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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

วิสัยทัศนโรงเรียนศรีราชา  
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 
 1.สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูอยางหลากหลายดวยตนเองสูมาตรฐานสากล 

3.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเปน

พลโลก 

4.สงเสริมและพัฒนาใหครู จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียนและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณครูบนวิถีความเปนไทย 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม 

6.พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

7.เสริมสรางความสัมพันธทุกภาคสวนในการสรางภาคีเครือขาย ความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรบัปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะจำเปนพ้ืนฐาน  5 ประการท่ีนักเรียนพึงมี ซ่ึง

กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551  สมรรถนะเหลานี้ไดหลอมรวมอยูในมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท้ัง  8 กลุม สมรรถนะสำคัญของผูเรียนท้ัง   5  ประการไดแก 

1. ความสามารถในการสื ่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห การคิกสังเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอยางเปนระบบเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย

คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

5. ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต เปนความสามารถของนักเรียนในดาน

การนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การทำงานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมดานความขัดแยงและความแตกตางระหวางบุคคล 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การสืบเสาะหาความรู และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถของนักเรียนในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท้ังดาน

วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา และการอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชาพุทธศักราช   2562   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551     มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงปะสงคเพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ตองรูคุณคา หวงแหน และเทิดทูนสถาบันสูงสุดของ

ชาติ 

 2. ซื่อสัตย สุจริต เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนมีจิตสำนึกคานิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันกับผูอื่นใน

สังคมอยางมีความสุข 

3. มีวินัย เปนคุณลักษณะของผูเรียนเรียนดานการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อยางมีความ

รับผิดชอบ และความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะของนักเรียนดานความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยากรูอยากเรียน รักการ

อานการเขียน การฟง รูจักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผลท้ังดวยตนเอง และรวมกับ ผูอ่ืนดวยความขยัน หม่ันเพียร และอดทน และ

เปดรับความคิด ใหม ๆ 

5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะ ของนักเรียนในการดำรงชีวิตอยางมีความพอประมาณใช สิ ่งของอยาง

ประหยัด พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูบนหลักเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 6. มุงม่ันในการทำงาน เปนคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีจิตสำนึกในการใชบริหารงานและทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน ในการทำงานตามความคิดสรางสรรค มีทักษะและมุงม่ันตอความสำเร็จของงาน 

 7. รักความเปนไทย เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่รูจักหวงแหน อนุรักษพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตาม

วัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนไดทำประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัครเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชมุชน สังคม 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

 1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 
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ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการ

เรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 

การทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่ง

สำคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น  ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการ

เรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นำไปใช ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการ

สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปท่ี 1 – 

มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6)  

หลักสูตรไดมีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตวัชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 

1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 

2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 

ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
  

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึง

กำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรูจำนวน 60 มาตรฐาน ดังนี้ 

 

ภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน ไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตและมี  

                      นสิัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

                     เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

องค์ความรู้ ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 

และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด

อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    

การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก

อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  

ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   

การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจใน

ความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน

การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สร้างสรรคง์านศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   

เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้

ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        

ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทาํงาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเ้ทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ่ื้น  

การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 

ถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้

ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   

การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  

และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ

สร้างสรรค ์
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สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  

                     อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 

สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา       

                     ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 

                     นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

คณิตศาสตร 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี     

                     เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาท่ีกำหนดให 

สาระท่ี2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและ              

                     ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช 

สาระท่ี3 สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

สาระท่ี4 แคลลูลัส 

 มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ

ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล

ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง

และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไป

ใชประโยชน 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบ

ตางๆ ของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซ่ีดาวฤกษและ

ระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบน

ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช

ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค

ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 

นับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
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มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน

นับถือ 

สาระท่ี2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด เนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความ

เปนไทย 

 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกันใชแผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนควา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนิน

ชีวิต มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
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มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยาสารเสพติด และ

ความรุนแรง 

 

ศิลปะ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต ใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

การงานอาชีพ 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
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สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม  และมี

สวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การ

สื่อสาร  การแกปญหา การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี

คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ภาษาตางประเทศ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของ

การท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 

    เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและ

เขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

    เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงานเนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
                                 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 3.  มีวินยั 

                                 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                      7.  รักความเป็นไทย 

                                      8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                  2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

             4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

                  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นตอ่

การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             

                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                

     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                        

                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

ความสัมพนัธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน

ไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะ

ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช

วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนำ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   

 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนน  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของ

สถานศึกษา และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตร 40 ชั่วโมงตอป หรือ 1 หนวยกิต 

ตอป ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวมจำนวน 880 ชั่วโมงตอป หรือ 22 หนวยกิตตอป และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 

 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของสถานศึกษา 

และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตรรวม 3 ป จำนวน 80 ชั่วโมงตอป หรือ 2 หนวย

กิต ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐาน 3 ป จำนวน 1,640 ชั่วโมง หรือ 41 หนวยกิต และผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
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 3. จัดเวลาเรียนสำหรบักิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร 

ภูมิศาสตร 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3นก.) 

 

320 (8 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

 

240 (6นก.) 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (IS) 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ไมนอยกวา  1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ท21101  ภาษาไทย 1    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

 ท21102  ภาษาไทย 2    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ท22101  ภาษาไทย 3    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

ท22102  ภาษาไทย 4                               จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ท23101  ภาษาไทย 5    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

ท23102  ภาษาไทย 6    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท21101     รายวิชา ภาษาไทย 1             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน    จับใจความสำคัญจาก

เรื่องท่ีอาน ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอ คิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำท่ีมีหลาย

ความหมายในบริบทตาง ๆ จากการอาน ตีความคำยาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุขอสังเกตและความ

สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง โนมนาวใจ     ปฏิบัติตามคูมือแนะนำวิธีการใชงานของเครื่องมือหรือเครื่องใชใน

ระดับท่ียากข้ึน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับ   จากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทใน

การอาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคำถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย เขียนแนะนำ

ตนเองเขียนบรรยายประสบการณ เขียนเรียงความ เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากสื่อท่ีไดรับ เขียนจดหมาย

สวนตัว มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ีฟงและดู เลาเรื่องยอจากเรื่องท่ีฟงและดู พูดแสดงความ

คิดเห็นอยางสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและดู ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ มีมารยาทในการฟง การ

ดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สรางคำในภาษาไทย วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูดและภาษา

เขียน  จำแนกและใชสำนวนท่ีเปนคำพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมท่ีอาน วิเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน สรปุความรูและขอคิดจากการ

อานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 กิจกรรมการเรียนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดี    และวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการใชภาษาและ

ทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง 

ใชกระบวนการอานสรางความรู ความคิดไปใชในการตัดสินใจ และแกปญหาเรื่องตางๆ สรางวิสัยทัศนในการดำเนิน

ชีวิต ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานในรูปแบบตางๆ อยางสรางสรรค ใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม ในการ

พัฒนาผูเรียนและนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/8, ม. 1/9 

ท 2.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/6, ม.1/7,ม. 1/9 

ท 3.1    ม.1/3, ม.1/5,ม.1/6 

ท 4.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5,  ม.1/6 

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

รวมตัวช้ีวัด 25 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท21102     รายวิชา ภาษาไทย 2     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน  1.5  หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน จับใจความสำคัญจาก

เรื่องท่ีอาน ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำท่ีมีหลาย

ความหมายในบริบทตาง ๆ จากการอาน ตีความคำยาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุขอสังเกตและความ

สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง โนมนาวใจ     ปฏิบัติตามคูมือแนะนำวิธีการใชงานของเครื่องมือหรือเครื่องใชใน

ระดับท่ียากข้ึน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับ   จากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทใน

การอาน  คัดลายมือ     ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคำถูกตอง ชัดเจน เหมาะสมและสละสลวย เขียน

เรียงความ เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากสื่อท่ีไดรับ เขียนจดหมายกิจธุระ   เขียน

รายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญ พูดเลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น พูด

ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ พูดรายงาน และมีมารยาท    ในการพูด สรางคำในภาษาไทย วิเคราะห

ชนิดและหนาท่ีของคำในประโยค แตงบทรอยกรอง จำแนกและใชสำนวนท่ีเปนคำพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดี

และวรรณกรรมท่ีอาน วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอาน สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอย

กรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 กิจกรรมการเรยีนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดี   และวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการใชภาษาและ

ทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง 

ใชกระบวนการอานสรางความรู ความคิดไปใชในการตัดสินใจ และแกปญหาเรื่องตางๆ สรางวิสัยทัศนในการดำเนิน

ชีวิต ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานในรูปแบบตางๆ อยางสรางสรรค ใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม ในการ

พัฒนาผูเรียน และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,  ม. 1/4,ม. 1/5, ม. 1/6, ม. 1/7, ม. 1/8, ม. 1/9 

ท 2.1   ม.1/1, ม.1/2,ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/7,ม. 1/8 ม. 1/9 

ท 3.1   ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/6 

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

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

รวมตัวช้ีวัด 32 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท22101    รายวิชา  ภาษาไทย 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน จับใจความสำคัญจาก

เรื่องท่ีอาน ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอานงานเขียนอยาง

หลากหลายเพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน    คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคำ

ถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ  เขียนเรียงความ  มีมารยาทในการเขียน พูดสรุป

ใจความสำคัญของเรื่องท่ีฟงและดู เลาเรื่องยอ จากเรื่องท่ีฟงและดู พูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีฟง

และดู ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียงใน

ภาษาไทย สรางคำในภาษาไทย  รวมถึงลักษณะของประโยคสามัญ  วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน 

วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอาน สรุป

ความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำ บทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตาม

ความสนใจ 

 กิจกรรมการเรยีนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดี    และวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการใชภาษาและ

ทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใชภาษาครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ีสอดแทรกใน

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตจริงไดถูกตอง 

เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 

ท 2.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6,ม.2/7, ม.2/8 

ท 3.1 ม.2/1,  ม.2/3, ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

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

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

รวมตัวช้ีวัด  28  ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท22102 รายวิชาภาษาไทย 4           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโม จำนวน 1.5 หนวยกิต    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน      จับใจความสำคัญจาก

เรื่องท่ีอาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน 

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคำถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนรายงาน เขียน

จดหมาย เขียนยอความ เขียนตามคำบอก เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและดู   มีมารยาทในการเขียน พูดสรุป

ใจความสำคัญของเรื่องท่ีฟงและดู พูดในโอกาสตาง ๆ ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ มีมารยาทในการ

ฟง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของประโยคสามัญ ประโยความรวม และประโยคความซอน รวมรวบและอธิบาย

ความหมายของคำภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  วิเคราะหวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทองถ่ินท่ีอานพรอม

ยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของวรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน     ท่ีอาน สรุปความรูและขอคิดจากการ

อานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 กิจกรรมการเรียนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดี    และวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการใชภาษาและ

ทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใชภาษาครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ีสอดแทรกใน

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตจริงไดถูกตอง

เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/7, ม.2/8 

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

ท 3.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

ท 4.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5 

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

รวมตัวช้ีวัด  26 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท23101       รายวิชาภาษาไทย 5      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1          เวลาเรียน 60 ช่ัวโม จำนวน 1.5 หนวยกิต    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและจำแนกการใชคำภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน วิเคราะหระดับ

ภาษา ใชคำทับศัพทและศัพทบัญญัติ อานออกเสียงบทรอยแกวรอยกรองไดถูกตอง ระบุความแตกตางของคำท่ีมี ความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญ  และรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน   อานเรื่องตาง ๆ 

แลวเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ยอความ วิเคราะห วิจารณและประเมินเรื่องท่ีอาน โดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ 

เพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน ประเมินความถูกตองของขอมูลท่ีใชสนับสนุนในเรื่องท่ีอาน วิจารณความสมเหตุสมผล การลำดับ

ความและความเปนไปไดของเรื่อง วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอานตีความ และประเมินคุณคา

แนวคิดท่ีไดจากงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

และเขียนขอความโดยใชถอยคำไดถูกตองตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรือัตชีวประวัติ โดยการเลาเหตุการณ ขอคิดเห็น

และทัศนคติในเรื่องตาง ๆ เขียนยอความ เขียนอธิบายชี้แจง และความคิดเห็น โตแยงอยางมีเหตุผล เขียนรายงานการศึกษา

คนควาและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู พูดในโอกาสตาง ๆ ได

ตรงตามวัตถุประสงค พูดโนมนาวโดยการนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทในการฟง 

การดูและการพูด สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินในระดับท่ียากยิ่งข้ึน วิเคราะหวิถีไทยและคุณคา

จากวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอาน สรุปความรูและขอคิดจากการอาน เพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำและบอก

คุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิง 

กิจกรรมการเรียนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการใชภาษาและ

ทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใชภาษาครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ีสอดแทรกใน

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตจริงไดถูกตอง

เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม. 3/8, ม. 3/9, ม. 3/10  

ท 2.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/6,ม. 3/9, ม. 3/10  

ท 3.1 ม. 3/1, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 

ท 4.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4 

ท 5.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4 

รวมตัวช้ีวัด 29 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท23102       รายวิชาภาษาไทย 6       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโม จำนวน 1.5 หนวยกิต    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและจำแนกการใชคำภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย ใชคำทับศัพทและศัพทบัญญัติ แตงบทรอยกรอง อาน

ออกเสียงบทรอยแกวรอยกรองไดถูกตอง ระบุความแตกตางของคำท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุ

ใจความสำคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน อานเรื่องตาง ๆ  แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 

บันทึก ยอความ วิเคราะห วิจารณและประเมินเรื่องท่ีอาน โดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน ประเมิน

ความถูกตองของขอมูลท่ีใชสนับสนุนในเรื่องท่ีอาน วิจารณความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเปนไปไดของเรื่อง 

วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน ตีความและประเมินคุณคาแนวคิดท่ีไดจากงานเขียนอยาง

หลากหลาย เพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และเขียนขอความโดยใช

ถอยคำไดถูกตองตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยการเลาเหตุการณ ขอคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องตาง 

ๆ เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็นหรือโตแยงในเรื่องตาง ๆ เขียนรายงานการศึกษาคนควาและ

โครงงาน มีมารยาทในการเขียน วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดู เพ่ือนำขอคิดมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิต พูดใน

โอกาสตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด สรปุเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และ

วรรณกรรมทองถ่ินในระดับท่ียากยิ่งข้ึน วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน สรุปความรูและขอคิด

จากการอาน เพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคา

ตามความสนใจและนำไปใชอางอิง 

กิจกรรมการเรียนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดี    และวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการ

ใชภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยง

ชีวิตจริง 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใชภาษาครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ีสอดแทรก

ในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตจริงได

ถูกตองเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม. 3/8, ม. 3/9, ม. 3/10  

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

ท 3.1 ม. 3/2, ม. 3/4, ม. 3/6 

ท 4.1 ม. 3/1, ม. 3/4, ม. 3/6 

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

รวมตัวช้ีวัด 26 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ท31101  ภาษาไทย 1    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท31102  ภาษาไทย 2    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ท32101  ภาษาไทย 3    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ท32102  ภาษาไทย 4                               จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท33101  ภาษาไทย 5    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ท33102  ภาษาไทย 6    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ท30201  การอานและพิจารณาวรรณกรรม  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30202  การอานและพิจารณาวรรณคดี  จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ท30203  ประวัติวรรณคดี 1   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30204  ประวัติวรรณคดี 2   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท30205  หลักภาษาไทย    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30206  หลักและการใชภาษาไทย  จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 

ท30207  การพูด    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30208  การพูดและการเขียน   จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท31101     รายวิชา ภาษาไทย 1             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิธีการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน อานจับ

ใจความ ตีความแปลความและขยายความเรื่องท่ีอานวิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผลตอบคำถาม

จากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนดอานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอ

ความ และรายงาน ใชกระบวนการอานสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิตศึกษาวิธีการเขียนสื่อสาร ในรูปแบบอธิบาย   บรรยาย   

พรรณนา เขียนเรียงความ  ยอความจากบทความกวีนิพนธและวรรณคดี  เรื่องสั้น เขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรืองท่ีฟงและดู  การเลือกเรื่องท่ีฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ การพูดในชีวิตประจำวัน  ศึกษาธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา แตงคำประพันธประเภทโคลง รวมท้ังระดับ

ของภาษา คำราชศัพท  ศึกษาหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 

 โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะหสังเคราะห ประเมินคา เพ่ือพัฒนาประสบการณ และแกปญหา 

สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต  ใชกระบวนการเขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค  เชน  ทักษะการเขียนเรียงความ ยอ

ความ เขียนบันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  พัฒนางานเขียนในรูปแบบบันเทิงคดี โดย

การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลและจดบันทึกอยางสม่ำเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดทัูกษะการพูดสรุป

แนวคิด และเสนอแนวคิดใหมทักษะการแตงบทรอยกรองประเภทโคลง 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีไดรับ ไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวัน เปนผูมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง การดู และการพูด ทองจำและบอกคุณคา

บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงได เกิคความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ึไดสั่ง

สมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน ชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของ

ภาษาไทยในฐานะท่ีเปนสมบัติของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด   

ท 1.1  ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/6, ม4/7, ม4/9 

 ท 2.1 ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/4, ม4/8 

 ท 3.1  ม4/1,ม4/2, ม4/3,ม4/5, ม4/6 

 ท 4.1  ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/4,ม4/5, ม4/6 

ท 5.1 ม4/1 ,ม4/2,ม4/3, ม4/4,ม4/6 

รวม  27 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท31102     รายวิชา ภาษาไทย 2             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิธีการอานจับใจความจากสื่อ  วิเคราะหวิจารณแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหม

อยางมีเหตุผลคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน และประเมินคาวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงและเสนอ

ความคิดใหมอานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิดสังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส

และแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิตศึกษา

วิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบรายงานเชิงวิชาการ  เขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยใชภาษาเรียบเรียง

ถูกตองมีขอมูลและสาระชัดเจน  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรืองท่ีฟงและดู  ประเมินเรื่อง

ท่ีฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดูศึกษาวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทยอิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศและภาษาถ่ินหลักแตงคำประพันธประเภทกาพย  ศึกษาหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะหสังเคราะห ประเมินคาเพ่ือพัฒนาประสบการณ และแกปญหา สราง

วิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต   การใชกระบวนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได ตรงตามวัตถุประสงคใชภาษาเรียบเรียงมีขอมูล 

และสาระสำคัญชัดเจนเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง  การใชวิจารณญาณในการ

เลือกเรื่องท่ีฟงและดูทักษะพูดในชีวิตประจำวัน ทักษะการโนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหม ทักษะแตงบทรอยกรองประเภท

กาพย 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยนำการคิดวิเคราะหสังเคราะหความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

เปนผูมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง การดู และการพูดทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานท่ีมี

คุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงไดเกิคความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ึไดสั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึง

ปจจุบันชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาไทยในฐานะท่ีเปนสมบัติ

ของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด   

 ท 1.1  ม4/2,ม4/4, ม4/5,ม4/6,ม4/7, ม4/8,ม4/9 

 ท 2.1 ม4/5,ม4/6, ม4/7,ม4/8 

 ท 3.1  ม4/3,ม4/4, ม4/5,ม4/6 

 ท 4.1  ม4/4,ม4/5, ม4/6,ม4/7 

ท 5.1 ม4/1, ม4/2,  ม4/3,ม4/4,ม4/5,ม4/6 

รวม  25  ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท32101     รายวิชา ภาษาไทย 3             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 

ตีความ แปลความ และขยายความเรื ่องที่อาน วิเคราะหและวิจารณเรื ่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล คาดคะเน

เหตุการณจากเรื่องท่ีอานและประเมินคาเพ่ือนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห วิจารณ 

แสดงความคิดเห็น โตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง 

ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน สังเคราะหความรู

จากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ 

มีมารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลและ

สาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองใน

รูปแบบตาง ๆ ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจ

ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหแนวคิด การใชภาษา 

และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู พูดในโอกาสตาง ๆพูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสม มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 

และลักษณะของภาษา ใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และ

บุคคลรวมทั้งคำราชาศัพทอยางเหมาะสม แตงบทรอยกรอง วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น อธิบาย

และวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทย วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห

และวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู

ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมใน

ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษาทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอย

กรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ และนำไปใชอางอิง 

 กิจกรรมการเรียนรูเนนการพัฒนาการใชภาษาไทยอยางถูกตองและเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน เขียน ฟง ดู พูด 

โดยใหฝกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใชทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงการเรียนรู

