้างค าในภาษาไทย   
 

 ๗. วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษา
จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ์
และ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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สำระที ่๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๑ ๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 
 วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกบั     

- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวติัศาสตร์   
- บนัเทิงคดี   
- บนัทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

 ๒. วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   
ท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

๔. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน
เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

 การวเิคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม             

 

 ๕. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-   บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๒ ๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่านในระดบัท่ียาก
ข้ึน 

 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกบั 
- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 
- สุภาษิต ค าสอน 
- เหตุการณ์ประวติัศาสตร์   
- บนัเทิงคดี   
- บนัทึกการเดินทาง 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๒. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินท่ีอ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ

 การวเิคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
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วรรณกรรมท่ีอ่าน 
๔. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน 

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 ๕. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด

และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๓ ๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ี
ยากยิง่ข้ึน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบั 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  
- บนัเทิงคดี   

 ๒. วเิคราะห์วถีิไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  

๓. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน      
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 การวเิคราะห์วถีิไทย และคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม                                

 

 ๔. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ี
มีคุณค่าตามความสนใจและ
น าไปใชอ้า้งอิง 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๔-ม.๖ ๑. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์
เบ้ืองตน้ 

 
 

 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองตน้ 

- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การพิจารณาเน้ือหาและกลวธีิในวรรณคดี
และวรรณกรรม 
- การวเิคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๒. วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดี
เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของ
สังคมในอดีต 

 การวเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเก่ียวกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์
และวถีิชีวติของสังคมในอดีต 

 ๓. วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้น  การวเิคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี
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วรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาติ 

และวรรณกรรม 
- ดา้นวรรณศิลป์ 
- ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

 ๔. สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติจริง 

 การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

 ๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

  

 วรรณกรรมพื้นบา้นท่ีแสดงถึง 
- ภาษากบัวฒันธรรม   
- ภาษาถ่ิน 

 ๖. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อา้งอิง 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  พทุธศักรำช 2551 
ช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ ๑.๕ ๓ 
ท๒๒๒๐๑ วรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 

๐.๕ ๑ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย๕ ๑.๕ ๓ 
ท๒๓๒๐๑ การแต่งค าประพนัธ์
๑ 

๐.๕ ๑ 

 

 

 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๕ ๓ 
ท๒๑๒๐๑ เสริมทกัษะการ
อ่านภาษาไทย 

๐.๕ ๑ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย๒ ๑.๕ ๓ 
ท๒๑๒๐๒ เสริมทกัษะ 
             การเขียนภาษาไทย 

๐.๕ ๑ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย๔ ๑.๕ ๓ 
ท๒๒๒๐๒ หลกัภาษาไทย ๐.๕ ๑ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย๖ ๑.๕ ๓ 
ท๒๓๒๐๑ การแต่งค าประพนัธ์
๒ 

๐.๕ ๑ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  พทุธศักรำช 2551 
ช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๑ การอ่านและ 
             พิจารณาวรรณกรรม 

๐.๕ ๑ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๓ การพูดในท่ี 
             ประชุมชน 

๐.๕ ๑ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๕ ความเรียงขั้นสูง ๐.๕ ๑ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๒ การพูดและการ 
              เขียนเชิงสร้างสรรค ์

๐.๕ ๑ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๔ ประวติัวรรณคดี
ไทย 

๐.๕ ๑ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

รายวชิา หน่วยกิต 

ชัว่โมง
/

สัปดา
ห์ 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๖ หลกัภาษาไทย ๐.๕ ๑ 
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รหัสวชิำสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

------------------- 
รำยวชิำพืน้ฐำน  

ช้ัน รหัสวชิำ รำยวชิำ หน่วยกติ จ ำนวนช่ัวโมง 

ม.๑ ท21101 ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต 60 ชัว่โมง 

 ท21102 ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต 60 ชัว่โมง 

ม.2 ท22101 ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต 60 ชัว่โมง 

 ท22102 ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต 60 ชัว่โมง 

ม.3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต 60 ชัว่โมง 

 ท23102 ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต 60 ชัว่โมง 

 

รำยวชิำเพิม่เติม 

ช้ัน รหัสวชิำ รำยวชิำ หน่วยกติ จ ำนวนช่ัวโมง 

ม.๑ ท21201 เสริมทกัษะการอ่านภาษาไทย 0.5 หน่วยกิต 20 ชัว่โมง 

 ท21202 เสริมทกัษะการเขียนภาษาไทย 0.5 หน่วยกิต 20 ชัว่โมง 

ม.2 ท22201 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 0.5 หน่วยกิต 20 ชัว่โมง 

 ท22202 หลกัภาษาไทย 0.5 หน่วยกิต 20 ชัว่โมง 

ม.3 ท23201 การแต่งค าประพนัธ์1 0.5 หน่วยกิต 20 ชัว่โมง 

 ท23202 การแต่งค าประพนัธ์2 0.5 หน่วยกิต 20 ชัว่โมง 
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รหัสวชิำสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

------------------- 
รำยวชิำพืน้ฐำน  

ช้ัน รหัสวชิำ รำยวชิำ หน่วยกติ จ ำนวนช่ัวโมง 

ม.4 ท31101 ภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 ท31102 ภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