ตาง ๆ ทำใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหจากการอานวรรณคดี 

วรรณกรรมการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การใชวิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

การสังเคราะหความรูและขอคิด 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษาท่ีถูกตอง พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ี

สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามไปใชพัฒนา

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพในชีวิตจริงไดถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/5, ม. 4-6/9 

ท 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2,ม. 4-6/8 

ท 3.1 ม. 4-6/2, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

ท 4.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/5, ม. 4-6/7 

ท 5.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

รวม  20 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท32102     รายวิชา ภาษาไทย 4             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน ตีความ 

แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจาก

เรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห วิจารณ แสดงความ

คิดเห็น โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายใน

เวลาที่กำหนด อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน สังเคราะหความรูจากการ

อานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ มี

มารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลและ

สาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองใน

รูปแบบตาง ๆ ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจ

ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหแนวคิด การใชภาษา 

และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู พูดในโอกาสตาง ๆพูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสม มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 

และลักษณะของภาษา ใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และ

บุคคลรวมทั้งคำราชาศัพทอยางเหมาะสม แตงบทรอยกรอง วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น อธิบาย

และวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทย วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห

และวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู

ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมใน

ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษาทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอย

กรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ และนำไปใชอางอิง 

 กิจกรรมการเรียนรูเนนการพัฒนาการใชภาษาไทยอยางถูกตองและเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน เขียน ฟง ดู พูด 

โดยใหฝกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใชทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงการเรียนรู

ตาง ๆ ทำใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหจากการอานวรรณคดี 

วรรณกรรมการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การใชวิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

การสังเคราะหความรูและขอคิด 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษาท่ีถูกตอง พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ี

สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามไปใชพัฒนา

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพในชีวิตจริงไดถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6,ม. 4-6/7, ม. 4-6/8, ม. 4-6/9 

ท 2.1 ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6,ม. 4-6/7, ม. 4-6/8 

ท 3.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

ท 4.1 ม. 4-6/2, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6 

ท 5.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

รวม 27 ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท33101     รายวิชา ภาษาไทย 5             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอานโดยการ  อาน

ตีความ  แปลความ  ขยายความเรื่องท่ีอาน วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานทุกๆดานอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอาน

งานเขียนประเภทตางๆภายในเวลาที่กำหนดอานเรื่องตางๆแลวกำหนดกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และ

รายงาน โดยใชกระบวนการอานสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต  ศึกษาวิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบการแสดงทรรศนะ  

โตแยง  โนมนาวใจ  เชิญชวน   จากบทความ เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธและวรรณคดี  เขียนบันทึกจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู การเลือกเรื่องที่ฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ กรรพูดในชีวิตประจำวัน  ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของของภาษาใชคำและกลุมคำ

สรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค การแตงคำประพันธประเภทฉันท รวมทั้งระดับของภาษา คำราชาศัพท ศึกษาหลักการ

วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะห  สังเคราะห ประเมินคา เพื่อพัฒนาประสบการณ และแกปญหา 

สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต ใชกระบวนการเขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค  เชน ทักษะการเขียนเรียงความ การ

เขียนยอความ การเขียนบันทึกการศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลและจดบันทึกอยางสม่ำเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือก

เรื่องที่ฟงและดู ทักษะการพูดสรุปแนวคิดและเสนอแนวคิดใหม พูดแสดงทรรศนะ โตแยงโนมนาวใจ และลักษณะของของ

ภาษาใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค และลักษณะของของภาษาใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตาม

วัตถุประสงค ทักษะการแตงบทรอยกรอง ประเภทฉันท   

 เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูที ่ไดรับไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวัน เปนผูมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟง การดูและการพูด ทองจำและบอกคุณคา

บทอาขยานและบทรอยกรองที่ที่มีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงได เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได

สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน ชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวสังคมในอดีต และความงามคุณคา

ของภาษาไทยในฐานะที่เปนสมบัติและมรดกของชาติ   ประเมินคา แสดงความคิดเห็นโตแยง มีมารยาทในการสื่อสาร   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด สามารถสื่อสารดวยภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม  นำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1  ม.6/1 , ม6/2ม.6/3 , ม.6/6 , ม.6/7 ม.6/9 

ท 2.1 ม. 6/1 , ม.6/2, , ม.6/4  ม.6/6, ม. 6/8 

ท 3.1 ม. 6/1 , ม.6/2 ม.6/3 , ม.6/ 4 ,ม.6/ 5 , ม.6/6 

ท 4.1 ม.6/3, ม.6/4 , ม.6/6 , ม.6/7      

ท 5.1 ม.6/1 ,ม. ม6/2, ม.6/4 , ม.6/5 ,ม.6/6      

รวม  26  ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท33102     รายวิชา ภาษาไทย 6             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกวบทรอยกรองการอานจับใจความ  อานงานเขียนประเภทตาง ๆ  อานตีความ  แปล

ความ  ขยายความ  วิเคราะห    วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยง คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอานและ ประเมินคา   อาน

เรื่องตางๆแลว    เขียนกรอบแนวคิด    ผังความคิด สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลง

เรียนรูตางๆมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ  สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต ศึกษาวิธีการ

เขียนในรูปแบบตาง ๆ   การแสดงทรรศนะ  โตแยง  โนมนาวใจ  เชิญชวน    ประเมินคุณคางานเขียน  การเขียนรายงานจาก

การคนควา  ใชขอมูลสารสนเทศอางอิง การเขียนบันทึกความรูโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตองมีขอมูลและสาระชัดเจน ศึกษา

หลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู ประเมินเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณในการ

เลือกเรื่องที่ฟงและดู  ศึกษาวิเคราะหหลักการสรางคำไทย คำสมาส อิทธิพลของภาษาตางประเทศ และภาษาถิ่น หลักการ

แตงำประพันธประเภทฉันทและราย ศึกษาหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ   

 โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เพื่อพัฒนาประสบการณ และแกปญหา

สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิตการใชกระบวนการเขียนรายงานเชิงวิชาไดตรงตามวัตถุประสงค ใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มี

ขอมูลและสาระสำคัญชัดเจน เพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง การใชวิจารณญาณใน

การเลือกเรื่องที่ฟงและดู  ทักษะในการพูดในชีวิตประจำวัน ทักษะการพูดแสดงทรรศนะ การพูดโนมนาวใจ การพูดโตแยง

และการเสนอแนวคิดใหม ทักษะการแตงคำประพันธรอยกรองประเภทฉันทและราย 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาความรูท่ี

ไดรับ ไปปรับใชในชีวิตประจำวัน เปนผูมีมารยาทในการในการอาน มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการฟงการดูและกาพูด 

ทองจำและบอกคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงได เกิดความซาบซ้ึงเห็นคุณคาภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอด

ภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน ชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาไทยเห็น

คุณคาและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทยในฐานะท่ีเปนสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1    ม.6/1,  ม.6/2   ม.6/3,  ม.6/4ม. 6/5ม. 6/9 

ท 2.1   ม.6/1 , ม.6/2 ,  ม.6/3    ม.6/4ม. 6/5ม. 6/8 

ท 3.1   ม.6/1,  ม.6/2  ,ม.6/3  ,  ม.6/5    ม.6/6 

ท 4.1   ม.6/3, ม.6/4  ,   ม. 6/5,  ม. 6/7 

ท 5.1   ม.6/3,  ม.6/4,  ม.  6/5 

รวม   24   ตัวช้ีวัด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30201  รายวิชา การอานและพิจารณาวรรณกรรม             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน  

ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด มีมารยาทในการอาน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลและสาระสำคัญชัดเจน 

บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมารยาทใน การเขียน 

 วิเคราะหแนวคิด การใชภาษาและความนาเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล โดยใชกระบวนการประเมินคา

เรื่องท่ีฟงและดู เพ่ือนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดู  

มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

 วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ  

และบุคคล รวมท้ังคำราชาศัพทอยางเหมาะสม   

 สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง  อธิบายภูมิปญญาทางภาษา  

เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ

และนำไปใชอางอิง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

 2. สามารถผลิตงานเขียนในรูปแบบตางๆ ได 

 3. พูดตอท่ีประชุมชน และพูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค 

 4. สามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความรักและภูมิใจในภาษาไทย 

 5. วิเคราะหและประเมินคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30202  รายวิชา การอานและพิจารณาวรรณคดี             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน ตีความ แปลความ 

และขยายความเรื่องท่ีอานจากสื่อตางๆ วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุกๆดานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจาก

เรื่องท่ีอานและประเมินคาเพ่ือนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะหวิจารณ และแสดงความ

คิดเห็น โตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ

ภายในเวลาท่ีกำหนด อานเรื่องตางๆแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน สังเคราะหความรูจาก

การอานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเล็กโทรนิกส และแหลงเรียนรูตางๆมาพัฒนาตนและมีมารยาทในการอาน  

อานจากสื่อตางๆ เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพ้ืนบานท่ีมีรูปแบบและเนื้อหา

หลากหลาย มีมารยาทในการอาน มุงม่ันในการทำงาน ใฝรูใฝเรียน ใชทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  

 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญา 

ของภาษา วิเคราะหและประเมินการใชภาษา จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี 

เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ

นำไปใชในชีวิตจริง วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสารธารณะ และรัก

ความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางไพเราะถูกตอง 

 2. จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 3. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอานได 

 4.วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล 

 5. วิเคราะหวิจารณ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

รวม  5 ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30203  รายวิชา ประวัติวรรณคดี 1            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40  ช่ัวโมง   จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เก่ียวกับประวัติความเปนมา  ประวัติ 

กวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การชำระหนังสือวรรณคดี  เพ่ือใหรูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัยแวดลอมท่ีมี

สวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละ

สมัย   

เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานในการเขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัย

นั้น  และเห็นคุณคาของวรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดย

นำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มี

ความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เก่ียวกับประวัติ 

ความเปนมา  ประวัติกวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การชำระหนังสือวรรณคดี   

2. รูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัย

สุโขทัยและอยุธยา   

3. เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละสมัย   

4. เขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณคาของ

วรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม   

5. นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดยนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 

6. มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มีความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน 

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30204    รายวิชา ประวัติวรรณคดี 2             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรเก่ียวกับประวัติความเปนมา   

ประวัติกวี  ลักษณะของวรรณคดีในสมัยตางๆ เนื้อหาโดยสังเขป  เพ่ือใหรูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัย

แวดลอมท่ีมีสวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดี

และวรรณกรรมในแตละสมัย   

เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานในการเขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัย

นั้น  และเห็นคุณคาของวรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดย

นำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มี

ความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร เก่ียวกับประวัติความเปนมา  

ประวัติกวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การชำระหนังสือวรรณคดี   

2. รูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัย

กรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร  

3. เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละสมัย   

4. เขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณคาของ

วรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม   

5. นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดยนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 

6. มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มีความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน 

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30205    รายวิชา หลักภาษาไทย            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  40  ช่ัวโมง      จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย  สามารถใชประโยค 

ซับซอนตามเจตนาของการสื่อสาร  โดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย  สามารถใชภาษาสรางมนุษยสัมพันธ

ในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  แสดงความคิดเห็นเชิงโตแยง   ใชภาษาในการใหความรวมมือดวยการใชถอยคำทาทางท่ี

สุภาพ   สามารถใชคำราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมท้ังอิทธิพลของภาษา

ถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทย  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  โคลง ฉันท และรายดวยถอยคำ

ท่ีไพเราะแสดงออกทางอารมณและคุณคาทางความคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย   

2. สามารถใชประโยคซับซอนตามเจตนาของการสื่อสารโดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย   

3. สามารถใชภาษาสรางมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  แสดงความคิดเห็นเชิงโตแยง   ใชภาษาใน   

    การใหความรวมมือดวยการใชถอยคำทาทางท่ีสุภาพ   สามารถใชคำราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล 

4. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมท้ังอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทย   

5. สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  โคลง ฉันท และรายดวยถอยคำท่ีไพเราะแสดงอกทางอารมณ 

    และคุณคาทางความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30206    รายวิชา หลักและการใชภาษาไทย             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  80  ช่ัวโมง        จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  ลักษณะของภาษา    สามารถใชประโยคซับซอนตามเจตนาของการ

สื่อสาร    โดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย รวมท้ังใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสรวมท้ังคำราชาศัพท ได

ถูกตอง ตามฐานะบุคคล     เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมท้ังอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมาใชใน

ภาษาไทย   สามารถแตงคำประพันธ กาพย กลอน โคลง ราย และฉันทดวยถอยคำท่ีไพเราะแสดงออกทางอารมณและคุณคา

ทางความคิดสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง  วิเคราะหเนื้อหา จากสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส จากแหลงเรียนรู

ตางๆ นำไปใชประโยชนในการศึกษาตอและการทำงานคนควาจากแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางและถูกตอง    มีความคิด

สรางสรรค 

เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตองเสริมสรางใหนักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทำงาน และรักความเปนไทย อันจะนำไปสูการอนุรักษและพัฒนาภาษาไทย 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจธรรมชาติของภาษา  พลังภาษา และลักษณะของภาษา ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบของภาษาไทยและ

ระบุลักษณะสำคัญของภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

2. สามารถใชประโยคซับซอนตามเจตนาของการสื่อสาร โดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย 

3 สามารถใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสรวมท้ังคำราชาศัพท ไดถูกตอง ตามฐานะบุคคล 

4. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษารวมท้ังอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมาใชในภาษาไทย 

5. สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน โคลง ฉันท และรายดวยถอยคำท่ีไพเราะ แสดงออกทาง

อารมณและมีคุณคาทางความคิด 

6 สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง  วิเคราะหเนื้อหา จากสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส จากแหลงเรียนรู

ตางๆ  อยางกวางขวางและถูกตอง มีความคิดสรางสรรคเพ่ือใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30207    รายวิชา การพูด               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2        เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ศึกษาการรูจักเลือกฟง  เลือกดูสิ่งท่ีเปนความรูและความบันเทิงอยางมีวิจารณญาณ  การนำความรูจากการฟงการ

ดูสื่อรูปแบบตาง ๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและแกปญหาการพูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะหวิจารณจากการ

ฟงและการดูอยางมีเหตุผล  การพูดในโอกาสตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ ก่ึงทางการและไมเปนทางการ  โดยใชภาษาถูกตอง

เหมาะสมและมีเหตุผล  การใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับหลักการพูด   การพูดโนมนาวใจ  การเจรจา

ตอรอง  การพูดโตแยง  การพูดเพ่ือความบันเทิงโดยการใชภาษาถูกตอง เหมาะสมและมีเหตุผล   การใชกิริยาทาทางและการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน

อยางเห็นคุณคาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1.  รูจักเลือกฟง  เลือกดูสิ่งท่ีเปนความรูและความบันเทิงอยางมีวิจารณญาณ   

2. นำความรูจากการฟงการดูสื่อรูปแบบตาง ๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและแกปญหา 

3. พูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะหวิจารณจากการฟงและการดูอยางมีเหตุผล 

4. พูดในโอกาสตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ ก่ึงทางการและไมเปนทางการ  โดยใชภาษาถูกตองเหมาะสมและมี 

    เหตุผล 

5. ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับหลักการพูด   การพูดโนมนาวใจ  การเจรจาตอรอง  การพูด 

    โตแยง  การพูดเพ่ือความบันเทิงโดยการใชภาษาถูกตอง เหมาะสมและมีเหตุผล 

6. ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30208    รายวิชา การพูด และการเขียน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  80  ช่ัวโมง     จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษากระบวนการเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล และ 

สาระสำคัญชัดเจน   เขียนยอความจากสื่อท่ีมีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย  ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน  แลวนำมาพัฒนา 

งานเขียนของตนเอง บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอมีมารยาทในการเขียน   สรุปแนวคิด และ 

แสดงความคิดวิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไป 

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิตมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดู   พูดในโอกาสตางๆ  พูดแสดงทรรศนะโตแยง      โนม 

นาวใจ  และเสนอแนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสมมีมารยาทในการฟงการดู และการพูด 

 

ผลการเรียนรู 

1.  เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ   ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล  

    และสาระสำคัญชัดเจน   มีมารยาทในการเขียน 

2.  เขียนยอความจากสื่อท่ีมีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย 

3. ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน  แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

4. บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 

5. ประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณใน 

   การเลือกเรื่องท่ีฟงและดู 

6. พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะโตแยง  โนมนาวใจ  และเสนอแนวคิดใหมดวยภาษาถูกตอง 

เหมาะสมมีมารยาทในการฟง  การดู และการพูด 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ท21101  ภาษาไทย 1    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

 ท21102  ภาษาไทย 2    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ท22101  ภาษาไทย 3    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

ท22102  ภาษาไทย 4                               จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ท23101  ภาษาไทย 5    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 

ท23102  ภาษาไทย 6    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนวยกิต 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท21101  รายวิชาภาษาไทย                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน1.5 หนวยกิต             ภาคเรียนท่ี 1 

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 นิราศภูเขาทอง ท 1.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/4,  
ม. 1/5, ม. 1/8, 
ม. 1/9 
ท 2.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/7,  
ม. 1/9 
ท 3.1 ม. 1/3,  
ม. 1/6 
ท 4.1 ม. 1/2,  
ม. 1/6 
ท 5.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/3,  
ม. 1/4,ม. 1/5 

1. การเขาใจความหมายของคำศัพทจะทำให

ศึกษาวรรณคดีไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. การเขาใจประเภทของคำพองท่ีใชในคำ

ประพันธทำใหเขาใจความหมายของคำศัพท

ไดชัดเจนข้ึน และการใชบริบทชวยพิจารณา

ความหมายของคำศัพทบางคำ ซ่ึงไมสามารถ

ตรวจสอบความหมายโดยตรงจากพจนานุกรม 

จะทำใหผูอานเขาใจความหมายของคำ

ประพันธนั้นไดถูกตองและชัดเจน 

3. คำประสมเกิดจากการนำคำมูลท่ีมี

ความหมายตางกันตั้งแต 2 คำข้ึนไปมา

รวมกัน แลวเกิดเปนคำท่ีมีความหมายใหม 

หรือยังคงมีเคาความหมายของคำเดิม การ

สรางคำประสมทำใหภาษาไทยมีคำใชเพ่ิม

มากข้ึน 

4. คำซอนเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต 2 คำข้ึน

ไปมารวมกัน แตละคำท่ีนำมารวมกันตองมี

ความหมายเหมือนกัน คลายคลึงกัน หรือตรง

ขามกันก็ไดคำท่ีเกิดข้ึนจะมีความหมายใหม 

หรือยังคงมีเคาของความหมายเดิม การสราง

คำซอนทำใหภาษาไทยมีคำใชเพ่ิมข้ึน 

17 

 

10 
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ลำดับท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   5. คำซ้ำเกิดจากการนำคำมูลคำเดิมมา

กลาวหรือเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง   

แลวเกิดเปนคำท่ีมีความหมายใหมหรือ

ยังคงมีเคาของความหมายเดิม  

ในการเขียนจะใชไมยมก (ๆ ) แทนคำซ้ำการ

สรางคำซ้ำทำใหภาษาไทยมีคำใชเพ่ิมมากขึ  

6. การอานจับใจความเปนการอาน

ระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความสำคัญ 

อยางยิ่งในการศึกษาหาความรู มีวัตถุ 

ประสงคเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับ

ขอความหรือเรื่องราวท่ีอาน ผูท่ีมี 

ทักษะการอานจับใจความสูงจะ 

สามารถเขาใจเนื้อหาท่ีปรากฏใน 

ขอความหรือเรื่องท่ีอานอยางรวดเร็ว 

และแมนยำซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานใน 

การวิเคราะหหรือตีความเรื่องราวนั้น ๆ 

ตอไป 

7. ในนิราศภูเขาทองมีคำประพันธ 

ท่ีมีความหมายสัมพันธกับสำนวนท่ีเปน

คำพังเพยและสุภาษิตซ่ึงควรวิเคราะหให

เขาใจเพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน และ

ควรศึกษากลวิธีการประพันธสำหรับใช

ในการพินิจคุณคาทางวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือใหเห็น

คุณคาและสามารถนำมาใชในการแตง

คำประพันธได 
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ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   8. คุณคาของนิราศภูเขาทองเดนท้ัง

ดานวรรณศิลปท่ีไพเราะงดงาม  

ดานเนื้อหาท่ีสอดแทรกขอคิดใน 

การดำเนินชีวิตหลายประการ และดาน

สังคมท่ีสะทอนวิถีชีวิตไทย 

9. วรรณคดีทำใหผูอานไดเห็นความ

งามของภาษาทำใหจิตใจออนโยน  

สื่อความคิดและจินตนาการทำใหเกิด

ปญญา การอานวรรณคดีจึงชวย 

จรรโลงใจ พัฒนาความคิด และปลูกฝง

คุณธรรมท่ีดีงาม 

 