ม.5 ท32101 ภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 ท32102 ภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

ม.6 ท33101 ภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 ท33102 ภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 

รำยวชิำเพิม่เติม 

ช้ัน รหัสวชิำ รำยวชิำ หน่วยกติ จ ำนวนช่ัวโมง 

ม.4 ท30201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 ท30202 การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

ม.5 ท30203 การพูดในท่ีประชุมชน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 ท30204 ประวติัวรรณคดีไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

ม.6 ท30205 ความเรียงขั้นสูง 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 

 ท30206 หลกัภาษาไทย 1.0 หน่วยกิต 40 ชัว่โมง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท21101      วชิำภำษำไทย 1                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1      ภำคเรียนที ่1      เวลำ  60  ช่ัวโมง             จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ   

                ศึกษาหลักการอ่านออก เสี ยงทั้ ง ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ส รุปใจความส าคัญ  ระบุ เห ตุผล 
จากเร่ืองท่ีอ่าน อธิบายค า เปรียบเทียบ  ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด 
เขียนส่ือสาร บรรยาย เรียงความ  ย่อความ พูดสรุปใจความส าคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 
เล่าเร่ืองย่อ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างค าประสม ค าซ ้ า ค าซ้อน ค าพ้อง ค าราชาศพัท ์
วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์และอธิบาย 
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์  การสืบค้นความรู้ การจดบันทึกใช้
ความสามารถในการคิด การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การตีความ การสรุปความ  
ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้   
ใชค้วามสามารถในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจตรงกนั เห็นคุณค่าของภาษาไทย  

เพื่อให้ เป็นผู ้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและ 
การพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการแกปั้ญหาใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติ  

 

รหัสตัวช้ีวดั 

                ท 1.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5 

                ท 2.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/9 

                ท 3.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 

                ท 4.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4 

                ท 5.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 

               รวม   21  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 29 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท21102      วชิำภำษำไทย 2                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1      ภำคเรียนที ่2      เวลำ  60  ช่ัวโมง             จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ   

ศึกษาหลกัการอ่านจบัใจความส าคญั ระบุขอ้สังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียน
ประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจ ปฏิบติัตามเอกสารคู่มือแนะน าต่าง ๆ เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจ วเิคราะห์คุณ
ค่าท่ีไดรั้บจากการอ่าน งานเขียนต่าง ๆ เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ เขียนแสดงความคิดเห็น จดหมาย รายงาน 
โครงงาน พดูประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ พูดรายงาน วเิคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  
แต่งกาพยย์านี จ าแนกและใชส้ านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต สรุปความรู้ขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรม รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบา้น ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์   จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด 
เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดง 
ความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การตีความ การสรุปความ ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน การฟังการดู และ
การพูด เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้าม  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีสามารถสร้างองคค์วามรู้ น าเสนอความรู้  

เพื่อให้ เป็นผู ้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดูและ 
การพูด  มี คุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เห็นคุณค่าภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ 
ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน    
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   ภาคภูมิใจในภาษาไทย   
และรักษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  

 

รหัสตัวช้ีวดั 

                ท 1.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9 

                ท 2.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9 

                ท 3.1   ม.1/3,  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.1/2,  ม.1/4,  ม.1/5 

      รวม  22  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท22101      วชิำภำษำไทย 3                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2      ภำคเรียนที ่1      เวลำ  60  ช่ัวโมง             จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ   

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ ถูกต้อง จับใจความส าคัญของเร่ืองท่ี อ่าน  เขียนแผนผัง
ความคิด แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แยง้จากการอ่าน ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด  เขียนบรรยาย 
พรรณนา เรียงความ ย่อความ พูดสรุปใจความส าคญัจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
วิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูได้อย่าง มีเหตุผล สร้างค าสมาส วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค   ฝึกการใช้ค  าราชา
ศพัท์ สรุปเน้ือหา วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีอ่าน  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการ
อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

               โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด    
การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผูอ่ื้นให้เข้าใจ
ตรงกนั เห็นคุณค่าของภาษาไทย น าความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผูมี้คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด เห็นคุณค่าภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ของชาติ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไวเ้ป็นสมบติั
ของชาติ    

  

รหัสตัวช้ีวดั 

                ท 1.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

                ท 2.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

                ท 3.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

                ท 4.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4 

                ท 5.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

                รวม  17  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท22102      วชิำภำษำไทย4                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2      ภำคเรียนที ่2      เวลำ  60  ช่ัวโมง             จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ   

ศึกษาหลักการวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือจากเร่ือง 
ท่ีอ่าน อ่านหนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อน าไปใช้แกปั้ญหาในชีวิต เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นควา้ จดหมายกิจธุระ วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล พูดในโอกาสต่างๆ  
พูดรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ แต่งกลอนสุภาพ รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช ้
ในภาษาไทย อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
ตามความสนใจ 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาความคิด 
เรียนรู้แบบโครงงาน ให้รู้วิธีการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผูน้ า 
และผูต้าม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทในการใช้ภาษา เป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน  
การเขียน การฟัง การดูและการพูด เห็นคุณค่าภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ รักชาติศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ    

  

รหัสตัวช้ีวดั 

                ท 1.1   ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8 

                ท 2.1   ม.2/2,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8 

                ท 3.1   ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

                ท 4.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

                ท 5.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

               รวม  24   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท23101      วชิำภำษำไทย 5                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3      ภำคเรียนที ่1      เวลำ  60  ช่ัวโมง             จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ   

ศึกษาหลกัการอ่านออกเสียงได้ถูกตอ้ง เหมาะสม ระบุความแตกต่างของค า ใจความส าคญัและ
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน เขียนกรอบความคิด วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเร่ืองท่ีอ่าน 
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน   ฝึกการคัด
ลายมือ เขียนขอ้ความ ชีวประวติั ยอ่ความ จดหมายกิจธุระ อธิบาย ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นและโตแ้ยง้อยา่งมี
เหตุผล พูดแสดงความคิดเห็น พูดวิเคราะห์ วจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและดู เพื่อน าขอ้คิดมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 
พูดรายงานการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ าแนกและใช้ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์
ประโยคซบัซ้อน ระดบัภาษา สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากการ
อ่านวรรณกรรม 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด 
การอภิปราย เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการเรียนรู้ ใชค้วามสามารถในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจตรงกนั  
                เห็นคุณค่าของภาษาไทย น าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวติ เป็นผูมี้คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด เห็นคุณค่าภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ของชาติ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไวเ้ป็นสมบติั
ของชาติ      
  
รหัสตัวช้ีวดั 

                ท 1.1      ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

                ท 2.1      ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

                ท 3.1      ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

                ท 4.1      ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

                ท 5.1      ม.3/1,  ม.3/2 

                  รวม  20  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท23102      วชิำภำษำไทย 6                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3      ภำคเรียนที ่2      เวลำ  60  ช่ัวโมง             จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ   

ศึกษาหลกัการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผลของเร่ืองท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น ตีความ 
 ประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากการอ่านงานเขียน เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนวิจารณ์แสดงความรู้ 
ความคิดเห็น เขียนรายงาน โครงงาน กรอกแบบสมคัรงาน ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
และน่าเช่ือถือ ใชค้  าทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั ศพัทท์างวิชาการและวชิาชีพ แต่งโคลงส่ีสุภาพ สรุปความรู้ ขอ้คิดจาก 
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อน าไปใช้ประยุกตใ์นชีวิตประจ าวนั   ท่องจ า และบอกคุณค่าบทอาขยาน
และบทร้อยกรองตามความสนใจและน าไปใชอ้า้งอิง 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด 
เรียนรู้แบบโครงงาน ใหรู้้วิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ วางแผน คิดวเิคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผูน้ าและ 
ผูต้ามมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี สามารถสร้างองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  

คุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทในการใช้ภาษา เป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีมารยาท 
ในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด เห็นคุณค่าภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ    

  

รหัสตัวช้ีวดั 

                ท 1.1      ม.3/2,  ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 

                ท 2.1      ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 

                ท 3.1      ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

                ท 4.1      ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

                ท 5.1      ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 

        รวม  24  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท31101      วชิำภำษำไทย 1                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4      ภำคเรียนที ่1      เวลำ  40  ช่ัวโมง               จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะของภาษา ธรรมชาติของภาษา พลงัของภาษา วิธีการใช้ภาษา และ ทกัษะ
ต่างๆ อนัไดแ้ก่ ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ประเภทต่างๆ คือ
ข่าว บทความ นิทาน วรรณคดีในบทเรียน บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา 
บรรยาย ค าสอน บทร้อยกรองร่วมสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท ค าขวญั จากส่ือท่ีหลากหลาย การเลือกอ่าน
หนงัสือ การท่องจ าบทอาขยาน  

          โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียง การจบัใจความส าคัญ กระบวนการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ตีความ แปลความ ขยายความ คาดคะเน เหตุการณ์ ทกัษะการเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก รายงาน 
ทักษะการเขียนย่อความ เรียงความ และจดหมาย ทักษะการแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน การฟังและดู 
กระบวนการวิเคราะห์  วิจารณ์วรรณคดีในด้านเน้ือหา รูปแบบ คุณค่าทางวรรณศิลป์และสังคม ทกัษะการ
ประเมินการใช้ภาษาจาก ส่ือ ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ทกัษะทางภาษาและการใช้ เทคโนโลยีในการ
ส่ือสาร ทกัษะการเลือกเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการท่องจ าค าประพนัธ์  

เพื่อพฒันาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีมารยาทในการส่ือสาร ใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน ตามสาระการเรียนรู้ 
เนน้ความรู้คู่คุณธรรม ใชภ้าษาสร้างสรรค ์ด ารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท 1.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6, ม.๔/7, ม.๔/8, ม.๔/9     