 

 

 

2 โคลงโลกนิติ ท 1.1 ม. 1/1,  

ม. 1/4, ม. 1/5,  

ม. 1/8, ม. 1/9 

ท 2.1 ม. 1/2,  

ม. 1/3, ม. 1/9  

ท 3.1 ม. 1/3,  

ม. 1/6 

ท 4.1 ม. 1/2,  

ม. 1/3, ม. 1/6 

ท 5.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/3,  

ม. 1/4, ม. 1/5 

1. โคลงโลกนิติ เปนสุภาษิตท่ีมี 

การรวบรวมและชำระสมเด็จพระเจา 

บรมวงศเธอกรมพระยาเดชาดิศร  

เนื้อหาของโคลงเปนคติสอนใจในการ

ดำเนินชีวิต การศึกษาความหมายของ

คำศัพท ทำใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

2. ความเปรียบเปนการเปรียบเทียบสิ่ง

ใดหนึ่งใหเห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน เนื้อหา

ในโคลงโลกนิติเปนสุภาษิต 

คำสอนจึงใชความเปรียบเทียบ 

เพ่ือใหผูอานเห็นภาพและเขาใจเนื้อหา 

3. คำพองแบงเปนคำพองรูปซ่ึงเขียน

เหมือนกัน อานออกเสียงตางกัน  

คำพองเสียงเปนคำท่ีเขียนตางกัน  

อานออกเสียงเหมือนกัน สวน

คำพองรูปพองเสียงเปนคำท่ีเขียนและ

อานออกเสียงเหมือนกัน คำพองท้ัง 3 

ประเภท 

15 10 
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ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   มีความหมายแตกตางกัน การเขาใจ

ความหมายของคำพอง ตองพิจารณา

บริบทแวดลอมจึงจะทราบความหมาย

อยางถูกตอง สวนคำพองความหมาย 

หรือคำไวพจนเปนคำท่ีเขียนตางกัน  

อานออกเสียงตางกัน แตความหมาย

เหมือนกัน การนำคำไปใชตอง 

เลือกใชใหเหมาะสมกับบริบท  

4. คำแตละชนิดในประโยคทำหนาท่ี

แตกตางกัน และคำชนิดเดียวกันอาจ

ทำหนาท่ีในประโยคแตกตางกันได 

ข้ึนอยูกับตำแหนงและบริบทอ่ืน ๆ ใน

ประโยค การรูจักชนิดและหนาท่ีของ

คำในประโยคทำใหเขาใจเนื้อความใน

ประโยคนั้นไดชัดเจน การสื่อสารจึงมี

ประสิทธิภาพ 

5. คำประพันธประเภทโคลงบังคับการ

ใชคำเอก คำโท บางคำจึงตองใชคำเอก

โทษ โทโทษเพ่ือใหถูกตองตามฉันท

ลักษณ และสื่อความหมายตามท่ีผูแตง

การ การเขาใจคำเอกโทษ โทโทษทำให

เขาใจเนื้อหาในโคลงโลกนิติมากข้ึน 

และการอานคำโคลงโลกนิติอยาง

ถูกตอง ทำใหไดรับอรรถรสในการอาน 

และสื่อความหมายไดตรงตามตองการ 

6. บทอาขยานในโคลงโลกนิติมีคุณคา

ท้ังดานเนื้อหาท่ีใหขอคิดและคุณคา

ดานภาษาท่ีไพเราะคมคาย  

การทองจำบทอาขยานจึงมีประโยชน 
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ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   สามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตได 

7. กลวิธีการประพันธเปนการเลือก 

ใชถอยคำใหเกิดความไพเราะงดงาม

และชวยสื่อความหมายใหเกิด 

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน กลวิธีการ

ประพันธมีหลายรูปแบบ เชน การใชคำ

อุปมา อุปลักษณ การเลนคำ และการ

เลนเสียง การเขาใจกลวิธีการประพันธ

ทำใหเขาใจเนื้อหาใน 

คำประพันธ และตระหนักในคุณคา

ของคำประพันธมากข้ึน 

 8.โคลงโลกนิติเปนสุภาษิตไทยโบราณ

ท่ีมีเนื้อหาใหคติสอนใจ ท้ังในเรื่องการ

พัฒนาตนเองและการปฏิบัติตนตอผูอ่ืน 

การเขาใจเนื้อหาใน 

โคลงโลกนิติ ทำใหสามารถนำคำสอน

ไปประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได 

9. คำพังเพยและสุภาษิตเปนถอยคำ

สำนวนท่ีมุงใหคติในการดำเนินชีวิต 

โดยคำพังเพยมีความหมายกลาง ๆ ท่ี

แฝงขอคิดเตือนใจใหนำไปปฏิบัติ สวน

สุภาษิตมุงเนนการสั่งสอนตักเตือนให

จดจำ ในโคลงโลกนิติมีคำสอนท่ี

สอดคลองกับคำพังเพยและสุภาษิต 

การเขาใจเนื้อหาทำใหสามารถนำคำ

พังเพยและสุภาษิตไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 
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ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   10. การพินิจคุณคาของโคลงโลกนิติ

แบงเปนคุณคาดานวรรณศิลป คุณคา

ดานแนวคิดคุณคาดานเนื้อหา และ

คุณคาดานสังคม ซ่ึงคุณคาแตละดาน

นั้นมีประโยชนตอการศึกษาวรรณคดี

และการนำมาประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน 

11. การเขียนบรรยายประสบการณ 

เปนการเขียนอธิบายเรื่องราวตาง ๆ 

ตามลำดับเหตุการณและตามความเปน

จริง ผูเขียนจึงตองใชสำนวนภาษา 

ถอยคำอยางเหมาะสม เรียบเรียง

เหตุการณใหเปนลำดับ เพ่ือใหผูอาน

เขาใจเรื่องและเกิดความรูคลอยตาม

เรื่องราวท่ีผูเขียนตองการเลา 

12. การพูดแสดงความคิดอยาง

สรางสรรค เปนการใชความคิด 

พิจารณาประเด็นตาง ๆ โดยเปน 

ความคิดท่ีแปลกใหม นาสนใจ และ

สรางสรรคสังคม ผูพูดจึงตองศึกษา 

เรื่องนั้นอยางละเอียดแลวจึงวิเคราะห 

วิจารณหรือประเมินคาเรื่องนั้นอยางมี

หลักเกณฑ เพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชน 

และสามารถนำไปประยุกตใชไดใน 

ชีวิตจริง 

13. การพูดหรือเขียนเลาเรื่องท่ี

สอดคลองกับคำสอนในโคลงโลกนิติ 

เปนการพูดหรือเขียนเพ่ือแสดงใหเห็น

วาโคลงโลกนิติเปนสุภาษิตคำสอนท่ีมี 
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ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   ความทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนิน

ชีวิตในปจจุบัน ผูพูดหรือเขียนเลาเรื่อง

ตองเขาใจเนื้อหาในโคลงโลกนิติจึงจะ

สามารถถนำมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได 

14. การเขียนกระทูบนกระดานสนทนา

เปนการสื่อสารประเภทหนึ่งบนสื่อ

อิเล็กทรอนิกสท่ีผูเขียนควรเลือกใช

ถอยคำใหกระชับ สุภาพ  

สื่อความหมายไดถูกตอง และเขียน

เรื่องท่ีสรางสรรคเพ่ือใหเปนประโยชน

แกผูอาน สามารถนำไปใชในชีวิตจริง

ได15. การเขียนบันทึกการเรียนรูเปน

การเขียนความรู ความรูสึก และ 

ความคิดเห็นจากการอานวรรณคดี 

เพ่ือพัฒนาความคิดของผูอาน 

 

 

 

 

3 สุภาษิตพระรวง ท 1.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/4,  

ม. 1/5, ม. 1/8,  

ม. 1/9 

ท 2.1 ม. 1/6,  

ม. 1/9 

ท 3.1 ม. 1/3,  

ม. 1/6 

ท 4.1 ม. 1/2,  

ม. 1/6 

ท 5.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม.1/3,  

ม. 1/4,  ม. 1/5 

1. การศึกษาความหมายของคำศัพทใน

วรรณคดีทำใหเขาใจเนื้อความของ

วรรณคดีเรื่องนั้นไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. คำซอนเกิดจากการนำคำท่ีมี

ความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกัน 

หรือตรงขามกัน มารวมกันใหเกิด 

คำใหมท่ีมีความหมาย 

3. สุภาษิตพระรวงใหขอคิดคำสอนใน

การดำเนินชีวิตหลายประการ ซ่ึง

สัมพันธกับโคลงโลกนิติและสุภาษิต

ไทย 

4. คำตาง ๆ ท่ีอยูในเรื่องหรือขอความ 

เรียกวา บริบท บริบทจะชวยอธิบายให

เขาใจคำยากบางคำได ทำใหผูอาน

เขาใจเนื้อความจากเรื่องไดชัดเจนข้ึน 

 

10 5 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

4 กาพยพระไชย

สุริยา 

ท 1.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/4,  

ม. 1/8, ม. 1/ 

ท 2.1  ม. 1/1,  

ม. 1/9 

ท 3.1 ม. 1/5,  

ม. 1/6 

ท 4.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/5 

ท 5.1 ม. 1/1, 

ม. 1/2, ม. 1/3,  

ม. 1/4, ม. 1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การศึกษาความหมายของคำศัพทใน

วรรณคดีทำใหเขาใจเนื้อความของวรรณคดี

เรื่องนั้นไดชัดเจนข้ึน 

2. การอานและจับใจความสำคัญได ทำให

สามารถลำดับเหตุการณ สรุปเนื้อเรื่องของ

วรรณคดีไดชัดเจน 

3. เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียง

วรรณยุกต สามารถนำมาประกอบใหเกิดคำ

ท่ีมีความหมาย 

4. หนวยเสียงพยัญชนะทายในภาษาไทยเปน

หนวยเสียงตัวสะกดของคำซ่ึงมี 9 หนวย

เสียง 

5. คำท่ีอยูในแม ก กา เปนคำท่ีประกอบข้ึนจาก 

หนวยเสียงพยัญชนะตน หนวยเสียงสระและหนว

เสียงวรรณยุกตคำท่ีประสมหนวยเสียงสระ อำ ไอ ใ  

เอาจะออกเสียงเหมือนมีเสียงพยัญชนะทาย 

แตไมปรากฏรูปพยัญชนะท่ีเปนตัวสะกด 

6. คำซอนเปนคำท่ีเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต 

2 คำข้ึนไปมารวมกัน คำท่ีนำมารวมกันอาจมี

ความหมายเหมือนกัน คลายคลึงกัน หรือตรง

ขามกันก็ได  คำท่ีเกิดข้ึนจะมีความหมายใหม 

หรือยังมีเคาของความหมายเดิม 

7. คำประสมเกิดจากจากการนำคำมูลตั้งแต 

2 คำข้ึนไปมาประสมเปน 

คำใหม ท่ีมีความหมายใหมหรือยังคงมีเคา

ความหมายของคำเดิม 

8. การอานกาพยเปนทำนองเสนาะผูอาน

ตองเขาใจจังหวะวรรรคตอน เขาใจฉันท

ลักษณ และเนื้อหา ออกเสียงถูกตองตาม

อักขรวิธี ชัดเจน มีสมาธิ 

 

18 

 

 

10 
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ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

    ในการอานและการควบคุมเสียง 

9. บทชมธรรมชาติในเรื่อง กาพยพระ

ไชยสุริยา มีความงดงามไพเราะ

ทางดานวรรณศิลปและสื่อจินตภาพ 

ท่ีงดงาม 

10. กาพยยานี 11 หนึ่งบทประกอบ 

ดวย บาทเอกและบาทโท บาทหนึ่ง

แบงเปน 2 วรรค วรรคหนามี 5 คำ 

วรรคหลังมี 6 คำ และมีสัมผัสบังคับ

ระหวางวรรคและระหวางบท 

11. การพูดเสนอความรู เปนการพูด

เพ่ือแสดงความรูและขอเท็จจริงใหเห็น

ชัดเจนเปนลำดับข้ันตอน มีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหผูฟงไดรับความรู การพูดเสนอ

ความรูมีท้ังการบรรยาย การบรรยาย

สรุป การพูดเลาเรื่อง  

12. กาพยพระไชยสุริยามีคุณคา

ทางดานวรรณศิลป ใหความรู 

หลักภาษาไทย และมีคุณคาทาง 

ดานแนวคิด เนื้อหา และสังคมใน 

การสอดแทรกคติธรรมคำสอน เสนอ

แนวทางการแกไขปญหาของสังคม 

13. สุนทรภูเปนกวีท่ีมีความสามารถใน

การประพันธ วรรณคดีของทานใหท้ัง

ความรูและขอคิดหลายประการ ซ่ึง

ลวนแตเปนประโยชนสามารถนำไป

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิตไดอยางดี 

 

 

 

 

 

คะแนนกลางภาค  15 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท21102 รายวิชาภาษาไทย                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน1.5 หนวยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

 

ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 ราชาธิราช ตอน 

สมิงพระรามอาสา 

ท 1.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/4,  

ม. 1/8, ม. 1/9 

ท 2.1 ม.1/2,  

ม. 1/4, ม. 1/5,  

ม. 1/7, ม. 1/9 

ท 3.1 ม. 1/1,  

ม. 1/3, ม. 1/6 

ท 4.1 ม. 1/2,  

ม. 1/3 

ท 5.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/3,  
ม. 1/4 

1. วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช แปลมา

จากพงศาวดารมอญ และนำมาเรียบ

เรียงใหมสอดแทรกวิถีชีวิตความเปน

ไทย เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิง

พระรามอาสา มีคำศัพทท่ีควรศึกษา

มากมาย เพ่ือเปนประโยชนใน 

การอานเรื่องใหเขาใจมากยิ่งข้ึน 

2. แนวทางท่ีจะทำใหอานออกเสียงบท

รอยแกวท่ีเปนวรรณคดีไดดีนั้น ตอง

ศึกษาเนื้อเรื่องใหเขาใจ สังเกตถอยคำ

และขอความท่ีเปนใจความสำคัญเพ่ือเนน

เสียง และฝกอานออกเสียง 

คำท่ีอานยากใหถูกตอง 

3. การอานออกเสียงบทรอยแกวท่ีมัก

เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันจะเปน 

การอานโดยไมไดเตรียมตัวลวงหนา ซ่ึง

ผูอานจะตองใชทักษะและ

ความสามารถท่ีเคยฝกฝนมาเพ่ือใหการ

อานออกเสียงนั้นมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

ผูท่ีจะอานออกเสียงบทรอยแกวไดดี จึง

ตองฝกฝนและพัฒนาตนอยูเสมอ 

4. การเขียนยอความเปนการนำ

ใจความสำคัญของเรื่องท่ีอาน ฟง หรือ

ดู มาเรียบเรียงใหมใหกระชับ เขาใจ

งาย และไดใจความถูกตอง ครบถวน

ตามเรื่องเดิม 

 

27 

 

 

15 



115 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   5. คำซอน เปนคำท่ีเกิดจากการนำ 

คำมูลท่ีมีความหมายเหมือนกันคลายคลึงกัน 

หรือตรงขามกัน ตั้งแต 2 คำมารวมกัน ทำให

เกิดคำใหมท่ีมีความหมายใหมหรือมีเคาของ

ความหมายเดิม 

6. คำประสม เปนคำท่ีเกิดจากการนำคำท่ีมี

ความหมายตางกันตั้งแต 2 คำมารวมกันเปน

คำใหมท่ีมีความหมายใหม หรือมีเคาของ

ความหมายเดิม 

7. ลักษณนาม เปนคำท่ีใชบอกลักษณะของสิ่ง

ตาง ๆ เพ่ือแสดงรูปราง ลักษณะ หรือ 

ปริมาณของสิ่งนั้น 

8. คำท่ีมีความหมายถึงบุคคล สัตว พืช วัตถุ 

ท้ังท่ีสามารถมองเห็นและมองไมเห็นเปน

คำนาม 

9. คำท่ีใชแทนคำนามเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช

คำนามนั้นซ้ำอีกเปนคำสรรพนามคำนามนั้นซ้ำ 

10. คำกริยาท่ีใชแสดงการกระทำ แสดง

อาการ หรือแสดงสภาพของคำนามหรือคำ

สรรพนามซ่ึงเปนประธานในประโยค 

11. คำซ่ึงทำหนาท่ีขยายกริยาในประโยคเปน

คำวิเศษณ 

12. คำท่ีปรากฏหนาคำนาม หรือคำสรรพนามเพ

บอกความสัมพันธระหวางคำนั้นกับคำอ่ืนในประโยค

เดียวกันเปนคำบุพบท 

13. คำท่ีใชเชื่อมคำ กลุมคำ หรือประโยค เขา

ดวยกันเปนคำเชื่อม 

14. คำท่ีเปลงออกมาเพ่ือแสดงอารมณอยาง

ใดอยางหนึ่ง 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   ตอสถานการณขณะนั้นเปนคำอุทาน 

15. การเขาใจลักษณะและความหมาย

ของคำพองท่ีใชในวรรณคดี ทำใหเขาใจ

เนื้อความท่ีอานไดถูกตอง 

16. ไมยมก (ๆ) จะใชเม่ือเปนคำซ้ำ และ

เม่ือตองการซ้ำคำ วลี หรือประโยคเดิมอีก

ครั้งหนึ่งซ่ึงตองเปนคำชนิดเดียวกันและ

อยูในเนื้อความเดียวกัน 

17. อุปมาเปนการใชถอยคำเปรียบเทียบ

ใหเห็นภาพพจนท่ีชัดเจน ซ่ึงมักมีคำวา ดัง 

เหมือน ดุจ ในขอความท่ีแสดงการ

เปรียบเทียบนัน้ 

18. การพูดแสดงความคิดสรางสรรคตอง

ใชความคิดพิจารณาประเด็นตาง ๆ แลวจึง

แสดงความคิดนั้นใหปรากฏ เพ่ือใหเปน

ประโยชนแกผูฟง โดยเปนความริเริ่ม 

แปลกใหมและสรางสรรคสังคม 

19. การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟงและดู 

ทำใหไดรับขอมูลท่ีกระชับ ประหยัดเวลา 

ไดสาระสำคัญครบถวน และทำใหการ

สื่อสารเกิดประสิทธิภาพ ไดรับประโยชน

ท้ังผูพูดและผูฟง 

20. การเขียนแนะนำตนเองเปน 

การนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

ใหผูอ่ืนรับทราบเพ่ือประโยชนอยางใด 

อยางหนึ่ง ซ่ึงขอมูลท้ังหมดตองเปนความ

จริง 

21. พรรณนาโวหารเปนการเขียนอธิบาย

รายละเอียดของสิ่งตาง ๆ หรือความรูสึก

อยางประณีตละเอียดลออ เพ่ือใหผูอาน

เกิดความซาบซ้ึง และเกิดจินตภาพ 
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ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   22. การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา

เปนงานเขียนรอยแกวท่ีมีการแทรก

เนื้อความท่ีกลาวอยางละเอียด และ

เลือกใชถอยคำเพ่ือใหผูอานเห็นภาพ มี

โครงสรางท่ีประกอบดวยคำนำ  

เนื้อเรื่องและสรุป 

23. จดหมายลาครู เปนจดหมาย 

กิจธุระรูปแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขออนุญาตครูผูสอนเพ่ือหยุดเรียน อัน

เนื่องมาจากนักเรียนมีกิจธุระสวนตัว

จะตองไปปฏิบัติหรือมีอาการปวยจนไม

สามารถมาเรียนได 

24. การถายทอดวรรณคดีออกมาเปน

บทละครทำใหเขาใจเนื้อเรื่องและความ

นึกคิดของตัวละครไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

25. การแสดงละครจากวรรณคดีเปน

การสืบสานวรรณคดีไทยวิธีหนึ่ง ซ่ึงทำ

ใหผูแสดงและผูชมเขาใจเนื้อเรื่องและ

พฤติกรรมของตัวละครไดดียิ่งข้ึน 

26. วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอน 

สมิงพระรามอาสา ใหคุณคาท้ังดาน

สำนวนภาษาท่ีไพเราะจับใจ สละสลวย

ชวนอาน ใหขอคิดเก่ียวกับการรักษา

คำพูด การรักชาติบานเมือง รักเกียรติ

และศักดิ์ศรีของตนเอง 
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ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

2 กาพยเหชม 

เครื่องคาวหวาน 

ท 1.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/3,  

ม. 1/4, ม. 1/5,  

ม. 1/6, ม. 1/7,  

ม. 1/8, ม. 1/9 

ท 2.1 ม. 1/1,  

ม. 1/8, ม. 1/9 

ท 3.1 ม. 1/4,  

ม. 1/5, ม. 1/6 

ท 4.1 ม. 1/1,  

ม. 1/4, ม. 1/5 

ท 5.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/3,  

ม. 1/4, ม. 1/5 

 
 

1. กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน เปนบท

พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2เนื้อความ

กลาวถึงการชมอาหารคาวหวาน และงาน

นักขัตฤกษในแตละเดือน 

ของไทย เปนวรรณคดีท่ีสะทอน 

การรับประทานอาหารท่ีเปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ี

สืบเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. บทรอยกรองจากเรื่อง กาพยเหชม

เครื่องคาวหวานมีความไพเราะมาก 

การอานออกเสียงอยางถูกตองท้ัง

จังหวะและทำนองจะทำใหบทรอยกรองมี

ความไพเราะมากยิ่งข้ึน การนำ 

บทรอยกรองท่ีชอบมาคัดลายมือและ

ทองจำ ทำใหเกิดความซาบซ้ึงและ

สามารถนำไปใชอางอิงได 

3. เสียงวรรณยุกตเปนเสียงสูงต่ำท่ี

เกิดข้ึนรวมกับเสียงสระ เม่ือเปลี่ยน

เสียงวรรณยุกตในพยางคหรือคำ 

ความหมายก็จะเปลี่ยนไปดวย พยางค

ทุกพยางคมีเสียงวรรณยุกต  

แตบางพยางคมีเสียงไมตรงกับ 

รูปวรรณยุกต 

4. การประพันธบทรอยกรองใหไพเราะ

จะมีกลวิธีการเลือกใชคำและการใช

โวหารภาพพจนตาง ๆ ซ่ึงตองเรียนรู

และฝกฝน 

17 

 

 

10 
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ลำดับท่ี ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   5. กาพยเหชมเครื่องคาวหวานเปน

วรรณคดีไทยท่ีมีคุณคา การฝกแตงกาพยเห

เพ่ือชมอาหารไทยจึงเปน 

การสืบทอดวรรณคดีไทยอยางเห็นคุณคา

อีกทางหนึ่ง 

6. การจับใจความและวิเคราะหเรื่องท่ีอาน 

ทำใหเขาใจสาระสำคัญของเรื่อง ทราบ

ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็นของ

ผูเขียน เปนการขยายความรูและความคิด

ของผูอานใหกวางยิ่งข้ึน การวิเคราะห

ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความ

สมเหตุสมผลของเรื่อง ทำใหผูรับสาร

สามารถประเมินความนาเชื่อถือของเรื่อง

นั้นไดชัดเจนและแมนยำ 

7. ปจจุบันการนำเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ มี

จำนวนมาก บางครั้งอาจเปนขอมูลท่ีมีเนื้อหา

โนมนาวใจหรือเชิญชวนใหปฏิบัติตามโดยมี

จุดหมายแอบแฝง ดังนั้น จึงตองรูจักการ

ประเมินคา 

8. เนื้อหาท่ีปรากฏในสื่อเหลานี้ การพูด

ประเมินคาเก่ียวกับสื่อท่ีมีเนื้อหา 

โนมนาวใจเปนการแสดงความคิดเห็นของผูพูด

เพ่ือใหฟงทราบ และเปนขอมูล 

อีกสวนหนึ่งเพ่ือประกอบการตัดสินใจของตน

ท่ีประเมินคาขอมูลจากสื่อตาง ๆ8. ภาษาพูดมี

ลักษณะไมเปนทางการ การใชคำอาจไม

ถูกตองตามหลักเกณฑ แตใหความสนิทสนม

เปนกันเอง 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   สวนภาษาเขียนเปนภาษาระดับ

ทางการ การใชคำตองถูกตองตามแบบ

แผนใชในการสื่อสารท่ีเปนทางการ 

9. การอานเอกสารคูมือตองอานอยาง

ละเอียดและทำความเขาใจใหชัดเจน 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามไดอยาง

ถูกตอง การอานและปฏิบัติตาม

เอกสารคูมือจะทำใหผูอานสามารถใช

เครื่องมือเครื่องใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

และยังเปนการถนอมอายุการใช 

งานใหยาวนาน ขณะเดียวกันเปน 

การเพ่ิมความละเอียดรอบคอบใหแก

ผูอานไดมากยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงควรอาน

เอกสารคูมือกอนเริ่มใชงาน 

เครื่องมือเครื่องใช เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจและคุนเคยกับการใชงานมาก

ยิ่งข้ึน 

10. การเขียนดวยลายมือท่ีสวยงาม

เปนระเบียบและถูกตองตามอักขรวิธี 

เปนคานิยมท่ีดีงามและเปนการอนุรักษ

ภาษาไทย 

11. การเขียนรายงานเปนรายงานเรื่อง

ท่ีศึกษาคนควาเปนการพูดเพ่ือใหผูฟง

ไดรับทราบขอมูลและเกิดความเขาใจ 

ซ่ึงผูพูดตองรายงานขอมูลท่ีถูกตอง 

ชัดเจน เพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนจาก

การฟงอยางเต็มท่ี 

12. การพูดรายงานเรื่องท่ีศึกษา 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   คนควาเปนการพูดเพ่ือใหผูฟงไดรับทราบ

ขอมูลและเกิดความเขาใจ ซ่ึงผูพูดตอง

รายงานขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน เพ่ือใหผูฟง

ไดรับประโยชนจากการฟงอยางเต็มท่ี 

13. กาพยเหชมเครื่องคาวหวานมีความ

ไพเราะจากการเลือกสรรถอยคำ และการใช

โวหารเปรียบเทียบท่ีคมคาย เนื้อหากลาวถึง

อาหารไทยหลายชนิด ทำใหผูอานรูจัก

อาหารเหลานั้นซ่ึงเปนการอนุรักษความ

เปนไทยอีกทางหนึ่งพระคุณและแสดงให

เห็นวาคุณคาความดีของคนอยูจิตใจไมใช

รูปกายภายนอก 

14. นิทานพ้ืนบานเรื่องสังขทองมี

ความสัมพันธกับวิธีชีวิตของคนไทยใน

ทองถ่ินตาง ๆ ท้ังดานจิตรกรรม เพลง

กลอมเด็ก การละเลนพ้ืนบาน ปริศนาคำ

ทาย และสำนวนโวหาร 

15. นิทานพ้ืนบานในภาคตาง ๆ  

จะมีเรื่องราวแตกตางกันตาม

สภาพแวดลอมและลักษณะทางวัฒนธรรม

ของแตละทองถ่ิน 

16. พระลอเปนนิทานพ้ืนบานของ

ภาคเหนือท่ีเลาสืบตอกันมา ซ่ึงสะทอนให

เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

และความเปนมาของพระธาตุพระลอใน

จังหวัดแพร ท่ีเชื่อวาเปนสถานท่ีบรรจุอัฐิ

ของพระลอและพระเพ่ือนพระแพง 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   17. พญาคันคากเปนนิทานพ้ืนบานของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสะทอนภาพความแหง

แลงและการขอฝนอันเปนตนกำเนิดของประเพณี

บุญบั้งไฟ 

18. นิทานพ้ืนบานภาคกลางหลายเรื่องเปน

ที่รูจักกันดี เนื่องจากไดรับการนำมาสราง

เปนการตูนหรือละครโทรทัศน และบาง

เรื่องก็มีการนำมาแตงเปนวรรณคดีดวย 

 

 

 

3 นิทานพ้ืนบาน ท 1.1 ม. 1/2,  

ม. 1/4, ม. 1/8,  

ม. 1/9 

ท 2.1 ม. 1/7,  

ม. 1/8, ม. 1/9 

ท 3.1 ม. 1/2,  

ม. 1/6 

ท 4.1 ม. 1/2 

ท 5.1 ม. 1/1,  

ม. 1/2, ม. 1/3,  

ม. 1/4 
 

1. นิทานพ้ืนบานเปนเรื่องเลาท่ีเลา 

สืบตอกันมาในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง และ

แพรหลายไปยังทองถ่ินอ่ืน จึงมักมีการใช

คำภาษาถ่ินหรือคำท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม

ของทองถ่ินนั้นการเรียนรูคำศัพทเหลานี้จะ

ทำใหศึกษานิทานพ้ืนบานไดเขาใจมาก

ยิ่งข้ึน 

2. คำพองความหมายหรือคำไวพจนเปนคำ

ท่ีมีความหมายเหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน

แตใชรูปเขียนตาง ๆ กัน การเรียนรูคำ

ไวพจนทำใหสามารถเลือกคำมาใชในบริบท

ตาง ๆ ไดเหมาะสมและหลากหลาย 

3. สังขทองเปนนิทานพ้ืนบานท่ีไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย เพราะเนื้อเรื่อง

สนุกสนานนาติดตาม และใหขอคิดท่ี

สะทอนคานิยมของคนไทย9  ภูมิประเทศ

ของภาคตะวันออกและ 

 

 

16 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   ภาคใตสวนใหญติดทะเล มีชายหาด เกาะ 

และภูเขาเรื่องราวของนิทานพ้ืนบานจึงมัก

อธิบายท่ีมาของสถานท่ีเหลานั้น และ

สะทอนวิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูใกลทะเล 

4. การนำประสบการณจากการฟงและดู

นิทานพ้ืนบานมาเขียนเปนเรื่องยอ ทำใหเกิด

ความรูความเขาใจในเนื้อหานิทานพ้ืนบาน

เรื่องนั้น ๆ ชัดเจนข้ึน 

5. การเลานิทานเปนการถายทอดความ

สนุกสนานเพลิดเพลินจากนิทานผาน

น้ำเสียงและลีลาทาทางของผูเลา ซ่ึงอาจใช

อุปกรณอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือเพ่ิมความ

สนุกสนานและสงเสริมจินตนาการแกผูฟง 

การเลานิทานพ้ืนบานเปนการสืบสานภูมิ

ปญญาทองถ่ินอีกวิธีหนึ่ง 

6.นิทานพ้ืนบานแตละเรื่องใหขอคิดท่ีเปน

ประโยชน ซ่ึงสามารถนำมาสอนใจและ

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

7. จดหมายสอบถามขอมูล เปนจดหมาย

เพ่ือขอความรวมมือหรือ 

ขอความชวยเหลือ ซ่ึงสวนแรกของ

เนื้อความในจดหมายตองแนะนำตนเอง

หรือหนวยงานกอน แลวจึงชี้แจง

วัตถุประสงคและสวนทายของจดหมายควร

แสดงความขอบคุณผูตอบลวงหนา8. 

โครงงานเปนการศึกษา 

เพ่ือแสวงหาความรูหรือสรางสิ่งประดิษฐ

ใหมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การเขียนรายงานโครงงาน 
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คะแนนสอบปลายภาค 15  คะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด  100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา

เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   เปนสวนหนึ่งในการนำเสนอผลของ

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

9. การจัดทำโครงงานเก่ียวกับนิทาน

พ้ืนบานนั้น นอกจากจะไดความรู

เก่ียวกับนิทานพ้ืนบานเพ่ิมเติมแลว ยัง

เปนการอนุรักษและสืบสานนิทาน

พ้ืนบานอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม

ของไทยอีกดวย 

10. การนำเสนอโครงงานไมวาจะเปน

การเขียนรายงานโครงงานหรือการจัด

แสดงโครงงานเปนการนำผลการ

ปฏิบัติงานจากการทำโครงงานมา

เผยแพรใหผูอ่ืนรับทราบ เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู ความคิด และเปนแนวทางใน

การจัดทำโครงงานตอไป 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท22101 รายวิชาภาษาไทย                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน1.5หนวยกิต              ภาคเรียนท่ี 1 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 โคลงภาพพระราช-
พงศาวดาร 

ท 1.1 ม. 2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/4,  
ม. 2/7, ม. 2/8 
ท 2.1 ม. 2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/8 
ท 3.1 ม. 2/1,  
ม. 2/3, ม. 2/6 
ท 4.1 ม. 2/4 
ท 5.1 ม.2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/3,  
ม. 2/4,ม. 2/5 

1. การเขาใจความหมายของคำศัพทจะทำให

อานออกเสียง 

ไดถูกตองและยังสามารถเขาใจเรื่องท่ีอาน 

2. การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนการ

สื่อสารโดยการใชเสียงถายทอดอารมณ

ความรูสึกไปยังผูฟงและยังเปนการอนุรักษ

วัฒนธรรมทางภาษาอยางหนึ่ง 

ของไทยท่ีเยาวชนไทยควรรักษา 

ใหคงอยูตอไป 

3. การอานจับใจความ  

สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ี

อาน  

เปนสิ่งสำคัญท่ีจะทำใหการอาน 

มีประสิทธิภาพและเปนพ้ืนฐานการอานใน

ระดับท่ียากข้ึน 

4. การอภิปรายแสดง 

ความคิดเห็นและขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน

ควรเปน 

การแสดงความคิดเห็นท่ีประกอบดวยเหตุผล

ท่ีถูกตอง  

มีคุณธรรม กอใหเกิดประโยชนตอผูรับสาร

และไมกอใหเกิด 

ความขัดแยงในสังคม 

5. การอานมีความสำคัญและ 

จะเกิดประโยชนเม่ือผูอานสามารถประเมิน

คุณคาหรือแนวคิดท่ีไดจากการอานและ

นำไปใชในการดำเนินชีวิต 

 

15 

 

 

20 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   6. การอานทำใหมีความรูและความคิด

กวางไกล ความรูและความคิดสามารถ

สะสมได 

ตลอดชีวิต 

7. สังคมไทยมีบุคคลซ่ึงอยู 

ในฐานะแตกตางกันและมีคานิยมใน

การเคารพผูอาวุโส เราจึงตองเขาใจ

ความหมายของคำราชาศัพทและใชให

ถูกตองเพ่ือแสดง 

การยกยองและยังเปน 

การอนุรักษวัฒนธรรม 

ทางภาษาใหคงอยูตอไป 

8. การเขียนดวยลายมือ 

ตองเขียนตัวบรรจงใหถูกตอง สวยงาม 

และอานงายเพราะ 

จะทำใหการสื่อสารสัมฤทธิผล 

9. การทองจำบทรอยกรองท่ีมีคุณคา

ชวยจรรโลงใจและทำให 

มีขอคิดเตือนใจ 

10. การเขียนพรรณนาเปนการเพ่ิม

รายละเอียดของเรื่องใหนาอานเลือกใช

ถอยคำใหสละสลวย 

และใชการเปรียบเทียบเพ่ือใหผูอานเกิด

ภาพพจน 

11. การพูดสรุปความจากเรื่อง 

ท่ีฟงและดูเปนการสงสารท่ีตองสรุป

สาระสำคัญของสิ่งท่ีฟงและดู การพูด

ตองมีเนื้อหาตามขอเท็จจริงใชภาษาท่ี

เขาใจงายและอางอิงแหลงท่ีมาให

ชัดเจนจะทำใหการพูดสรุปความ 

เกิดประโยชนท้ังตอผูพูดและผูฟง 

 

 

 

 



127 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   12. การพูดวิเคราะหและวิจารณจากเรื่องท่ีฟง

และดูเปนการพูด 

ท่ีตองวิเคราะหขอมูลและแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล นำเสนอสิ่งท่ีวิเคราะหแลว

ออกมาเปนถอยคำท่ีทำใหผูฟงเกิดความรู

ความคิด 

13. การศึกษาโคลงภาพพระ-ราชพงศาวดาร

เพ่ือใหเห็นคุณคาของวรรณคดีท่ีจารึก

ประวัติศาสตรไทย ปลูกฝง 

ความรักชาติและสรางแรงจูงใจในการแสวงหา

ความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับประวัติศาสตรไทย 

14. วรรณกรรมท่ีมีคุณคา 

จะสะทอนสภาพสังคมไทย 

และใหขอคิดท่ีสามารถนำไปใช 

ในชีวิตจริงไดจึงควรเลือกอานวรรณกรรมอยาง

หลากหลาย 

 

 

 

2 บทเสภา
สามัคคีเสวก 

ตอน  
วิศวกรรมา 

และสามัคคี
เสวก 

ท 1.1 ม. 2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/3,  
ม. 2/4, ม. 2/6 
ม. 2/7, ม. 2/8 
ท 2.1 ม. 2/1, 
ม. 2/5, ม. 2/7  
ม.2/8 
ท 3.1 ม. 2/4,  
ม. 2/5, ม.2/6 
ท 4.1 ม. 2/3  
ท 5.1 ม.2/1, 
ม.2/2, ม.2/3, 
ม.2/4, ม.2/5 
 

1. การเขาใจความหมายของคำศัพทจะทำให

อานออกเสียงไดถูกตองและสรุปความ 

เรื่องท่ีอานได 

2. การเขียนดวยลายมือตองเขียนตัวบรรจง 

เขียนใหถูกตอง สวยงาม และอานงาย เพราะ 

จะทำใหการสื่อสารสัมฤทธิผล 

3. บทอาขยานชวยจรรโลงใจและใหขอคิด การ

ทองจำบทอาขยานทำใหจิตใจเบิกบาน  

เปนเครื่องเตือนใจ และสามารถนำไปใชอางอิง

ในการสื่อสารได 

 

 

 

 

 

 

15 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   4. การเขียนผังความคิดจากขอความ

ยาว ๆ หรือขอความ 

ท่ีเขาใจยากจะชวยจัดลำดับความคิด 

ทำใหจดจำไดงาย 

และเขาใจดีข้ึน 

5. การอานหนังสือหลายประเภทแลว

ประเมินคุณคาหรือแนวคิดท่ีไดเพ่ือ

นำไปใชแกปญหาในชีวิต เปนการอาน

ท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและ

สังคม 

6. การแตงบทรอยกรองตองมีฉันท

ลักษณถูกตอง ไพเราะท้ังรสคำและรส

ความ การแตงกลอนสุภาพเปนการ

อนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาอีกวิธีหนึ่ง 

7. การอภิปรายและการเขียนวิเคราะห 

วิจารณ เปนการแสดงความคิดเห็นซ่ึง

ประกอบดวยเหตุผลท่ีถูกตอง มี

คุณธรรม กอใหเกิดประโยชนตอผูรับ

สารและสังคม ไมกอใหเกิด 

ความขัดแยง 

8. การอานงานเขียนประเภทโนมนาว

ใจตองสังเกตกลวิธีการโนมนาวและ

ประเมินความนาเชื่อถือจากขอมูลและ

เหตุผล 

ท่ีผูเขียนนำเสนอ เพ่ือใหไดรับ

ประโยชนท่ีสามารถนำไปใช 

ในชีวิตจริงได 

9. การพูดโนมนาวเปน 

การสงสารใหผูฟงมีความคิดเห็นและ

รูสึกคลอยตามผูพูด ดังนั้น  

ผูพูดจึงตองมีคุณธรรม  
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   โนมนาวใจอยางสมเหตุสมผล จริงใจ ผู

พูดจึงจะประสบความสำเร็จในการพูด

และเปนประโยชนท้ังตอผูพูดและผูฟง 

10. การเขียนรายงานเปนการนำเสนอ

ขอมูลความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา

โดยเรียบเรียงอยางมีระบบมีหลักฐาน

อางอิงชัดเจน เพ่ือเผยแพรความรู 

ใหนาเชื่อถือและเกิดประโยชน 

ตอผูอาน 

11. การพูดรายงานเปนการพูด 

ท่ีไดจากการศึกษาผานการจัด

เรียงลำดับขอมูลมาเปนอยางดี จึงทำ

ใหเห็นถึงความสามารถในการศึกษา

คนควาและขอมูลท่ีพูดเปนประโยชน

ตอผูฟง 

12. ความรูมีอยูท่ัวไปไมเฉพาะแตใน

หองเรียน การแสวงหาความรูท่ีมี

ประโยชนดวยตนเองอยูเสมอทำใหเรา

มีความรูกวางข้ึน ทันสมัยและเปนผูใฝ

เรียนรู 

 

 

 

 

คะแนนกลางภาค 15 

3 ศิลาจารึก  

หลักท่ี 1 

ท 1.1 ม. 2/1,  

ม. 2/2, ม. 2/4,  

ม. 2/7, ม. 2/8  

ท 2.1 ม. 2/1,  

ม. 2/2, ม. 2/8 

ท 4.1 ม. 2/2  

ท 5.1 ม. 2/1,  

ม. 2/2, ม.2/3,  

ม. 2/4,   

1. การศึกษาท่ีมาของเรื่อง 

ศิลาจารึก หลักท่ี 1 แบบอักษรและการ

เขียนคำในสมัยพอขุน-รามคำแหง

มหาราชอยางถูกตอง ทำใหเห็น

ความสำคัญและ 

เกิดความตระหนักในคุณคา 

ของตัวอักษรไทย 

2. การอานออกเสียงบทรอยแกวตอง

อานใหถูกตอง ชัดเจน  

 

10 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   และตองใชน้ำเสียงใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับเรื่องท่ีอาน 