          ท 2.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6, ม.๔/7, ม.๔/8 

          ท 3.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6 

          ท 4.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6, ม.๔/7 

          ท 5.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6 

         รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 35 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท31102      วชิำภำษำไทย 2                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4      ภำคเรียนที ่2      เวลำ  40  ช่ัวโมง              จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ  

ศึกษาหลักการ วิธีการ แนวทางการพฒันาการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศึกษาบทร้อยกรองประเภทโคลง และงานเขียนร้อยแก้วประเภทบทความ เร่ืองสั้ น นวนิยาย 
วรรณกรรมพื้นบา้น วรรณคดีในบทเรียน บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดีเก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้น ปาฐกถา 
พระบรมราโชวาท เทศนา บรรยาย ค าสอน บทร้อยกรองร่วมสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท ค าขวญั การยอ่ความ 
การเรียงความแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก   

โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สัังเคราะห์ เพื่อสรุปความ ตีความ แปลความ ขยายความ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการพิจารณาประเมินค่า
วรรณคดี และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน ทกัษะการจบัใจความส าคญั ทกัษะการแต่งค าประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
กระบวนการเขียนเรียงความ ทกัษะการเขียนย่อความ กระบวนการพิจารณาเลือกฟัง ดู ส่ือในรูปแบบของ 
การบรรยายใหค้วามรู้ ความคิด และความบนัเทิงในเร่ืองวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน ทกัษะการพูดถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสท่ีไม่เป็นทางการ   

เพื่อพฒันาตนเอง น าขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ไปใชต้ดัสินปัญหา  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
ใชภ้าษากลางและภาษาทอ้งถ่ินส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัการใชภ้าษา มีเหตุผล สร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในความเป็นไทย ด ารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง และ
การดู   

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท 1.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6, ม.๔/7, ม.๔/8, ม.๔/9     

           ท 2.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6, ม.๔/7, ม.๔/8 

           ท 3.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6 

           ท 4.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6, ม.๔/7 

           ท 5.1      ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/6 

 

                รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท32101      วชิำภำษำไทย 3                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5      ภำคเรียนที ่1      เวลำ  40  ช่ัวโมง               จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ บทร้อยกรองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะโคลง ร่าย ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ไพเราะและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน วเิคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุกๆดา้นอยา่งมีเหตุผล อ่านบทความ  
เร่ืองสั้น วรรณคดี วรรณกรรม บทร้อยกรองร่วมสมยั ฯลฯ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ
และรายงานจากเร่ืองท่ีอ่าน ฝึกการเขียนส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น ประกาศ จดหมายกิจธุระ โครงการและ
รายงานการด าเนินโครงการฯ เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจตามหลกัการเขียนเชิงวชิาการและใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง ประเมินเร่ืองท่ี
ฟัง และดู แลว้ก าหนดแนวทางน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต  มีวจิารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและ
ดู พูดแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม ศึกษาการใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวตัถุประสงค ์แต่งบทร้อยกรอง โคลง ร่าย ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษา
จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของสังคมในอดีต วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดี วรรณกรรมเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจและน าไปอา้งอิงได ้

               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้ 
ความเขา้ใจ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู การพูด มีความสามารถ
ในการส่ือสาร ในการคิด ในการใช้ทกัษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รัก
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท1.1   ม.4-6/1, ม.4-6/5, ม.4-6/7,  ม.4-6/9 

ท2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

ท3.1   ม.4-6/2, ม.4-6/5, ม.4-6/6                               

ท4.1   ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/1 

ท5.1   ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด  17   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท32102      วชิำภำษำไทย 4                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5      ภำคเรียนที ่2      เวลำ  40  ช่ัวโมง               จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ บทร้อยกรองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะฉนัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไพเราะและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านและเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือ
ส่ิงพิมพส่ื์ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ ทางอาชีพ  
ฝึกการเขียนส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ รายงานการประชุมฯ ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่นสารคดี บนัเทิงคดีท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งถ่ินสมุทรปราการ ประเมินงานเขียนของ
ผูอ่ื้นแลว้น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง พูดโนม้นา้วใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสมแก่
โอกาสกาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค  าราชาศพัทอ์ยา่งเหมาะสม แต่งบทร้อยกรองประเภทฉนัท ์วเิคราะห์และ
ประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการ
เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของสังคมในอดีตวเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดี
และวรรณกรรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ และน าไปใชอ้า้งอิงได ้

                โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวน 
การปฏิบติั กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้
ความเขา้ใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด มีความสามารถ
ในการส่ือสาร ในการคิด ในการใช้ทกัษะชีวิต ในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รัก
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 รหัสตัวช้ีวดั 

ท1.1   ม. 4-6/1, ม. 4-6/3, ม. 4-6/8, ม. 4-6/9  

ท2.1   ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/8  

ท3.1   ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

ท4.1   ม. 4-6/2, ม. 4-6/7     

ท5.1   ม. 4-6/1, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6     

      รวมทั้งหมด    15    ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท33101      วชิำภำษำไทย 5                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6      ภำคเรียนที ่1      เวลำ  40  ช่ัวโมง              จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ 