ท่ีสำคัญตองรูความหมายของคำศัพท

เพ่ือใหเขาใจเรื่องไดอยางถูกตอง 

3. การเขียนดวยลายมือตองเขียนตัว

บรรจง เขียนใหถูกตอง สวยงาม และ

อานงาย เพราะจะทำใหการสื่อสาร

สัมฤทธิผลและการสรุปเนื้อหาท่ีอาน

เปนแผนภาพความคิดจะทำให 

เขาใจเรื่องท่ีอานไดเปนอยางด ี

4. ประโยคเปนขอความท่ีมีใจความ

สมบูรณ แตละประโยคประกอบดวย 

ภาคประธาน และภาคแสดงประโยคมี 3 

ชนิด ประโยคสามัญ ประโยครวม และ

ประโยคซอน ประโยคสามัญเปน

ประโยคท่ีมีใจความเดยีว ประโยครวม

เปนประโยคท่ีมีคำสันธานเชื่อมใหเปน

ประโยคเดียวกัน สวนประโยคซอน 

เปนประโยคท่ีมีประโยคอ่ืนแทรก 

แบงเปนประโยคหลักและประโยคยอย

การวิเคราะหโครงสรางของประโยค

อยางถูกตอง จะทำใหการสื่อสาร 

มีประสิทธิภาพ 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ 

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   5. การอธิบายเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน ควร

เปนการแสดงความคิดเห็น 

ท่ีประกอบดวยเหตุผลท่ีถูกตอง  

มีคุณธรรมกอใหเกิดประโยชน 

ตอผูรับสารและสังคม  

ไมกอใหเกิดความขัดแยง 

6. การเขียนบรรยายเปนการเขียน

เรื่องราวตาง ๆ อาจเปนเรื่องจริงหรือ

เรื่องสมมุติก็ได  

การเขียนบรรยายท่ีดี ผูเขียนตองมี

ความรูในเรื่องท่ีจะบรรยาย  

ใชกลวิธีในการดำเนินเรื่องเหมาะสม

เพ่ือใหผูรับสารเขาใจและสนใจอาน 

7. การวิเคราะห วิจารณ จะตอง

แยกแยะเนื้อหาใหเขาใจในสวนตาง ๆ 

แลวจึงอธิบายเหตุผลประกอบการ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือนำไปสูขอสรุป

ความคิดเห็น 

ท่ีคลอยตามและโตแยงจาก 

เรื่องท่ีอาน 

8. คุณคาของศิลาจารึกดีเดน 

ท้ังดานวรรณศิลปท่ีใชคำงาย ๆ  

มีสัมผัสคลองจอง ดานเนื้อหา 

ท่ีสอดแทรกขอคิดในการดำเนินชีวิต

หลายประการและ 

ดานสังคมท่ีสะทอนภาพสังคมไทย การ

ตระหนักใน 

คุณคาของศิลาจารึก 

9. การสรุปความรูและการนำขอคิดท่ี

ไดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิต

จริง 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ 

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   10. การอานหนังสืออยางหลากหลาย

แลวประเมินคุณคาหรือแนวคิดท่ีได

เพ่ือนำไปใชในการแกปญหาชีวิตเปน

การอานท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังตอ

ตนเองและสังคม 
11. ความรูมีอยูท่ัวไปไมเฉพาะแตใน

หองเรียน การแสวงหาความรูท่ีมี

ประโยชนดวยตนเองอยูเสมอทำใหเรา

มีความรูกวางข้ึน ทันสมัยและเปนผูใฝ

เรียนรู 

  

4 บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
นารายณปราบน

นทก 

ท 1.1 ม. 2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/3,  
ม. 2/4, ม. 2/7 
ม. 2/8 
ท 2.1  ม. 2/4 
ม. 2/5, ม. 2/6  
ม. 2/8 
ท 3.1 ม. 2/1,  
ม. 2/3, ม. 2/6 
ท 4.1 ม. 2/1,  
ม. 2/4 
ท 5.1 ม. 2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/3,  
ม. 2/4, ม. 2/5 

1. รามเกียรติ์เปนวรรณคดีมรดกเรื่อง

หนึ่งของไทยท่ีรูจักกันแพรหลายจึงทำ

ใหตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้อยูใน

ความทรงจำของคนไทยสืบตอมา 

2. การเขาใจความหมายของคำศัพท

และสำนวนเปนพ้ืนฐานของการอาน 

การอานออกเสียง 

ท่ีผูอานเขาใจเนื้อความทำใหผูอาน

สรางอรรถรสในการอานได 

3. การอานออกเสียงกลอนบทละคร

เปนการใชเสียงถายทอดเรื่องราวและ

อารมณความรูสึกของตัวละครใน

วรรณคดีไปยังผูฟงเปนการสืบทอด

วัฒนธรรมทางภาษาอยางหนึ่งของไทย 

ท่ีเยาวชนไทยควรสืบสานตอไป 

4. บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน 

นารายณปราบนนทกมีตอนท่ีไพเราะ 

คารมคมคาย และมีความหมายดีหลาย

ตอน จึงมีคุณคาควรแกการทองจำ 

เพ่ือนำไปใชอางอิง 

 

 

 

20 20 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ 

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   5. การอานวรรณคดีและวรรณกรรม

แลวสามารถจับใจความสำคัญจนสรุป

เนื้อหา 

ท่ีอานเปนผังความคิดไดจะทำใหเขาใจ

เรื่องท่ีอานเปนอยางดี 

6. การเขียนยอความเปนการเรียบ

เรียงสาระสำคัญท่ีไดจากการรับสารให

กระชับและเขาใจงายซ่ึงเปนประโยชน

ตอการศึกษาคนควา การฝกทักษะการ

จับ-ใจความสำคัญของเรื่องและการ

เรียบเรียงขอความอยูเสมอจะ 

ทำใหสรุปความไดรวดเร็ว ครบถวน 

และเรียบเรยีง 

ไดกระชับ ชัดเจน 

7. ตัวละครในวรรณคดีสามารถ

สะทอนพฤติกรรม ความคิด  

และลักษณะนิสัยของมนุษย  

การวิเคราะหลักษณะนิสัยของ 

ตัวละครจึงเปนการเรียนรูธรรมชาติ

ของมนุษยอีกทางหนึ่ง ทำใหเขาใจ

ตนเองและคนรอบขางมากยิ่งข้ึน และ

หากนำสิ่งเหลานั้นมาพัฒนาตนก็จะ

เกิดประโยชนสูงสุด 

8. การอภิปรายเปนวิธีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรู ความคิด การ

อภิปรายเก่ียวกับเรื่องท่ีอานชวยขยาย

ประสบการณจากการอานเพ่ือนำไปใช

ใหเกิดประโยชนตอการดำเนินชีวิตและ

พัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   9. การอานหนังสือหลายประเภท

แลวประเมินคุณคาหรือแนวคิด 

ท่ีไดเพ่ือนำไปใชแกปญหาในชีวิต

เปนการอานท่ีกอใหเกิดประโยชน

ท้ังตอตนเองและสังคม 

10. การสรุปความรูและการ 

นำขอคิดท่ีไดจากการอานไป

ประยุกตใชในชีวิตจริงจะทำให 

การอานวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  

เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต

และสามารถนำมาใชแกปญหา 

ท่ีเกิดข้ึน 

11. คำสมาสเกิดจากการนำคำ

บาลีหรือคำสันสกฤตตั้งแต 2 คำ

ข้ึนไปมารวมกัน เปนวิธีการ 

สรางคำอีกวิธีหนึ่งในภาษาไทย  

การสรางคำสมาสทำใหภาษาไทย

มีคำใชเพ่ิมมากข้ึน ชวยใหภาษา

ไพเราะสละสลวย เปนประโยชน

ในการแตงคำประพันธ และมีคำ 

ใชสำหรับวิทยาการสมัยใหม 

12. ประเทศไทยมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เราจึงจำเปนตองเรียนรูการใช 

คำราชาศัพทและใชใหถูกตอง 

เพ่ือเปนการยกยองสถาบัน

พระมหากษัตริย และสืบสาน

วัฒนธรรมทางภาษาของชาติ 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   13. จดหมายกิจธุระเปนจดหมาย

ท่ีใชติดตอเรื่องธุระ กิจการงาน 

ตาง ๆ ระหวางบุคคลหรือ

หนวยงานในการเขียนจดหมายกิจ

ธุระตองคำนึงถึงการใชถอยคำ 

ใหชัดเจน รูปแบบถูกตอง  

ใชภาษาสุภาพ เพ่ือการสื่อสาร 

จะไดสัมฤทธิผล 

14. การเขียนรายงานโครงงานเปน

การนำเสนอผลของ 

การสำรวจ ประดิษฐ ทดลอง  

หรือกำหนดทฤษฎีใหมเพ่ือให

ผูอานไดทราบขอเท็จจริงและ 

ไดรับประโยชนจากการศึกษา

โครงงานนั้น 

15. การพูดสรุปความ วิเคราะห 

และวิจารณเรื่องท่ีฟงและดูอยางมี

เหตุผล จะเกิดประโยชนท้ังตอผู

พูดและผูฟงใหสามารถนำขอคิด 

มาประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

16. ความรูมีอยูท่ัวไปไมเฉพาะ 

แตในหองเรียน การแสวงหา

ความรูท่ีมีประโยชนดวยตนเอง 

อยูเสมอทำใหเรามีความรูกวางข้ึน 

ทันสมัยและเปนผูใฝเรียนรู 

 

 

 

 

 

คะแนนการสอบปลายภาค คะแนน  15   คะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด  คะแนน  100  คะแนน 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท22102  รายวิชาภาษาไทย               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน1.5หนวยกิต             ภาคเรียนท่ี 2   

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 กาพยหอโคลง
ประพาสธารทองแดง 

ท 1.1 ม. 2/1,  

ม. 2/2, ม. 2/3,  

ม. 2/4, ม. 2/7 
ม. 2/8 
ท 2.1 ม.2/1,  

ม. 2/2, ม. 2/8 
ท 3.1 ม. 2/1,  
ม. 2/2, ม. 2/3, 

ม. 2/4, ม. 2/6 
ท 4.1 ม. 2/3 
ท 5.1 ม. 2/1,  

ม. 2/2, ม. 2/3,  
ม. 2/4, ม. 2/5 

1. การอานออกเสียงบทรอยกรองประเภท

โคลงนอกจากจะตองรูความหมายของคำ

แลวยังตองเขาใจลักษณะพิเศษของคำท่ีใช

บางคำ คือ คำเอกโทษและคำโทโทษ เม่ือ

เราไมสามารถหาคำเอกคำโทไดจึงใชคำเอก

โทษโทโทษแทน 

2. การอานออกเสียงกาพยหอโคลง  

ผูอานตองเขาใจลักษณะคำประพันธและ

จังหวะการอานท้ังกาพยยานี 11  และ 

โคลงสี่สภุาพ  เนื่องจากคำประพันธประเภท

นี้จะแตงดวยกาพยยานีสลับกับโคลงสี่

สุภาพอยางละ 1 บท  การอานบทรอย

กรองนับวาเปนการชวยอนุรักษวัฒนธรรม 

ทางภาษาอีกวิธีหนึ่ง 

3. การคัดลายมือตัวบรรจงตองเขียนให

ถูกตอง  สวยงามและอานงายเพราะจะทำ

ใหการสื่อสารสัมฤทธิผล และการอาน

วรรณคดีและวรรณกรรมแลวสามารถ 

จับใจความสำคัญจนสรุปเนื้อหาท่ีอานได  

จะทำใหไดรับความรูจากเรื่องท่ีอานไดเปน

อยางดี 

4. การอานบทรอยกรองแลวสามารถถอด

ความไดจะทำใหไดรับความรูจากเรื่องท่ี

อานไดเปนอยางดี 

20 

 

 

25 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   5. การเขียนผังความคิดจากเรื่อง 

ท่ีอานทำใหเขาใจเนื้อเรื่องไดชัดเจนและ

การประเมินแนวคิดจากเรื่องท่ีอานทำให

สามารถนำแนวคิดไปใชในชีวิตจริงได 

6. การอภิปรายเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน

ประกอบดวยขอความสำคัญของเรื่องท่ีอาน  

คำอธิบายแสดงเหตุผลประกอบความ

คิดเห็นวาคลอยตามเรื่องท่ีอาน  หรือไม

เห็นดวยกับเรื่องท่ีอานและขอสรุป   

ในการแสดงความคิดเห็นนั้น   

ควรเปนการแสดงความคิดเห็น 

ท่ีประกอบดวยเหตุผลท่ีถูกตอง   

มีคุณธรรม กอใหเกิดประโยชน 

ตอผูรับสารและสังคม   

ไมกอใหเกิดความขัดแยง 

7. การวิเคราะห วิจารณจะตองแยกแยะ

เนื้อหาใหเขาใจในสวนตางๆ แลวจึงอธิบาย

เหตุผลประกอบการแสดงความคิดท่ีเห็น

ดวยกับเรื่องเพ่ือสรุปความคิดเห็นท่ีคลอย

ตามและโตแยงจากเรื่อง 

ท่ีอานและการอานหนังสือหลายประเภท

แลวประเมินคาหรือแนวคิดท่ีไดเพ่ือ

นำไปใชใน 

การแกปญหาชีวิตเปนการอาน 

ท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและ

สังคม 
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ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   8. การสรุปความรูและการนำขอคิดท่ี

ไดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิต

จริงจะทำใหการอานวรรณคดีเรื่อง

นั้นๆ เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต

และรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

9. การเขียนพรรณนาเปนการเขียน

รายละเอียดเพ่ือเพ่ิมคุณคาของเรื่องให

นาอาน  ในการเขียนตองรูจัก 

เลือกใหถอยคำใหสละสลวย   

ใชการเปรียบเทียบจะทำใหผูอานเกิด

ภาพพจนตามไปดวย 

10. การรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เปน

สิ่งท่ีตองใหความสำคัญ เพราะในโลก

ยุคขอมูลขาวสารเชนนี้ตอง 

รูจักวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธโดย

ใชพ้ืนฐานของความคิดอยางมีเหตุผล 

สามารถประเมินคาและปฏิบัติการ

ขาวสารเหลานั้นไดอยางเหมาะสม 

อันจะกอใหเกิดประโยชน 

ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

11. การพูดโฆษณาเปนการพูดโนม

นาวรูปแบบหนึ่ง  เปนการ 

สงสารใหผูฟงมีความคิดเห็นและรูสึก

คลอยตามผูพูด  ดังนั้นผูพูด 

จึงตองมีคุณธรรม รับรูความ-ตองการ

พ้ืนฐานของผูฟงและรูจักวิธีการพูด

โฆษณาใหเหมาะสม 

ตามลักษณะของสินคา หรือบริการ 

และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

การพูดจึงจะประสบผลสำเร็จ 
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ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   12. กลอนสุภาพเปนคำประพันธ

ประเภทหนึ่งท่ีนิยมนำมาแตง 

เปนวรรณคดี หรือวรรณกรรม  

และการแตงกลอนสุภาพยังเปนการ

อนุรักษวัฒนธรรมทางภาษา 

อีกวิธีหนึ่ง 

13. การอานหนังสือหลายประเภท

แลวประเมินคาหรือแนวคิดท่ีไดเพ่ือ

นำไปใชในการแกปญหาชีวิตเปนการ

อาน 

ท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและ

สังคม 

14. ความรูมีอยูท่ัวไปไมเฉพาะ 

แตในหองเรียน การแสวงหาความรูท่ี

มีประโยชนดวยตนเอง 

อยูเสมอทำใหเรามีความรูกวางข้ึน 

ทันสมัย และเปนผูใฝเรียนรู 

 

 

 

2 โคลงสุภาษิต 

พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

ท 1.1 ม.2/1, 

ม. 2/2 ม. 2/3, 
ม. 2/4, ม. 2/5, 
ม. 2/7, ม. 2/8 

ท 2.1 ม. 2/3, 
ม. 2/8 
ท 3.1 ม.2/4, 

ม. 2/6 
ท 4.1 ม.2/2, 
ม.2/5 

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

1. การอานออกเสียงบทรอยกรอง

ประเภทโคลงนอกจากจะตองรู

ความหมายของคำแลวยังตองเขาใจ

ลักษณะของคำเอกโทษและคำโทโทษ

ดวย 

2. การอานวรรณคดีและวรรณกรรม

แลวสามารจับใจ-ความสำคัญจนสรุป

เนื้อหาท่ีอานไดจะทำใหไดรับความรู

จากเรื่องท่ีอานไดเปนอยางดี 

3. การเขียนผังความคิดจากขอความ

ยาว ๆ หรือขอความท่ี 

เขาใจยากจะชวยจัดลำดับความคิดทำ

ใหจดจำไดงายและเขาใจดีข้ึน 

 

 

25 25 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   4. การอภิปรายและเขียนวิเคราะห 

วิจารณ เปนการแสดงความคิดเห็น

ซ่ึงประกอบดวยเหตุผลท่ีถูกตอง  

มีคุณธรรม กอใหเกิดประโยชน 

ตอผูรับสารและสังคม ไมกอใหเกิด

ความขัดแยง 

5. การอานหนังสือหลายประเภท

แลวประเมินคาหรือแนวคิดท่ีได

เพ่ือนำไปใชในการแกปญหาชีวิต 

เปนการอานท่ีกอใหเกิดประโยชน

ท้ังตอตนเองและสังคม 

6. การสรุปความรูและการนำ

ขอคิดท่ีไดจากการอานไป

ประยุกตใชในชีวิตจริงจะทำให 

การอานวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  

เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต

และรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

7. บทอาขยานชวยจรรโลงใจและ

ใหขอคิด การทองจำบทอาขยาน

ทำใหจิตใจเบิกบาน เปนเครื่อง

เตือนใจและสามารถนำไปใชอางอิง

ในการสื่อสารได 

8. ปจจุบันการติดตอสื่อสารกับ

ตางชาติมากข้ึนมีการยืมคำมาจาก

ภาษาตางประเทศเปนจำนวนมาก 

จึงจำเปนตองมีความรูความเขาใจ

ความหมายของคำท่ีมาจาก

ภาษาตางประเทศ เพ่ือใหการสื่อสาร 

ประสบความสำเร็จ 

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
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ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   1. การอานออกเสียงโคลงสุภาษิต

นฤทุมนาการใหถูกตองตาม

หลักการอานจะทำใหเขาใจเนื้อหา 

จนสามารถจับใจความ สรุปความ

เนื้อหาไดดีข้ึน 

2. การเขียนผังความคิดจาก

ขอความยาว ๆ หรือขอความ 

ท่ีเขาใจยากจะชวยจัดลำดับ

ความคิดทำใหจดจำไดงายและ

เขาใจดีข้ึน อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น วิเคราะห วิจารณจะทำให

เขาใจวรรณคดีไดดียิ่งข้ึน 

3. การสรุปความรูและการนำ

ขอคิดท่ีไดจากการอานไป

ประยุกตใชในชีวิตจริงจะทำให 

การอานวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  

เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต

และรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4. เรียงความเปนงานเขียนท่ีมี

รูปแบบชดัเจน ประกอบดวย  

คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียน

เรียงความเก่ียวกับประสบการณ

ตองกลาวถึงเรื่องท่ีไดประสบมาจริง

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอาน 

ผูเขียนเรียงความควรวางโครงเรื่อง

ใหชัดเจนจึงจะทำใหเรียงความ 

มีเอกภาพ นาสนใจและชวนอาน 
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ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   5. ในการอานสิ่งท่ีจำเปน 

ท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จ 

ไดแก วิเคราะหและจำแนก

ขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น ประเมินคุณคาหรือ

แนวคิดท่ีไดจากเรื่องท่ีอาน 

เพ่ือนำไปใชในชีวิตจริง 

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ 

1. การอานออกเสียงโคลงสุภาษิต

อิศปปกรณำ ใหถูกตองตาม

หลักการอานจะทำใหเขาใจเนื้อหา 

จนสามารถจับใจความ สรุปความ

เนื้อหาไดดีข้ึน 

2. การเขียนผังความคิดจาก

ขอความยาว ๆ หรือขอความ 

ท่ีเขาใจยากจะชวยจัดลำดับ

ความคิดทำใหจดจำไดงายและ

เขาใจดีข้ึน อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น วิเคราะห วิจารณจะทำให

เขาใจวรรณคดีไดดียิ่งข้ึน 

3. การสรุปความรูและการนำ

ขอคิดท่ีไดจากการอานไป

ประยุกตใชในชีวิตจริงจะทำให 

การอานวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  

เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต

และรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4. ประโยคมีความสำคัญตอ 

การสื่อสารเพราะจะทำให 

การสื่อสารชัดเจนข้ึน ตองใช

ประโยคใหถูกตองจะทำใหการ

สื่อสารประสบความสำเร็จ 

 

 

 



143 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   5. การพูดอวยพรเปนธรรมเนียม

สากลของมนุษยชาติท่ีปฏิบัติตอกัน

เพ่ือแสดงความรัก ความหวงใยและ

ความปรารถนาดีจากผูพูดสูผูฟง 

จึงจำเปนตองใชภาษาใหเหมาะสม 

  

คะแนนกลางภาค 15 

3 กลอนดอกสรอย

รำพึงในปาชา 

ท 1.1 ม. 2/1, 

ม. 2/2, ม. 2/4, 

ม. 2/7, ม. 2/8 

ท 2.1 ม. 2/7, 

ม. 2/8 

ท 3.1 ม.2/4, 

ม. 2/5, ม. 2/6 

ท 4.1 ม. 2/5 

ท 5.1 ม. 2/1, 

ม. 2/2, ม. 2/3, 

ม. 2/4, ม.  2/5 

1. การอานออกเสียงเปนการสง

สารรูปแบบหนึง่ การอานออกเสียง

บทรอยกรองตองออกเสียงคำให

ถูกตอง ชัดเจน ใชจังหวะและ

น้ำเสียงใหไพเราะ เหมาะสม  

การรูความหมายของคำศัพท 

จะทำใหผูอานสามารถถายทอด

ความคิดและอารมณจากบทรอย

กรองไปสูผูอานไดดี 

2. การถอดความบทรอยกรอง 

เปนการแปลความจาก 

บทรอยกรองมาเปนบทรอยแกว 

ท่ีสละสลวย โดยยังคงสื่อความหมาย

เชนเดิม การถอดความจึงฝกทักษะ

ท้ังการอานและการเรียบเรียง

ขอความผานการเขียนหรือ 

การพูด 

3. การอภิปรายเปนวิธีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา

ความรู ความคิด การอภิปราย

เก่ียวกับเรื่องท่ีอานชวยขยาย

ประสบการณจากการอานเพ่ือ

นำไปใชใหเกิดประโยชน 

ตอการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคม 

ใหเจริญกาวหนา 

20 

 

20 
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ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   4.การทองจำบทรอยกรองท่ีมี

คุณคาชวยจรรโลงใจและทำให 

มีขอคิดเตือนใจ 

5. การเขียนวิเคราะหเปนการ

แสดงความรูและความคิดเห็น 

ซ่ึงประกอบดวยหลักการและ

เหตุผลท่ีถูกตอง สรางสรรค 

กอใหเกิดประโยชนตอผูรับสาร

และสังคม ไมกอใหเกิดความสับสน

หรือเขาใจผิดไปจากความเปนจริง 

6. การอานมีความสำคัญและ 

จะเกิดประโยชนเม่ือผูอานสามารถ

ประเมินคุณคาหรือแนวคิดจาก

เรื่องท่ีอานไดและรูจักนำไปใช 

ในการดำเนินชีวิต 

7. การอานอยางหลากหลายทำให

เกิดความคิดกวางไกล  

ไดประสบการณชีวิตจากการอาน 

ท่ีสามารถนำไปใชแกปญหา 

ในชีวิตได 

8. การสรุปความรูและการนำ

ขอคิดจากการอานไปประยุกตใช 

ในชีวิตจริงจะทำใหการอานเกิด

ประโยชน และควรอานหนังสือ 

ตาง ๆ อยูเสมอ 

9. ภาษาไทยมีการรับคำ

ภาษาตางประเทศมาใชเพ่ือให

ภาษาไทยมีคำใชเพ่ิมมากข้ึน  

จึงควรเลือกใชคำ

ภาษาตางประเทศใหถูกตอง

เหมาะสม และไมลืมภาษาไทย 
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คะแนนการสอบปลายภาค คะแนน  15   คะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด  คะแนน  100  คะแนน 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการ 

เรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   10. การพูดโนมนาวมีจุดประสงคเพ่ือชักจูง

หรือเปลี่ยนความคิดและความรูสึกของผูฟง

ใหคลอยตามผูพูดและกระทำการอยางใด 

อยางหนึ่งตามท่ีผูพูดตองการดวยความ

สมัครใจ การพูดท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสำเร็จผูพูดตองเตรียมตัว 

มาอยางดี มีความจริงใจ และมีคุณธรรม 

11. การพูดรายงานเปนการพูดเพ่ือให

ความรู มุงเนนการนำเสนอขอเท็จจริงท่ีได

จากการศึกษาคนควาการพูดรายงานท่ีมีสื่อ

ประกอบการพูดจะชวยใหผูฟงเขาใจเนื้อหา

สาระไดชัดเจนยิ่งข้ึน ผูพูดรายงานตองมี

ความรับผิดชอบนำเสนอขอมูลตามความ

เปนจริงและอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล

เสมอ 

12. วรรณกรรมท่ีมีคุณคาจะสะทอนวิถีชีวิต 

ความคิดและความเชื่อของคนไทย รวมท้ัง

ใหขอคิดท่ีสามารถนำไปใชในชีวิตจริงจึง

ควรเลือกอานวรรณกรรมอยางหลากหลาย 

13. ความรูมีอยูท่ัวไปไมเฉพาะแตใน

หองเรียน การแสวงหาความรู 

ท่ีมีประโยชนดวยตนเองทำใหเรา 

มีความรูกวางข้ึน ทันสมัยและ 

เปนผูใฝเรียนรู 

 

 

 



146 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท23101  รายวิชาภาษาไทย               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3         เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน1.5หนวยกิต            ภาคเรียนท่ี 1 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทละครพูด                    

เรื่องเห็นแกลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท 1.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3, ม. 3/4 

ม. 3/5, ม. 3/6 

ม. 3/7,ม. 3/8 

ม. 3/9,ม. 3/10 

ท 2.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/4, ม. 3/9 

ม. 3/10  

ท 3.1ม. 3/4, ม. 3/6 

ท 4.1ม. 3/2, ม. 3/3 

ท 5.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเขาใจความหมายของคำศัพทจะ

ทำใหอานออกเสียงไดถูกตองและยัง

สามารถเขาใจเรื่องท่ีอาน  

2. การอานออกเสียงวรรณกรรมประเภท

รอยแกว  ผูอานตองอานออกเสียงให

ถูกตอง ชัดเจน และมีลีลาการอาน

เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน  เพ่ือ

ถายทอดอารมณไปสูผูฟง ใหคลอยตาม

ไปกับเรื่องราวหรือบทประพันธท่ีอาน  

3. การอานเพ่ือจับใจความสำคัญ เปน

พ้ืนฐานท่ีจำเปนในการศึกษาหาความรู 

จึงควรฝกฝนใหเกิดความชำนาญจน

สามารถจับใจความสำคัญในงานเขียน 

ทุกประเภท  

4. การอานตีความเปนการอาน 

เพ่ือทำความเขาใจความคิด ความรูสึก

จากขอความท่ีผูเขียนสื่อใหอาน โดย

อาศัยพ้ืนความรูเดิม ความสนใจ 

ประสบการณ ระดับสติปญญา และวัย 

ดวยเหตุนี้การอานตีความจึงตองอาศัย

กระบวนการคิด เพ่ือนำมาวิเคราะห คิด

ไตรตรองหาเหตุผล ซ่ึงจะชวยใหผูอาน

เขาใจไดอยางลึกซ้ึง เห็นคุณคา และ

ตีความเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ ใหถูกตอง 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   5. การวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจาก

วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

เปนการพิจารณาองคประกอบ 

ทุกสวน โดยวิธีแยกแยะรายละเอียดตาง 

ๆ ตั้งแตถอยคำสำนวน เนื้อเรื่อง และ

แนวคิด ท่ีปรากฏอยูในวรรณคดีและ

วรรณกรรมนั้น 

6. การสรุปความรูและขอคิดจากเรื่องท่ี

อาน เปนการสรุปสาระสำคัญและขอคิดท่ี

แฝงอยูในเนื้อเรื่อง   

เพ่ือจะไดนำความรูและขอคิดไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  

7. การคัดลายมือเปนสวนหนึ่ง 

ของทักษะการเขียนท่ีสำคัญมาก เพราะ

ทำใหตัวหนังสืออานงายเปนระเบียบ

เรียบรอย  ดังนั้น 

จึงตองฝกคัดลายมือ เพ่ือใหเกิด

สัมฤทธิผลในการสื่อสาร  

8. การเขียนคำอวยพรเปนการเขียนเพ่ือ

แสดงความยินดี 

และอวยพรแกบุคคลท่ีเคารพ 

และใกลชิดสนิทสนม การเขียน 

คำอวยพรเปนการสื่อสารท่ีจะตองรู

หลักเกณฑและวิธีกาเขียน  

เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกใชถอยคำ 

ในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสม  และเปนผูมีมารยาทท่ีดีใน

การเขียน  

9. การยอความเปนสิ่งท่ีจำเปนสำหรับ

การศึกษาหาความรู   
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   เพราะการยอความเปนการชวยสรุป

ใจความสำคัญของสิ่งท่ีไดฟง ไดอาน 

เพ่ือใหจดจำสาระตาง ๆ  

ไดแมนยำ หรือเพ่ือนำเรื่องท่ีบันทึกไวนั้น

ไปใชในโอกาสตาง ๆ  

10. การเขียนรายงานจากการศึกษา

คนควา เปนการเขียนนำเสนอผลงานอัน

ไดมาจากการศึกษาคนควาเพ่ือสงเสริม

ใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 

เปนการเขียนท่ีจะตอง 

เรียบเรียงขอมูลเปนอยางดี นำเสนอดวย

ภาษาเขียนท่ีเขาใจงาย และมีรูปแบบ

ถูกตอง มีการอางอิงแหลงขอมูลไวใน

บรรณานุกรมอยางครบถวน 

11. การพูดยอวาทีเปนการพูด 

ท่ีตองใชเหตุผลเปนเกณฑตัดสิน  

ผูพูดตองหาขอมูลและเตรียมตัวมาอยาง

ดีจึงจะสามารถพูดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

12. ประโยคซับซอนเกิดจากประโยคและ

สวนขยายมาเรียบเรียงเขาดวยกัน ถา

ผูอานหรือผูฟงสามารถวิเคราะห

โครงสรางในประโยคได ก็จะเขาใจ

ใจความของประโยคซับซอนอยางชัดเจน 

13. ความรูเก่ียวกับระดับภาษา 

ชวยใหสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได

ถูกตองเหมาะสมกับสัมพันธภาพของ

บุคคล  โอกาสและกาลเทศะ ทำใหการ

สื่อสารเกิดสัมฤทธิผล 14. การสืบคนขอมูล

จากแหลง 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

2 นิทานคำกลอนเรื่อง 

พระอภัยมณี ตอน 

พระอภัยมณี 

หนีนางผีเสื้อสมุทร 

ท 1.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3, ม. 3/4 

ม. 3/5, ม. 3/6 

ม. 3/7,ม. 3/8 

ม. 3/9,ม. 3/10  

ท 2.1ม. 3/1,ม. 3/2 

ม. 3/6,ม. 3/10 

  

ท 3.1ม. 3/1, ม. 3/5 

ม. 3/6 

ท 4.1ม. 3/1 

ท 5.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3,ม. 3/4 

ขอมูลสารสนเทศทำใหไดรับความรู 

ท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงผูสืบคนตองมี

วิจารณญาณในการเลือกใชขอมูล 

ท่ีถูกตองและเปนประโยชน 

1. การเรียนรูคำศัพทเปนความรูพ้ืนฐานท่ี

จะนำไปสูการพัฒนาทักษะดานการอาน 

ทำใหรูความหมายของคำ ชวยใหอานออก

เสียงไดถูกตองตามหลักการ และสามารถ

เขาใจเรื่องท่ีอานไดอยางถูกตอง  

2. การอานจับใจความ วิเคราะห  

และวิจารณ เปนกระบวนการ 

ท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกัน  

เปนทักษะสำคัญท่ีจะทำใหการอาน 

มีประสิทธิภาพ และเปนการเสริมสรางการ

อานอยางมีวิจารณญาณ  

3. การอานตีความและประเมินคุณคา

แนวคิดท่ีไดจากการอาน ผูอานจะตองมี

ทักษะ สามารถใชวิจารณญาณในการอาน

ตีความและประเมินคา เพ่ือนำไป 

ใชในชีวิตประจำวันได 

4. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

ควรคัดลายมือใหตัวอักษรสวยงามอานงาย 

ตัวสะกดการันตถูกตอง และสะอาด

เรียบรอย  

5. คำขวัญเปนถอยคำท่ีแตงข้ึน 

เพ่ือเตือนใจหรือเพ่ือใหเปนสิริมงคล  

มีจุดประสงคเชิญชวนใหปฏิบัติตาม  

ควรเลือกใชถอยคำใหถูกตอง 

และกระชับ 

6. การเขียนอธิบายมีจุดประสงคเพ่ือให

เขาใจสิ่งท่ีอธิบาย โดยเขียน 

 

18 15 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   ตามลำดับข้ันตอน ยกตัวอยางเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความตาง ใหคำนิยาม 

และใชเหตุผล สวนการเขียนชี้แจงควรให

ขอเท็จจริง ชี้ประเด็นท่ีอาจกอใหเกิดความ

เขาใจผิด สรางความเขาใจใหตรงกันดวย

ภาษาชัดเจน 

เพ่ือใหเขาใจถูกตองตามขอเท็จจริง 

7. การเขียนแสดงความคิดเห็น 

และโตแยงประกอบดวยขอมูล 

อันเปนขอเท็จจริงกับการแสดง 

ความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความ

คิดเห็นควรจะมีเหตุผล เปนไปในทาง

สรางสรรค  

8. การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมิน

เรื่องจากการฟงและการดู เปนการพูด

เพ่ือใหเกิดความรอบรู และสงเสริมการมี

ความคิดเห็นท่ีกวางขวาง เปนประโยชนตอ

การพัฒนาทักษะการพูดและสามารถ

นำไปใชในชีวิตจริง  

9. การพูดโนมนาวเปนการพูด 

เพ่ือใหผูฟงเกิดความสนใจ  

และยอมรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ  

ของผูพูด ใชศิลปะในการโนมนาว  

เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะ 

การพูด และสามารถนำไปใชในชีวิตจริง  

10. การนำคำภาษาตางประเทศ 

มาใชทำใหภาษาไทยมีคำใชเพ่ิม 

มากข้ึน แสดงถึงการรับอิทธิพล 

ทางภาษาและวัฒนธรรมจากตางประเทศ 

การศึกษาคำภาษา ตางประเทศท่ีใชใน

ภาษาไทย 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   เปนประโยชนตอการศึกษา 

ภาษาไทยในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  

11. การคนควาขอมูลเพ่ิมเติม 

และการอานวรรณกรรมอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับวรรณคดีไทย 

จะสามารถทำใหเขาใจวรรณคด ี

เรื่องนั้นไดดียิ่งข้ึน การสรุปความรู 

ความคิด และความรูสึกท่ีไดศึกษา จะทำ

ใหมองภาพรวมขององคความรูไดอยาง

ชัดเจน 

  

 คะแนนกลางภาค 15 

3 บทพากยเอราวัณ ท 1.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3, ม. 3/4 

ม. 3/5, ม. 3/6 

ม. 3/7,ม. 3/8 

ม. 3/9,ม. 3/10  

ท 2.1ม. 3/1,ม. 3/2     

ม. 3/5,ม. 3/8 

ม. 3/10  

ท 3.1ม. 3/3, ม. 3/6 

ท 4.1ม. 3/5 

ท 5.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3,ม. 3/4 

1. การเขาใจความหมายของคำศัพทจะ

ทำใหอานออกเสียงไดถ ูกตองและยัง

สามารถเขาใจเรื่อง 

ท่ีอาน 

2. การอานออกเสียงบทรอยกรองเปน

การส ื ่อสารโดยการใชเส ียงถ ายทอด

อารมณความรูสึกไป 

ยังผูฟงและยังเปนการอนุรักษวัฒนธรรม

ทางภาษาอยางหนึ ่งของไทยที ่เยาวชน

ไทยควรรักษาให 

คงอยูตอไป  

3. การอานเพื ่อจับใจความสำคัญ เปน

พื้นฐานที่จำเปนในการศึกษาหาความรู 

จ ึงควรฝ กฝนใหเก ิดความชำนาญจน

สามารถจับใจความสำคัญในงานเขียน 

ทุกประเภท  

4. การอานตีความและประเมินคุณคา

จากเรื ่องที ่อานจะชวยใหผู อานเขาใจ

เนื้อหาของเรื่องท่ีอาน 

อยางลึกซ้ึง และสามารถนำแนวคิด 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   ท่ีไดจากการอานไปใชในการดำเนินชีวิต  

5. การทองจำบทอาขยานเปนพื้นฐานท่ี

นำไปสูการทองจำ 

บทประพันธท่ีดีและมีคุณคา 

ท้ังในเชิงภาษาและเนื้อหาท่ีเรา 

ไดพบในชีวิตประจำวันตอไป  

6. การคัดลายมือเปนสวนหนึ่งของทักษะ

การเขียนท่ีสำคัญมาก  

เพราะทำใหตัวหนังสืออานงาย  

สบายตา เปนระเบียบเรียบรอย   

ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองมีการฝก

คัดลายมือเพื่อใหอานงาย สะอาดและ

ถูกตองตามแบบอยางแทจริง เพื่อใหเกิด

สัมฤทธิผล 

ในดานการสื่อความหมาย  

7. การเขียนขอความโฆษณาเปนการ

สรางสรรครูปแบบเนื้อหา  แนวคิด หรือ

การใชภาษาเพื่อโนมนาวใจผูบริโภคให

เห ็นคลอยตามสิ ่งที ่ผ ู ส งสารตองการ

นำเสนอ เพื่อประโยชนทางการคาหรือ

เพื่อประชาสัมพันธสินคาหรือหนวยงาน 

ด ังน ั ้นผ ู  เข ียนขอความโฆษณาควรมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการเขียน

โฆษณา เพ ื ่ อ ให  เก ิ ดการส ื ่ อส าร มี

ประสิทธิผล  

8. การพูดรายงานจากการฟง   

การดู และการสนทนาเก่ียวกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ินเปนการนำเสนอ

ผลงานการศึกษาคนควา ผลการทดลอง 

หรือผลการปฏิบัติงาน 

ตาง ๆ 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินแลวนำเสนอ

โดยการพูดรายงาน เพ่ือใหเกิดความรูท่ี

กวางขวางเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   

เปนการฝกทักษะการพูด การฟง  การดู 

และการสนทนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9. การกรอกแบบสมัครงาน  

เ ป  นข ั ้ น ตอนแรกของการทดสอบ

ความสามารถของผูสมัครงาน   

ดังนั้นผูสมัครงานจะตองเขียนดวยความ

รอบคอบ ลายม ือสวยงาม  สะอาด  

ชัดเจน  

10. การเขียนจดหมายกิจธุระเปนการ

เขียนจดหมายติดตอกับบุคคล องคกร 

หางราน หนวยราชการ เพ่ือติดตอกิจ

ธุระของตนเอง  ดังนั้นภาษาท่ีเขียนจึง

ควรเปนทางการ ใชภาษากะทัดรัดตรง

ประเด็น  

และเขียนใหถูกตองตามรูปแบบของ

จดหมายกิจธุระ  

11. การสรุปเนื้อหาเปนวิธีการเขียน

ขอความท่ีมีจำนวนมากใหเหลือเฉพาะ

สวนท่ีมีความสำคัญ 

จริง ๆ ซ่ึงเปนสวนท่ีมีคุณคาสำหรับการ

บันทึกและจดจำ 

12. การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล

สารสนเทศทำใหไดรับความรูท่ี

กวางขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงสืบคนตองมี

วิจารณญาณในการเลือกใชขอมูลท่ี

ถูกตองและเปนประโยชน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   13. การสรุปความรูและขอคิดจากเรื่องท่ี

อาน  เปนการสรุปสาระสำคัญและขอคิด

ท่ีแฝงอยูใน 

เนื้อเรื่อง  เพ่ือจะไดนำความรู 

และขอคิดท่ีไดไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันใหเกิดประโยชน 

ตอตนเองและผูอ่ืน 

  

 

         คะแนนสอบปลายภาค       คะแนน  15  คะแนน 

         รวมคะแนน ท้ังหมด       คะแนน  100  คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท23102   รายวิชาภาษาไทย               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3         เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน1.5หนวยกิต           ภาคเรียนท่ี 2   

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 พระบรมราโชวาท ท 1.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3, ม. 3/4 

ม. 3/5, ม. 3/6 

ม. 3/7, ม. 3/8 

ม. 3/9,ม. 3/10 

ท 2.1ม. 3/1,ม. 3/2 

ม. 3/3,ม. 3/9 

ม. 3/10 

ท 3.1ม. 3/4, ม. 3/6 

ท 4.1ม. 3/1,ม. 3/4 

ท 5.1ม. 3/1, ม. 3/2 

ม. 3/3 

1. คำท่ีใชในภาษาไทยมีท้ังคำไทยแทและ

คำท่ีนำมาจากภาษาตางประเทศเพ่ือ

ประโยชนทางการสื่อสารการถายทอด

วัฒนธรรม และการศึกษาหาความรู การ

จำแนกคำไทยและคำยืมจาก

ภาษาตางประเทศไดจะเปนพ้ืนฐานใหเกิด

ความเขาใจเรื่องอิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทยและ

เปนประโยชนในการศึกษาวรรณคดีและ

วรรณกรรมใหเขาถึงอรรถรสยิ่งข้ึน 

2. เม่ือโลกเจริญกาวหนาข้ึนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหม แผขยายเขามา