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ ร้อยกรอง อ่านงานเขียนประเภทต่างๆ อ่านตีความ แปลความ 
ขยายความ วเิคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด เขียนส่ือ
ความในรูปแบบต่างๆ การอธิบาย บรรยาย พรรณนา การประเมินคุณค่างานเขียน รายงานการคน้ควา้ ใชข้อ้มูล
สารสนเทศอา้งอิง เลือกฟังและดู อยา่งมีวจิารณญาณ พูดแสดงทรรศนะ โนม้นา้วใจ ธรรมชาติของภาษา 
ลกัษณะภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา ระดบัภาษา ราชาศพัท ์อิทธิพลภาษาต่างประเทศ หลกัการ
วเิคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย เช่ือมโยงเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติสังคมไทยใน
อดีต ประเมินค่าดา้นวรรณศิลป์   

ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน ทกัษะการฟังและดู การพูด และกระบวนการคิด ในการอ่านออก
เสียงร้อยแกว้ ร้อยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้  
มีมารยาทในการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถส่ือสารด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ไว้เป็นสมบัติและมรดก 
ทางวฒันธรรม น าความรู้ หลกัการปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ท 1.1   ม.4 - 6/1 – ม.4 - 6/9      

ท 2.1   ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/5, ม.4 - 6/6 , ม.4 - 6/8      

ท 3.1   ม.4 - 6/1 – ม.4 - 6/6     

ท 4.1   ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/3 – ม.4 - 6/5      

ท 5.1   ม.4 - 6/1 – ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/6 

รวมทั้งหมด     28     ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท33102      วชิำภำษำไทย 6                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6      ภำคเรียนที ่2      เวลำ  40  ช่ัวโมง               จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านงานเขียนประเภทต่างๆ อ่านตีความ แปลความ 
ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด เขียนส่ือ
ความในรูปแบบต่างๆ การแสดงทรรศนะ โต้แยง้ โน้มน้าวใจ เชิญชวน ประเมินคุณค่างานเขียน การเขียน
รายงานจากการคน้ควา้ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศอา้งอิง การเขียนบนัทึกความรู้ เลือกฟังและดู อยา่งมีวิจารณญาณ 
พลงัของภาษา การแต่งบทร้อยกรอง ประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลกัษณะเด่น 
ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ประเมินค่าดา้นวรรณศิลป์และสังคม บทอาขยาน บทร้อยกรอง    

ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน ทกัษะการฟังและดู การพูด และกระบวนการคิด ในการอ่านออก
เสียงร้อยแกว้ ร้อยกรอง  ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้  
มีมารยาทในการส่ือสาร เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด สามารถส่ือสารดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   

เพื่อให้ เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ไว้เป็นสมบัติและมรดก 
ทางวฒันธรรม น าความรู้ หลกัการปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ท 1.1    ม.4 - 6/1 – ม.4 - 6/9      

ท 2.1    ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/4 – ม.4 - 6/7      

ท 3.1    ม.4 - 6/1 – ม.4 - 6/6     

ท 4.1    ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/7      

ท 5.1    ม.4 - 6/2 – ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/6 

รวมทั้งหมด     28     ตัวช้ีวดั 
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รำยวชิำเพิม่เตมิ ม.ต้น 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท21201      วชิำเสริมทกัษะกำรอ่ำนภำษำไทย                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1      ภำคเรียนที ่1        เวลำ  20  ช่ัวโมง            จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

อ่านสะกดค า ออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความต่างๆ ทั้ งร้อยแก้ว และร้อยกรองได้
ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว ฝึกอ่านในใจ จบัใจความส าคญัของเร่ือง วิเคราะห์หาความรู้ ขอ้คิด ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น 
คุ ณ ค่ า 
ท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ีอ่าน สามารถแยกประเภทของเร่ืองท่ีอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน                                                                        

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบกระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั  
กระบวนการเรียนภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทกัษะการอ่าน การเขียน มีความสามารถในการส่ือสาร  เป็นผูมี้
นิสัยรักการอ่านการเขียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. อ่านสะกดค า ออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  และขอ้ความต่างๆ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองได ้

๒. อ่านในใจ และจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้

๓. คิดวเิคราะห์หาความรู้ ขอ้คิด ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น คุณค่าท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

๔. สามารถแยกประเภทของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

๕. มีมารยาทในการอ่าน 

               รวมทั้งหมด  5   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท21202      วชิำเสริมทกัษะกำรเขียนภำษำไทย                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1      ภำคเรียนที ่2        เวลำ  20  ช่ัวโมง            จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถูกตอ้งชดัเจน เหมาะสมและสละสลวย 
เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนจดหมาย 
เขียนรายงาน และมีมารยาทในการเขียน                                                                     

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบกระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั  
กระบวนการเรียนภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการอ่าน การเขียน มีความสามารถในการส่ือสาร   
เป็นผูมี้นิสัยรักการอ่านการเขียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัไดถู้กตอ้ง 

๒. เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถูกตอ้งชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย 

๓. เขียนงานเขียนรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ  

เขียนยอ่ความ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนจดหมาย เขียนรายงาน ได ้

๔. มีมารยาทในการเขียน 

               รวมทั้งหมด  4   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท22201      วชิำวรรณกรรมท้องถิ่น                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2      ภำคเรียนที ่1        เวลำ  20  ช่ัวโมง            จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

ศึกษาความหมายและลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใต ้เพลงพื้นบา้น ปริศนาค าทาย นิทาน  
ต านาน เพลงกล่อมเด็ก ในดา้นท่ีมา เน้ือหา วตัถุประสงค ์และคุณค่าท่ีสะทอ้นจากวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิต เขา้ใจความหมายของค าศพัท์ และส านวนภาษาถ่ิน สามารถน าเสนอและถ่ายทอดวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคใตใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อตระหนกัถึงคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน และร่วมมือในการอนุรักษ ์ 

 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. อธิบายความหมายและลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใตไ้ด ้

๒. บอกท่ีมา เน้ือหา วตัถุประสงค ์และคุณค่าจากวรรณกรรมท่ีสะทอ้นจากวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

๓. เขา้ใจความหมายของค าศพัท ์และส านวนภาษาถ่ิน 

๔. ถ่ายทอดวรรณกรรมทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆได ้

๕. ตระหนกัถึงคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน และร่วมมือในการอนุรักษ ์

    รวมทั้งหมด    ๕    ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท๒๒๒๐๒   วชิำหลกัภำษำไทย                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒     ภำคเรียนที ่2         เวลำ  ๒0  ช่ัวโมง                จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกติ   

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา  ก าเนิดของภาษา ลักษณะของภาษาไทย  
ไตรยางค ์อกัษรควบ อกัษรน า ค  าเป็น ค าตาย เปรียบเทียบลกัษณะของค าไทยแทก้บัค าภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มา
ในภาษาไทย ศึกษาเก่ียวกับวิธีการเพิ่มค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค า สามารถเลือกใช้
ค  า กลุ่มค า มาแต่งประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ในการส่ือสาร และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวน 
การปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน   
การเขียน การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการส่ือสาร ในการด ารงชีวิต เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของภาษา และก าเนิดของภาษา 

๒. บอกลกัษณะของภาษาไทยได ้

๓. สามารถแยกพยญัชนะเป็นไตรยางคไ์ด ้

๔. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถวเิคราะห์ค าควบกล ้าอกัษรน า ค าเป็น ค าตายได ้  

๕. วเิคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะค าไทยแทก้บัค าภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มาในภาษาไทยได ้

๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเพิ่มค าในภาษาไทย 

๗. วเิคราะห์ชนิดค า และหนา้ท่ีของค าไดถู้กตอ้ง 

๘. เลือกใชค้  า กลุ่มค า มาแต่งประโยคต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

๙. วเิคราะห์ประเภทของประโยคได ้

๑๐. มีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

     รวมทั้งหมด       ๑๐   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท23201      วชิำกำรแต่งค ำประพนัธ์ 1                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3      ภำคเรียนที ่1        เวลำ  20  ช่ัวโมง           จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

ศึกษาลกัษณะบงัคบัของค าประพนัธ์ร้อยกรองชนิดต่างๆ ฝึกแต่งค าประพนัธ์ร้อยกรองประเภท
กลอน กาพย ์และโคลง ในลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะ ถูกตอ้ง และสละสลวย มีเน้ือหา
สาระท่ีน่าสนใจ พร้อมทั้งศึกษาค าประพนัธ์ท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใต ้

โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ 
พฒันาลกัษณะนิสัย สืบคน้ขอ้มูล การสร้างองคค์วามรู้ใหม่น าเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสาร 
ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีวนิยัใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของงานประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง อนั
จะน าไปสู่การอนุรักษภู์มิปัญญาไทยและพฒันาการแต่งค าประพนัธ์ 

 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะบงัคบัของค าประพนัธ์ร้อยกรองชนิดต่างๆ 

๒. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งกลอน และแต่งกลอนประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๓. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งกาพย ์และแต่งกาพยป์ระเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๔. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งโคลง และการแต่งโคลงประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๕. อธิบายลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใตไ้ด ้

       รวมทั้งหมด     5    ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท23202      วชิำกำรแต่งค ำประพนัธ์ 2                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3      ภำคเรียนที ่2        เวลำ  20  ช่ัวโมง           จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

ศึกษาลกัษณะบงัคบัของค าประพนัธ์ร้อยกรองชนิดต่างๆ ฝึกแต่งค าประพนัธ์ร้อยกรองประเภท
ฉนัท ์ร่าย ลิลิต กาพยห่์อโคลง ในลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะ ถูกตอ้ง และสละสลวย มี
เน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจ  

โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ  
พฒันาลกัษณะนิสัย สืบคน้ขอ้มูล การสร้างองคค์วามรู้ใหม่น าเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสาร 
ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีวนิยัใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของงานประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง อนั
จะน าไปสู่การอนุรักษภู์มิปัญญาไทยและพฒันาการแต่งค าประพนัธ์ 