อยางรวดเร็ว มีสิ่งใหม ๆเกิดข้ึนมากมาย

จึงตองมีการสรางคำทับศัพท และ

บัญญัติศัพทข้ึนใช เพ่ือใหกลุมบุคคลกลุม

อาชีพและวงการตาง ๆ  

ใชสื่อความหมายไดเขาใจตรงกัน 

ดังนั้น นักเรียนจึงควรศึกษาความหมาย

และหลักการใชคำทับศัพทและศัพท

บัญญัติ  เพ่ือใหสามารถใชคำในการ

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. การอานออกเสียงวรรณกรรมประเภท

รอยแกว  ผูอานตองอานออกเสียงให

ถูกตอง ชัดเจนและมีลีลาการอานเหมาะสม

กับประเภทของงานเขียน เพ่ือถายทอด

อารมณไปสูผูฟงใหคลอยตามไปกับเรื่องราว 

หรือบทประพันธท่ีอาน 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   4. การคัดลายมือเปนทักษะการเขียนท่ี

สำคัญมากเพราะลายมือเพ่ือใหอานงาย

เปนระเบียบเรียบรอยสะอาด และถูกตอง

ตามแบบทำใหการสื่อสารสัมฤทธิผล 

5. การอานเพ่ือจับใจความสำคัญ 

เปนพ้ืนฐานท่ีจำเปนในการศึกษาหาความรู

จึงควรฝกฝนใหเกิดความชำนาญจนสามารถ

จับใจความสำคัญในงานเขียนทุกประเภท 

6. การวิเคราะหกลวิธีการเขียน 

ของเรื่องท่ีอานทำใหผูอานเขาใจเรื่อง 

ไดดีข้ึน 

7.การอานตีความเปนการอาน 

เพ่ือทำความเขาใจความหมาย  

และความรูสึกจากขอความท่ีผูเขียน

ตองการสื่อถึงผูอาน  โดยอาศัยพ้ืนความรู

เดิม  ความสนใจ ประสบการณ ระดับ

สติปญญา และวัยการอานตีความจึงตอง

อาศัยกระบวนการคิดเพ่ือนำมาวิเคราะห 

คิดไตรตรองหาเหตุผล   

ซ่ึงจะชวยใหผูอานเขาใจไดอยางลึกซ้ึง  เห็น

คุณคา และตีความเนื้อหาของ 

เรื่องนั้น ๆใหถูกตอง 

8. การสรุปความรูและขอคิดจากเรื่อง 

ท่ีอาน  เปนการสรุปสาระสำคัญ 

และขอคิดท่ีแฝงอยูในเนื้อเรื่อง  

เพ่ือจะไดนำความรูและขอคิดท่ีไดไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน   

9. การพูดอภิปรายเปนการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเปนการฝก

ใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็น 
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ลำดับ
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ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   อยางมีเหตุผล พูดไดตรงตามจุดประสงค 

และมีมารยาทในการพูด  

10. การเขียนคติพจนเปนการเขียนถอยคำ

ท่ีเปนแบบอยางใหขอคิด เปนแนวทางให

ปฏิบัติ ผูเขียนตองรูหลักเกณฑและวิธีการ

เขียน  เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกใชถอยคำใน

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  

11. การเขียนสุนทรพจนเปนการเขียน

ถอยคำท่ีงดงาม ไพเราะ ใชสำหรับ

ประธานหรือบุคคลสำคัญกลาวในพิธีการ  

ผูเขียนตองรูหลักเกณฑและวิธีการ

เขียน เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกใชถอยคำใน

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม   

12. ชีวประวัติเปนงานเขียนท่ีนำเสนอ

เรื่องราวและเหตุการณสำคัญท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตของบุคคลท่ีควรนำมาเปนแบบอยาง 

ผูเขียนชีวประวัติจะตองศึกษาคนควา

ขอมูลเก่ียวกับบุคคลนั้นในแงมุมท่ีนาสนใจ 

ท้ังในอดีต ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

อาจเพ่ิมทรรศนะของผูเขียนไปดวย ควรมี

การเลือกใชภาษาในการนำเสนอท่ี

นาสนใจและเรียบเรียงเนื้อหาใหเปนไป

ตามลำดับอยางชัดเจน  

13. อัตชีวประวัติเปนงานเขียนท่ีผูเขียน

นำเสนอเรื่องราวของตนเอง ซ่ึงควรเขียนให

ครอบคลุมท้ังเรื่องในอดีต ปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคตซ่ึงเปนแงมุม 

ท่ีนาสนใจ เปนประโยชนแกผูอ่ืน  

ควรมีการใชภาษาท่ีนาสนใจ เขาใจงาย และ

เรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนลำดับตอเนื่อง 
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ลำดับ
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ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   14. การวิเคราะหวิถีไทยและคุณคา 

จากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานเปนการ

พิจารณาองคประกอบแตละสวน ท้ังถอยคำ

สำนวน เนื้อเรื้อง และแนวคิดเพ่ือใหเขาใจ

และเห็นคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม 

15. การเขียนรายงานโครงงานเปนการ

เขียนรายงานผลการศึกษาคนควาการ

ทดลอง การประดิษฐคิดคนหรือการลงมือ

ปฏิบัติจริงในรูปของเอกสาร เพ่ืออธิบาย

ใหผูอ่ืนทราบถึงท่ีมา รายละเอียดขอมูล 

วิธีการปฏิบัติงาน ผลท่ีเกิดข้ึนและคำตอบ

ท่ีคนพบ ทำใหผูทำโครงงานไดรับความรู

และยังเปนการเผยแพรผลการศึกษาอีก

ดวย ซ่ึงในการเขียนรายงานโครงงาน

นักเรียนจะตองศึกษาหัวขอในการเขียน

และเรียบเรียงขอมูลเปนอยางดี นำเสนอ

ดวยภาษาเขียนท่ีเขาใจงายและมีรูปแบบ

ถูกตอง 

16. การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการ

ทบทวนองคความรูท้ังหมดทำใหเกิดความ

เขาใจท่ีคงทนสามารถนำไปใชพัฒนาการ

เรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตได 

35 35 

คะแนนกลางภาค 15 

2 อิศรญาณภาษิต ท 1.1ม. 3/1, ม. 3/2,  

ม. 3/3, ม. 3/4, 

ม. 3/5, ม. 3/6, 

ม. 3/7, ม. 3/8, 

ม. 3/9,ม.3/10ท 2.1ม. 

3/1,ม. 3/2,  

ม. 3/7,ม.3/10 

1.  การศึกษาคำศัพทและสำนวนจะชวย

ใหเขาใจเรื่องท่ีอานและพัฒนาทักษะใน

การอานได 

2. การอานออกเสียงบทรอยกรอง ผูอาน

ตองเขาใจลักษณะคำประพันธของบทรอย

กรองนั้น ๆ เขาใจคำศัพทและเนื้อหา จึง

จะสามารถอานออกเสียงไดถูกตองและ

แสดงอารมณอยางเหมาะสม 
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ลำดับ
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ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

  ท 3.1ม. 3/2, ม. 3/4,  

ม. 3/6 

ท 4.1ม. 3/6 

ท 5.1ม. 3/1, ม. 3/2,  

ม. 3/3, ม. 3/4 

 

3. อิศรญาณภาษิตมีคุณคาและคติสอนใจ

ท่ีสามารถนำไปใชไดจริง จึงควรคาแกการ

ทองจำ 

4. การเขียนคำคม ผูเขียนตองรูจักเลือกใช

ถอยคำท่ีมีความหมายลึกซ้ึง สื่อขอคิดและ

โลกทัศนแกผูอาน 

5. โคลงสี่สุภาพเปนคำประพันธท่ีนิยมแตง

กันแพรหลาย มีการบังคับเอกโท การ

เรียนรูวิธีการแตงโคลงสี่สุภาพ นอกจาก

จะเปนการเสริมทักษะดานหลักภาษาและ

หลักการแตงคำประพันธแลว ยังเปนการ

อนุรักษมรดกทางภาษาไทยอีกดวย 

6. การคัดลายมือตองเขียนใหถูกตอง 

สวยงาม และอานงายเพราะจะทำใหการ

สื่อสารสัมฤทธิผล 

7. การอานจับใจความ สรุปความ  

และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 

เปนสิ่งสำคัญท่ีจะทำ 

 ใหการอานมีประสิทธิภาพ และเปน

พ้ืนฐานการอานในระดับท่ียากข้ึน 

8. การวิเคราะหคุณคาของงานเขียนทำให

สามารถแยกองคประกอบตาง ๆ เพ่ือ

ศึกษาใหเขาใจอยางละเอียดลึกซ้ึงได 

9. การวิเคราะหเรื่องท่ีอาน นอกจากจะทำ

ใหเขาใจเรื่องท่ีอานอยางลึกซ้ึงแลว ยัง

สามารถทำใหสรุปความรูและขอคิดท่ีมี

ประโยชนตอชีวิตไดอีกดวย 

10. การอานตีความ ทำใหผูอานสามารถ

เขาใจเรื่องท่ีอานไดอยางลึกซ้ึงและเขาใจ

แนวคิดของเรื่องได 
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ตัวช้ีวัด  สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   11. การโตวาทีเปนการพูดท่ีตองใชเหตุผล

และปฏิภาณไหวพริบ ผูพูดตองศึกษา

เก่ียวกับเรื่องท่ีโตแยงมาเปนอยางดี จึงจะ

พูดไดนาเชื่อถือ และฝกการพูดให

คลองแคลวฉะฉานชางสังเกต  

มีทักษะในการฟงท่ีดี ผูนั้นก็จะเปนนัก

โตวาที และนำไปสูการพูดรูปแบบอ่ืนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

12. การพูดวิเคราะห วิจารณ จากเรื่องท่ี

ฟงและดู เปนการพูดเพ่ือแยกแยะ

องคประกอบของเรื่องท่ีฟงและดู  

แลวแสดงความคิดเห็นตามมุมมอง 

ของผูพูดอยางมีหลักเกณฑ ทำใหผูพูดได

พัฒนาทักษะการพูดและผูฟงไดรับ

ประโยชนจากเรื่องท่ีฟง 

13. การเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดงความ

คิดเห็น และโตแยงในเรื่องท่ีอาน เปนการ

อานใหเขาใจอยางแจมแจง  

แลวพิจารณา แยกแยะอยางมีเหตุผล  

ฝกใหผูเขียนใชความคิด สงเสริมใหเกิด

ความรอบรู และสามารถใชวิจารณญาณของ

ตนใหเกิดประโยชนตอการอานและการ

เขียน 

14. การสรุปความรู ความคิด  

และความรูสึกจากการเรียนรู 

และการฝกฝนทักษะ เปนการทบทวนองค

ความรูท้ังหมดใหเกิดความเขาใจ 

ท่ีคงทนและสามารถนำไปประยุกตใช 

ในชีวิตและการทำงานในอนาคตได 

25 35 

คะแนนสอบปลายภาค    คะแนน  15คะแนน 

รวมคะแนน ท้ังหมด    คะแนน 100 คะแนน 
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โครงสรางรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ท31101  ภาษาไทย 1    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท31102  ภาษาไทย 2    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ท32101  ภาษาไทย 3    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ท32102  ภาษาไทย 4                               จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท33101  ภาษาไทย 5    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ท33102  ภาษาไทย 6    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ท30201  การอานและพิจารณาวรรณกรรม จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30202  การอานและพิจารณาวรรณคดี  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ท30203  ประวัติวรรณคดี 1   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30204  ประวัติวรรณคดี 2   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท30205  หลักภาษาไทย    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30206  หลักและการใชภาษาไทย  จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 

ท30207  การพูด    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30208  การพูดและการเขียน   จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ท31101    รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน  1.0  หนวยกิต  เวลา  40 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

จำนวน

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 อภิปูชนียกานท 

ท 1.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/7 

          ม.4/9 

ท 2.1 ม.4/2 

          ม.4/8 

ท 3.1  ม.4/1 

          ม.4/6 

ท 4.1 ม.4/1 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

- การอานออกเสียง  การตีความ แปล

ความและขยายความ การอานเขียนผัง

ความคิดและมารยาทการอาน 

-  เรียงความและมารยาทการเขียน 

- การสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็น

และการมีมารยาทในการฟง การดู  

และการพูด 

- ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 

และลักษณะของภาษา 

- วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมการสังเคราะหขอคิดเพ่ือ

นำไปประยุกตใช 

10 

 

15 

 

2 

บทละครเรื่อง

อิเหนา ตอน 

ศึกกะหมังกุหนิง 

ท 1.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/7 

          ม.4/9 

ท 2.1 ม.4/3 

          ม.4/8 

ท 3.1 ม.4/5 

          ม.4/6 

ท 4.1 ม.4/2 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

          ม.4/6 

- การอานออกเสียงบทรอยแกวและ

บทรอยกรอง การตีความ  แปลความ  

และขยายความ การวิเคราะหและ

วิจารณการเขียนกรอบแนวคิด ผัง

ความคิดจากเรื่องท่ีอาน 

- การเขียนยอความการมีมารยาทใน

การเขียน 

- การพูดในชีวิตประจำวัน การมี

มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

- คำและกลุมคำสรางประโยค 

- การวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี

และวรรณกรรม การสังเคราะหขอคิด 

เพ่ือนำไปประยุกตใช การทองจำและ

บอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนด  

 

10 

 

15 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

จำนวน

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

คะแนนกลางภาค 20 

3 นิทานเวตาล 

ท 1.1  ม.4/3 

          ม.4/9 

ท 2.1  ม.4/1 

ท 3.1  ม.4/2 

          ม.4/6 

ท 4.1  ม.4/3 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

- การวิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอาน และ

การมีมารยาทในการอาน 

- การเขียนสื่อสารในรูปแบบ การเขียน

อธิบาย บรรยายและพรรณนา 

-  การวิเคราะหแนวคิด การใชภาษา

ความนาเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟงและดู 

การมีมารยาทในการฟง การดู การพูด 

- ระดับภาษาและคำราชาศัพท 

- การวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี

และวรรณกรรม การสังเคราะหขอคิด 

เพ่ือนำไปประยุกตใช 

10 15 

4 
นิราศนรินทร 

 

ท 1.1  ม.4/1 

           ม.4/2 

           ม.4/6 

 ม.4/7 

   ม.4/9 

ท 2.1 ม.4/4 

ท 3.1  ม.4/3 

ท.4.1  ม.4/4 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

          ม.4/6 

  - อานออกเสียงบทรอยแกวและ         

บทรอยกรอง ตีความ  แปลความ                 

การ ตอบคำถามจากการอาน การเขียน 

ผังความคิด การมีมารยาทในการอาน 

- การผลิตงานเขียนของตนเองใน

รูปแบบการเขียนบันทึกความรู 

- การประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลว

กำหนดแนวทางนำไปประยุกตใช 

- แตงบทรอยกรองประเภทโคลง 

- การวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี

และวรรณกรรม การสังเคราะหขอคิด 

เพ่ือนำไปประยุกตใชการทองจำและ

บอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนด 

10 
15 

 

คะแนนปลายภาค 20 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

โครงสรางหลักสูตร 
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รหัสวิชา  ท31102   รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน  1.0  หนวยกิต  เวลา  40 ช่ัวโมง  

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หัวใจชายหนุม 

ท.1.1  ม.4/ 4 

          ม.4/6 

          ม.4/7 

          ม.4/9 

ท 2.1  ม.4/5 

ท. 3.1 ม.4/ 5 

          ม.4/ 6 

ท.4.1 ม.4/6 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

- การคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน 

และประเมินคา การตอบคำถาม การอาน

งานเขียน การเขียนผังความคิด การมี

มารยาทในการอาน 

- การประเมินงานเขียนผูอ่ืนนำมาพัฒนา

งานเขียนของตนเอง  

- การพูดในชีวิตประจำวัน การมีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด 

- หลักการสรางคำในภาษาไทย 

- การวิเคราะหวรรณคดีเก่ียวกับ 

ประวัติศาสตรวิถีชีวิตสังเคราะหขอคิด

เพ่ือนำไปประยุกตใช 

10 10 

2 

ทุกขของชาวนา 

ในบทกวี 

 

ท. 1.1 ม.4/5 

          ม.4/6 

          ม.4/7 

          ม.4/8 

          ม.4/9 

ท. 2.1 ม.4/6 

ท.3.1 ม.4/ 3 

ท. 4.1 ม.4/ 7 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

 

- การวิเคราะห วิจารณ แสดงความ

คิดเห็นโตแยง การเสนอความคิดใหม 

การตอบคำถามการอานแลวเขียนผัง

ความคิดและรายงาน               การ

สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

- การเขียนรายงานการศึกษาคนควา 

-การประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลวกำหนด

แนวทางนำไปประยุกตใช 

- การวิเคราะหและประเมินการใชภาษา

จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรม การ

วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรู 

 

10 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

  

 ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม

ในอดีต การประเมินคุณคาดาน

วรรณศิลป การสังเคราะหขอคิดเพ่ือ

นำไปประยุกตใช 

  

คะแนนกลางภาค 20 

3 มงคลสูตรคำฉันท 

ท. 1.1 ม.4/2 

          ม.4/9 

ท. 2.1 ม.4/7 

          ม.4/8 

ท.3.1 ม.4/ 4 

 

ท. 4.1 ม.4/4 

ท 5.1 ม.4/1 

          ม.4/2 

          ม.4/3 

          ม.4/4 

 

-การตีความ  แปลความ  และขยาย

ความเรื่องท่ีอาน 

-การบันทึกการคนควา และการมี

มารยาทในการเขียน 

- การมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ี

ฟงและดู 

- การแตงรอยกรองประเภทกาพย 

- การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรม การ

วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต การ

ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป การ

สังเคราะหขอคิดเพ่ือนำไปประยุกตใช 

10 15 

4 มหาเวสสันดรชาดก 

ท. 1.1 ม.4/6 

        ม.4/7 

ท.2.1 ม.4/ 7 

          ม.4/8 

ท.3.1 ม.4/ 5 

          ม.4/ 6 

ท.4.1 ม.4/ 5 

ท 5.1 ม.4/5 

 

- การตอบคำถามจากการอาน 

การเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด 

บันทึก จากการอาน 

- การเขียนบันทึกการศึกษาคนควา 

การมีมารยาทในการเขียน 

- การพูดในชีวิตประจำวัน การมีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด 

- การวิเคราะหอิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน 

- รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบาย

ภูมิปญญาทางภาษา 

10 15 

คะแนนปลายภาค 20 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 
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                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชาภาษาไทย                 รหัสวิชา  ท32101         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต          

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 ลิลิตตะเลงพาย 

 

ท 4.1ม. 4-6/1, 

           ม. 4-6/3, 

           ม. 4-6/5 

ท 5.1ม. 4-6/1, 

           ม. 4-6/2, 

           ม. 4-6/3, 

           ม. 4-6/4, 

           ม. 4-6/6 

 

1. วัฒนธรรมในสังคมมนุษยมีความแตกตาง

และหลากหลาย เปนเอกลักษณของแตละ 

ชาติ วัฒนธรรมทางภาษาสะทอนใหเห็น

วัฒนธรรมของชาติ ภาษาไทยเปนภาพสะทอน

ใหเห็นวัฒนธรรมของชาติไทย 

2. การสื่อสารของกลุมชนแตละประเทศ
จำเปนตองมีภาษาประจำชาติ เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการตาง ๆ 
จึงตองมีภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการ 
สวนการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนไทย

ท่ัวไป ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนิยมใช
ถอยคำท่ีเปนคำคลองจอง 
3. ภาษาเปนเครื่องมือสำคัญในการ 

สืบทอดวัฒนธรรม โดยใชวิธีบอกเลาหรือ 
จดบันทึก การสืบทอดวัฒนธรรมเกิดข้ึน
ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันไมวาจะเปนการ

สนทนาระหวางบุคคล การเขียนและการ
อานขอมูลตาง ๆ เม่ือทุกคนคือสวนหนึ่งของ
การสืบทอดวัฒนธรรม จึงควรสืบทอดแตสิ่งท่ี

ถูกตองดีงาม ใชภาษาอยางเหมาะสม เพ่ือ
ถายทอดและปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีดีไปสูชน
รุนหลัง 
4. วรรณคดีเปนศิลปะวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา 

เปนกระจกสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมและ 

วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในสมัยตาง ๆ  

5. ภาษาไทยมีตัวอักษรท่ีใชเขียนแทนเสียง

เพ่ือสื่อความหมาย ไดแก พยัญชนะ สระ 

และวรรณยุกต 

 