 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะบงัคบัของค าประพนัธ์ร้อยกรองชนิดต่างๆ 

๒. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งฉนัท ์และแต่งฉนัทป์ระเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๓. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งร่าย และแต่งไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๔. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งลิลิต และแต่งไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

๕. รู้และเขา้ใจหลกัการแต่งกาพยห่์อโคลง และแต่งไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

       รวมทั้งหมด     5    ผลกำรเรียนรู้ 
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รำยวชิำเพิม่เตมิ ม.ปลำย 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท30201   วชิำกำรอ่ำนและพจิำรณำวรรณกรรม                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4     ภำคเรียนที ่1          เวลำ  40  ช่ัวโมง               จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ 

ศึกษาหลกัการ วิธีการ วิเคราะห์การอ่าน สรุปใจความส าคญั ฝึกอ่านข้อเขียน และวรรณกรรม
รูปแบบต่างๆ ทั้งบนัเทิงคดี และสารคดี ท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง เขียนผงัความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน วิเคราะห์
แยกเน้ือหาท่ีแสดงอารมณ์ ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็น แยกองค์ประกอบของวรรณกรรม พิจารณาการใช้ค  า
ขอ้ความ ส านวนโวหาร แนวคิด ขอ้คิด ประเด็นส าคญัของเร่ือง วจิารณ์และประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่าน  

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนกั  

เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถภาพการเรียนรู้ พฒันาความคิด เพิ่มพูนทกัษะการอ่าน สามารถแสดง
ความคิดเห็นเชิงวจิารณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจสารของผูแ้ต่ง เห็นคุณค่าของวรรณกรรมท่ีอ่าน มีมารยาทและมีนิสัย
รักการอ่าน  

 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการอ่าน  

๒. อ่านจบัใจความส าคญั สรุปประเด็น สรุปแนวคิด เขียนผงัความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 

๓. แยกประเภท และบอกองคป์ระกอบของวรรณกรรมแต่ละประเภทได ้ 

๔. วเิคราะห์ข่าว ประกาศ และโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพไ์ด ้ 

๕. วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทความท่ีอ่านได ้ 

๖. วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารคดีท่ีอ่านได ้ 

๗. วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเร่ืองสั้นท่ีอ่านได ้ 

๘. วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่านวนิยายท่ีอ่านได ้ 

๙. วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทร้อยกรองท่ีอ่านได ้ 

๑๐. เลือกอ่านและแนะน าวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าได ้ 

๑๑. มีมารยาทในการอ่าน  

รวม 11 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท3020๒   วชิำกำรพูดและกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4     ภำคเรียนที ่๒          เวลำ  40  ช่ัวโมง               จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ 

ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ของมนุษย ์การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลกัการ วิธีการใน
การพูด และการเขียน ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ ฝึกเขียนโดยใชโ้วหารแบบบรรยาย พรรณนา สาธก เทศนา ฝึก
เขียนงานเขียนประเภทต่างๆ พูดแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ เพื่อพฒันาสมรรถภาพในการพูด และการเขียนท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัและวธีิการ ใชถ้อ้ยค าส านวนไดถู้กตอ้งเหมาะสม ไพเราะ สละสลวย ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน 
และช่วยพฒันาความคิด 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างสรรคข์องมนุษย ์

๒. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพูดเชิงสร้างสรรค ์

๓. พูดในโอกาสต่างๆ ไดแ้ก่ พูดเชิญชวน พูดโนม้นา้วใจ เล่านิทาน และเล่าเร่ืองจากประสบการณ์
ได ้

๔. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

๕. เขียนโดยใชโ้วหารแบบบรรยาย พรรณนา สาธกโวหาร เทศนาโวหาร ได ้

๖. เขียนงานเขียนประเภทต่างๆ ได ้ 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท3020๓  วชิำกำรพูดในทีป่ระชุมชน                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5        ภำคเรียนที ่๑       เวลำ  40  ช่ัวโมง                จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ 

ศึกษาเก่ียวกบัการพูดในท่ีประชุมชน หลกัการ วธีิการ การเตรียมตวัก่อนการพูด การเตรียมเน้ือหา 
ท่ีจะใชใ้นการพูดในโอกาสต่างๆ เลือกใชถ้อ้ยค าภาษา ส านวน ในการพูดไดเ้หมาะสมถูกตอ้งกบัการพูดแต่ละ
ประเภท วิเคราะห์และวจิารณ์การพูดของบุคคลอ่ืน และมีมารยาทในการพูด 

  

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพูดในท่ีประชุมชน 

๒. พูดในโอกาสต่างๆ ได ้

๓. เลือกใชถ้อ้ยค า ส านวน ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

๔. วเิคราะห์ และวจิารณ์การพูดของบุคคลอ่ืนได ้

๕. มีมารยาทในการพูด 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท30204   วชิำประวตัิวรรณคดีไทย                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่5        ภำคเรียนที ่2       เวลำ  40  ช่ัวโมง                จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวรรณคดี วเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
ประเภทของวรรณคดี การแบ่งยคุสมยัของวรรณคดี ประวติัวรรณคดีสมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบุรี 
และกรุงรัตนโกสินทร์ สามารถบอกค่านิยมและสภาพชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยในสมยันั้นๆ รวมถึงคุณค่า
ดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีแต่ละสมยั มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาในฐานะท่ีวรรณคดีเป็นมรดกทางวฒันธรรม
อยา่งหน่ึงของไทย 

โดยใชท้กัษะกระบวนการเขียน  กระบวนการพูดการฟังและการดู  กระบวนการปฏิบติั เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในวรรณคดีอยา่งลึกซ้ึง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ มีนิสัยรัก และมีมารยาท ในการ
เขียน การพูด การฟัง การดู  รวมทั้งเห็นคุณค่าของวรรณคดี และรักความเป็นไทย 

 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดี 

๒. วเิคราะห์ขอ้แตกต่างวรรณคดีและวรรณกรรมได ้

๓. จ าแนกประเภทของวรรณคดีได ้

๔. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดีสมยักรุงสุโขทยั 

๕. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดีสมยักรุงศรีอยธุยา 

๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดีสมยักรุงธนบุรี 

๗. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดีสมยักรุงรัตโกสินทร์ 

๘. สามารถถ่ายทอดวรรณคดีในฐานะมรดกทางวฒันธรรมไทยได ้

  รวมทั้งหมด    ๘    ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท3020๕   วชิำควำมเรียงข้ันสูง                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6     ภำคเรียนที ่๑       เวลำ  40  ช่ัวโมง                 จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ    

ฝึกกระบวนการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างอิสระในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ สามารถ
น าเสนอหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจคน้ควา้ เรียบเรียงหัวขอ้เร่ือง  หาแหล่งคน้ควา้ อ่านคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล บนัทึก
รายละเอียดและขอ้มูล ฝึกกระบวนการเขียน เขียนโครงร่างจากการศึกษาคน้ควา้ เขียนเรียบเรียงความคิดความรู้ 
ได้อย่างชัดเจน เท่ียงตรงและ เป็นเชิงวิชาการอย่างแท้จริง  ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง จ านวน 4000 ค า 
 ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง บทคดัย่อ/กิตติกรรมประกาศ สารบญั ค าน า เน้ือเร่ือง/วิธีการ/ผลลพัธ์ สรุป การแสดง
ภาพประกอบ ภาคผนวก แลว้สามารถน าเสนอผลงานอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 

                โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการความรู้ความ
เขา้ใจ เพื่อใหมี้ความสามารถในการส่ือสาร ในการคิด ในการใชท้กัษะชีวติ ในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมัน่ในการท างาน และรักความเป็นไทย 

  

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

1. เขียนประเด็นปัญหา เลือกหวัขอ้ และตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ 

2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แลว้จดัท าบนัทึกขอ้มูล 

3. เขียนโครงร่างการเขียนความเรียงขั้นสูง 

4. เขียนสารบญั บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ  

5. เขียน เน้ือเร่ือง/วธีิการ/ผลลพัธ์ สรุป แหล่งอา้งอิง การแสดงภาพประกอบ ภาคผนวก 

6. เขียนและเรียบเรียงความคิด ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอทางวิชาการ โดยใชภ้าษาส่ือความหมาย
ถูกตอ้งชดัเจนและเป็นล าดบัขั้นตอน ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง จ านวน  4000  ค า 

 รวมทั้งหมด   6    ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ  ท3020๖   วชิำหลกัภำษำไทย                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6     ภำคเรียนที ่2       เวลำ  40  ช่ัวโมง                 จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ    

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา  ก าเนิดของภาษา ลักษณะของภาษาไทย  
ไตรยางค ์อกัษรควบ อกัษรน า ค  าเป็น ค าตาย เปรียบเทียบลกัษณะของค าไทยแทก้บัค าภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มา
ในภาษาไทย ศึกษาเก่ียวกับวิธีการเพิ่มค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค า  สามารถเลือกใช้
ค  า กลุ่มค า มาแต่งประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ในการส่ือสาร และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวน 
การปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน   
การเขียน การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการส่ือสาร ในการด ารงชีวิต เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของภาษา และก าเนิดของภาษา 

๒. บอกลกัษณะของภาษาไทยได ้

๓. สามารถแยกพยญัชนะเป็นไตรยางคไ์ด ้

๔. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถวเิคราะห์ค าควบกล ้าอกัษรน า ค าเป็น ค าตายได ้  

๕. วเิคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะค าไทยแทก้บัค าภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มาในภาษาไทยได ้

๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเพิ่มค าในภาษาไทย 

๗. วเิคราะห์ชนิดค า และหนา้ท่ีของค าไดถู้กตอ้ง 

๘. เลือกใชค้  า กลุ่มค า มาแต่งประโยคต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

๙. วเิคราะห์ประเภทของประโยคได ้

๑๐. มีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

     รวมทั้งหมด       ๑๐   ผลกำรเรียนรู้ 

 