15 

 

15 
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6. คำในภาษาไทยแตละพยางคจะออกเสียง

หนักเบาไมเทากัน คำท่ีมีหลายพยางคมักจะ

ออกเสียงหนักท่ีพยางคสุดทาย สวนพยางค

อ่ืน ๆ จะออกเสียงหนักในพยางคท่ีประสม

สระเสียงยาวหรือมีตัวสะกด การออกเสียง

หนักหรือเบาของคำ ชวยเนนความหมายใน

การสื่อสาร 

7. บริบทในขอความชวยทำใหผูรับสารเขาใจ

ความหมายของขอความนั้น การฝกสังเกต

บริบทอยูเสมอทำใหแปลความและตีความได

ถูกตอง การสื่อสารจึงมีประสิทธิภาพ 

8. หนวยท่ีเล็กท่ีสุดในภาษาไทย

ประกอบดวย หนวยเสียงพยัญชนะ 

หนวยเสียงสระ และหนวยเสียงวรรณยุกต 

หนวยเสียงท้ัง 3 ประเภทนี้นำมาประกอบเปน

พยางคและคำ คำประกอบกันเปนกลุมคำ

และประโยคการเขาใจสวนประกอบของ

ภาษาทำใหเขาใจความหมายของภาษาท่ีใช

สื่อสารชัดเจนยิ่งข้ึน 

9. ลิลิตตะเลงพาย เปนวรรณคดี 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระมหากษัตริยท่ีทรงกอบกูเอกราชของ

ชาติไวไดสำเร็จ เปนวรรณคดีท่ีมีคุณคาทาง

วรรณศิลปเปนอยางสูง ใหความรูดานตาง ๆ 

หลายดาน อาทิ ประวัติศาสตร ประเพณี 

ตำราพิชัยสงคราม ธรรมะ นอกจากจะทำให

ผูศึกษาเขาใจ ซาบซ้ึง 

ในวรรณคดีแลว ยังกอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในความเปนไทย รักชาติ

บานเมือง เปนหนังสือท่ีควรแกการศึกษา 

โดยแท 
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เวลา 
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คะแนน 

   10. ลิลิตตะเลงพายเปนวีรกรรมการสูรบ 

เพ่ือปกปองเอกราชชาติไทยของสมเด็จ- 

พระนเรศวรมหาราช มีเนื้อเรื่อง แสดงถึง

ความกลาหาญ ความเสียสละ  

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของทหาร 

เพ่ือประโยชนสุขของสวนรวม เปนวรรณคดีท่ี

ควรศึกษา ตระหนัก และ 

เห็นคุณคาในฐานะของคนไทย การศึกษา

วรรณคดีตองเขาใจความหมายของคำศัพท 

จึงจะสามารถจับใจความและไดรับอรรถรสใน

การอาน 

11. การอานทำนองเสนาะและทองจำ เรื่อง

ลิลิตตะเลงพายไดอยางถูกตอง ทำใหไดรับ

อรรถรสจากการอาน สามารถนำวรรณคดี

ไปใชอางอิง เปนการธำรงอนุรักษและสืบ

ทอดความเปนไทยใหเปนมรดกของชาติสืบ

ตอไป 

12. คำประพันธประเภทลิลิตประกอบดวย 

โคลงกับราย ซ่ึงคำประพันธประเภทโคลง

และราย เปนคำประพันธชนิดหนึ่งท่ีเกาแก 

ปรากฏในวรรณคดีสำคัญของไทย 

หลายเรื่อง ถือเปนคำประพันธท่ีมีผูนิยม 

แตงอยางแพรหลายตั้งแตสมัยโบราณจนถึง

ปจจุบัน การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการแตง

โคลงและรายจะชวยใหสามารถอาน 

คำประพันธประเภทโคลงและรายไดอยาง

เขาใจและมีอรรถรสยิ่งข้ึน ทำใหสามารถแตง

คำประพันธประเภทโคลงและรายไดไพเราะ

และถูกตอง ท้ังยังเปนการอนุรักษมรดกและ

วัฒนธรรมทางภาษาไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

 

  



170 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

   13. ลิลิตตะเลงพายแสดงใหเห็นถึงความ

กลาหาญ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ

ในหนาท่ี ความรักในผืนแผนดินเกิด ยอม

เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือปกปอง 

ผืนแผนดินไทย ดังนั้น คนไทยทุกคนตอง

ชวยกันรักษาและปกปองชาติไทยไวให

ลูกหลานตอไป 

14. ลิลิตตะเลงพายเปนวรรณคดียอ 

พระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ี

ทำใหคนไทยรูสึกภาคภูมิใจใน 

บรรพบุรุษไทยท่ีเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต

เพ่ือปกปองผืนแผนดินไทยและชวย 

ปลูกจิตสำนึกของความรักชาติ การอานอยาง

พินิจคุณคาทำใหผูอานตระหนักถึง

ความสำคัญและเห็นคุณคาของวรรณคดี 

  

คะแนนกลางภาค 20 

2 คัมภีรฉันทศาสตร 

แพทยศาสตร

สงเคราะห 

ท 1.1 ม. 4-6/5 

ท 3.1ม. 4-6/2 

ท 4.1ม. 4-6/2, 

ม. 4-6/7 

ท 5.1ม. 4-6/1, 

           ม. 4-6/2, 

           ม. 4-6/3, 

           ม. 4-6/4 

 

1. ความคิดเปนกระบวนการทำงานของสมองเพื่อ

จัดระบบขอมูลมนุษญจำเปนตองเพิ่มพลัง

ความคิด ดวยการศึกษาหาความรู หมั่นฝกฝนการ

คิดใหมีประสิทธิภาพจงึจะประสบผลสำเร็จในการ

ดำเนินชีวิต การคิดในทางทีด่ีจะกอใหเกิด

ความสุขความเจริญแตการคิดในทางที่ไมดีจะ

นำไปสูความเดือดรอน ภาษากับความคิดเปนสิ่งคู

กันเสมอ มนุษยจึงควรเรียนรูภาษาเพราะภาษา

เปนเคร่ืองมือในการคิดทำใหการคิดมี

ประสิทธิภาพ และควรใชภาษาในทางสรางสรรค

เพื่อใหเกิดผลดีกับตนเองและประเทศชาต ิ

2. การคิดอยางมีเหตุผลเปนการคิดที่มีขอเท็จจริง

อันถูกตองมาสนับสนนุอยางเพยีงพอ ทำให

ความคิดนั้นแมนยำ นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 

แตความคิดอยางไมมีเหตุผลเปนความคิดที่เลื่อน

ลอย 

 

10 5 
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เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

3. การใชภาษาแสดงเหตุผล ใชสันธาน 

และการเรียบเรียงเนื้อความใหเปนเหตุเปนผลซึ่ง

สัมพันธกับประสทิธิภาพของการคิดข้ึนอยูกับ

ปจจัยตาง ๆ นอกจากความรูและทักษะ การใช

ภาษายังตองปรับปรุงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่อาจเปน

อุปสรรคในการคิด เชน อคติ ความสมบูรณทาง

รางกายและจิตใจ ความเรงรัดของเวลาความ

ซ้ำซากจำเจ และสภาพแวดลอม  

4. ประโยคประกอบดวย ภาคประธานและภาค

แสดง บางประโยคอาจมีการเพิม่คำหรือวลี

เพื่อใหใจความของประโยคชัดเจนข้ึนหรืออาจ

มีคำเชื่อมใจความของประโยคใหตอเนื่องกัน 

การลำดับคำในประโยคแสดงความสัมพนัธของ

คำในประโยคนัน้ บางประโยคเมื่อลำดับคำ

เปลี่ยนไปจะทำใหความหมายของประโยค

เปลี่ยนไปดวย ประโยคสามารถเพิ่ม

รายละเอียดใหยาวออกไปอยางไมจำกัด และ

สามารถตัดใหสั้นไดโดยแยกรายละเอียด

ออกไปเปนประโยคยอยจึงควรศึกษาใหเกิด

ความรูความเขาใจ และสามารถนำไปใชได

ถูกตองเหมาะสมเพื่อชวยใหใชภาษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. ประโยคที่ใชสื่อสารสามารถแสดงเจตนาของ

ผูสงสารได ซึ่งมปีระโยคแจงใหทราบมีเจตนา

เพื่อบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ ประโยคถามให

ตอบมีเจตนาใหผูรับสารตอบคำถาม และ

ประโยคบอกใหทำมีเจตนาเพื่อขอรอง เชิญ

ชวน หรือบังคับใหผูรับสารปฏิบตัิตาม ผูสงสาร

จึงตองเลือกใชคำและกลุมคำสรางประโยคให

ตรงตามวัตถุประสงคและถูกกาลเทศะเพื่อให

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คะแนน 

 

  

6. หลักการรอยเรียงประโยคมีการเชื่อมประโยค

ใหมีเนื้อความตอเนื่องกัน โดยใชสันธาน การซ้ำ

คำหรือวลีเพื่อใหเขาใจชัดเจน การละคำหรือวลี 

การแทนสิ่งที่กลาวไปแลวดวยคำหรือวลีอ่ืน

เพื่อใหประโยคกระชับ ซึ่งการรอยเรียงประโยค

ทำใหประโยคซบัซอนและสละสลวยยิ่งข้ึน การ

เรียนรูหลักการรอยเรียงประโยค จะสามารถนำ

ความรูไปวิเคราะหประโยคใหเขาใจแจมแจง

ยิ่งข้ึน 

7.  คัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะหเปน

ตำราเก่ียวกับการแพทยแผนโบราณของไทยที่

สืบทอดกันมา จัดทำข้ึนตามพระราชดำริใน

พระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงเห็นวา  

คัมภีรแพทยโบราณและตำรายาพื้นบานของ

ไทยมีคุณคายิง่  สะทอนใหเห็นถึงการรักษาโรค

ของไทยในอดีตทำใหไดเรียนรูถึงความเปนมา

ตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตไดเปนอยางดีมีวิธีการ

นำเสนอดวยคำอธิบายเปนสวนใหญ โดยใชบท

เปรียบเทียบเร่ืองที่เปนนามธรรมเพื่อใหผูอาน

เขาใจความหมายไดงายและชัดเจนมากข้ึน 

โดยเนนคุณสมบัติของแพทยเปนพิเศษทำให

แพทยยิ่งตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ

ของตน มีความประณตีในการใชถอยคำ แฝง

ขอคิดหลายประการใหกับผูอาน การอานอยาง

พินิจคุณคาทำใหผูอานตระหนักถึงความสำคัญ

และเห็นคุณคาของวรรณคด ี

 

 

3 

 

โคลนติดลอ ตอน 

ความนิยมเปนเสมียน 

ท 1.1  ม. 4-6/1, 

ม. 4-6/9 

ท 2.1ม. 4-6/1, 

ม. 4-6/8 

ท 3.1  ม. 4-6/5, 

ม. 4-6/6 

1. บทความเร่ือง โคลนติดลอ ตอน ความนิยม

เปนเสมียน เปนงานเขียน 

รอยแกวที่มีสำนวนคมคายนาอาน ถือไดวาเปน

แบบฉบบัของบทความแสดงความคิดเห็นที่ดีบท

หนึ่ง มีประเด็นสำคัญในการเขียนที่ชัดเจน มีสา

รัตถภาพ และมีสัมพนัธภาพทุกยอหนา  

15 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

 

ท 5.1  ม. 4-6/1, 

         ม. 4-6/2, 

         ม. 4-6/3, 

         ม. 4-6/4, 

         ม. 4-6/5 

มีกลวิธีการวางยอหนาขนาดสั้นและขนาด

ยาวสลับกันไป และตั้งชื่อบทความนี้ดวย

ภาพพจนประเภทอุปลักษ เพ่ือดึงดูดความ

สนใจของผูอาน นับไดวาบทความ เรื่อง 

โคลน-ติดลอ ตอน ความนิยมเปนเสมียน เปน

ตัวอยางในการเขียนบทความท่ีดีอีกบทหนึ่ง 

2. บทความเรื่อง โคลนติดลอ  ตอน ความ

นิยมเปนเสมียน เปนพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง

ใชนามแฝงวา อัศวพาหุ  มีพระราช-ประสงค

เพ่ือปลุกใจใหคนไทยรักชาติ รักความเปน

ไทย ชี้ใหคนไทยไดเห็นขอบกพรองของ

ตนเองท่ีทำใหประเทศชาติเจริญกาวหนาชา

กวาท่ีควร มีคุณคาสูงเหนือกาลเวลาท้ังใน

ดานเนื้อหาและคุณคาทางวรรณศิลป และ

เปนงานประพันธอีกชิ้นหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น

พระอัจฉริยภาพในทางการประพันธและการ

หนังสือพิมพของพระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

3. การเขียนสื่อสารเชิงกิจธุระใชในโอกาส

ติดตอการงานกับบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 

ซ่ึงตองกรอกหรือทำเครื่องหมายลงบนแบบ

รายการท่ีหนวยงานนั้น ๆ จัดทำข้ึนและ

เขาใจคุณสมบัติพ้ืนฐานการกรอกแบบ

รายการนั้น ๆ ดวย 

4. ประกาศอยางเปนทางการ มีการกำหนด

รูปแบบไวแนนอน ใชกับหนวยงานของทาง

ราชการและองคกรตาง ๆ มีขอความ 

ที่แจงใหทราบเพื่อปฏิบัติ ผูรับแจงอาจเปน

บุคคลเฉพาะกลุม ผูหนึ่งผูใดโดยเจาะจง หรือ

สาธารณชนทั่วไป และยงักำหนดใหปฏิบัติตาม

ดวย มักกระทำเปนเอกสารติด 

 

 



174 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

ไวท่ีปายประกาศสาธารณะ หรือลงในสื่อ

สาธารณะตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน หรืออินเทอรเน็ต 

5. การใชภาษาในการเขียนประกาศ เปนการ

สื่อสารท่ีผูรับสารไมสะดวกในการติดตอกับผู

สงสารโดยตรง จึงควรใชภาษาในการเขียนให

ชัดเจน ครบถวน ไมใชคำฟุมเฟอย เขียน

ขอความกะทัดรัด ใชตัวอักษรและสีสะดุดตา 

6. คุณธรรมเปนคุณงามความดีในจิตใจท่ีทำ

ใหบุคคลประพฤติดี กอเกิดประโยชนตอ

ตนเอง ผูอ่ืนและสังคมการปลูกฝงคุณธรรม

ควรเริ่มจากครอบครัวท่ีอบรมสั่งสอน และ

เปนแบบอยางท่ีดีแกลูกหลาน คุณธรรมท่ีควร

ปลูกฝง เชน การมีเมตตากรุณา ความกตัญู 

ความสามัคคี การเห็นประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตน ความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงควรมี

คุณธรรมในการใชภาษา 

สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

7. มารยาทเปนกิริยาวาจาท่ีถือวาสุภาพ

เรียบรอย ถูกกาลเทศะ ท้ังการแสดงออก 

วัจนภาษาและอวัจนภาษาซ่ึงแสดงออก

แตกตางกันตามการอบรม วัฒนธรรมทองถ่ิน

หรือบริบททางสังคม มารยาทในการสื่อสาร

เปนเรื่องท่ีสำคัญท่ีตองอบรมปลูกฝงใหเกิดแก

บุคคลในสังคม เพ่ือใหสังคม 

เจริญกาวหนา 

8. การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารระหวาง

บุคคล การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารมวลชน

ลวนตองคำนึงถึงคุณธรรมและมารยาทในการ

สื่อสาร 

จึงควรใชภาษาไทยอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

9. การสื่อสารในครอบครัว โรงเรียน และ

สังคมภายนอกซ่ึงการสื่อสารของมนุษยยอม

เริ่มตนจากครอบครัวซ่ึงเปนหนวยยอยของ

สังคม ตองมีการติดตอสื่อสาร ทำความเขาใจ

ดวยความรักความอบอุน สวนการสื่อสารใน

โรงเรียนสวนใหญมีบริบทแตกตางไปจาก

ครอบครัว เนื่องดวยเปนสถานท่ีประสิทธิ์

ประสาทวิชา การสื่อสารจึงมีสาระสำคัญเชิง

วิชาการ วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถ การสื่อสารในสังคมภายนอก

อาจเปนเพ่ือนท่ีรูจักหรือบุคคลอ่ืนท่ีไปติดตอ

ธุระดวย ตองรูจักใชภาษาใหเหมาะสมทำให

การสื่อสารประสบความสำเร็จ 

10. ภาษามีอิทธิพลในการสืบทอดคุณธรรม

ในรูปแบบตาง ๆ มีการใชถอยคำสำนวนซ่ึง

เปนภาษิตสอนใจสืบทอดอดีตจนถึงปจจุบัน 

ตำนานทำใหเราทราบถึงคุณงามความดีของ

บุคคลในอดีต นิทาน นิยายเปนเรื่องสมมุติข้ึน 

ใหคติสอนใจและใหความเพลิดเพลิน 

วรรณคดีสอนใหขอคิดนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน 

11. งานประพันธเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน โดย

ใชภาษาท่ีไพเราะสละสลวยซ่ึงผูประพันธจะ

ถายทอดเรื่องตาง ๆ แนวคิด ทักษะ ความคิด 

ความเชื่อผานงานประพันธนั้นใหผูอานไดรับ

ความสนุกสนานความเพลิดเพลินจากเนื้อ

เรื่องไดอารมณสุนทรียจากถอยคำ สำนวน

โวหารท่ีไพเราะผูอานควรอานอยางพินิจ

พิเคราะหและรูจักพิจารณาคุณคาของ

ผูประพันธท่ีอานซ่ึงจะทำใหผูอานสามารถ

เขาถึงงานประพันธไดอยางแทจริง 

 

 

 



176 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

   12. การวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตอง

วิเคราะหองคประกอบ ตีความสาระสำคัญ 

ขอคิด พิจารณาความดีเดนของเนื้อหาและ

กลวิธีในการนำเสนอ เพ่ือประเมินคา

วรรณคดีและวรรณกรรมนั้น ๆ อยางมีเหตุผล 

การวิจักษวรรณคดีและวรรณกรรม คือการ

พิจารณาในแงความงามของวรรณคดีและ

วรรณกรรมวามีความดีเดนหรือความไพเราะ

อยางไร เพ่ือทำใหเกิดความเขาใจ ความ

ซาบซ้ึง ตระหนักในคุณคาและความงามของ

วรรณคดีและวรรณกรรม ทำใหเกิดความหวง

แหน ตองการรักษาไวเปนสมบัติของชาติ 

13. วรรณคดีเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

บรรพบุรุษแตงไวอยางมีศิลปะ ดีเดนท้ังการ

ใชถอยคำสำนวนโวหารท่ีกระทบใจผูอานทำ

ใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจ เนื้อหาสาระ

นาอานโดยสอดแทรกความรู ความคิด วิถี

ชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของคน

ในชาติเอาไวอยางเหมาะสม กลมกลืน จน

เปนท่ีนิยมอานสืบทอดกันมา นับวาเปน

มรดกของชาติและเปนภูมิปญญาของบรรพ

บุรุษท่ีคนไทยทุกคนควรศึกษาและอนุรักษ

ไวดวยความภาคภูมิใจ 

  

 

คะแนนสอบปลายภาค   คะแนน 20 คะแนน 

 รวมคะแนนท้ังหมด     คะแนน 100 คะแนน 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ท32102         รายวิชาภาษาไทย                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5               ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน  1.0  หนวยกิต          

ลำดับที ่
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 รายยาว 

มหาเวสสันดรชาดก

กัณฑมัทรี 

ท 1.1ม. 4-6/2, 

           ม. 4-6/3, 

           ม. 4-6/4, 

ม. 4-6/6, 

           ม. 4-6/8, 

           ม. 4-6/9 

ท 3.1ม. 4-6/1, 

           ม. 4-6/3, 

           ม. 4-6/ 4, 

ม. 4-6/5, 
           ม. 4-6/6 

ท 5.1ม. 4-6/1, 

           ม. 4-6/2, 

           ม. 4-6/3, 

           ม. 4-6/4, 

           ม. 4-6/5, 

           ม. 4-6/6 

 

1. การถามและการตอบถือเปนสวนหนึ่งของการ

สื่อสารที่มนษุยตองใชในชีวิตประจำวนั ซึ่งยอม

หลีกเลี่ยงไมไดทีจ่ะเปนผูตอบหรือผูถาม มนุษย

ทุกคนตางเปนผูสรางคำถามและตอบคำถามใน

เวลาเดียวกัน จึงควรรูจักการตั้งคำถามที่ดีให

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ รวมทั้ง

คำนึงถึงการตอบคำถามที่ดี  

เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูถามและผูตอบ

เพื่อแสดงถึงมารยาทอันดงีาม 

2. การถามและการตอบเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู สรางองคความรู ความเขาใจ

และพัฒนาความคิดใหม ๆ กระบวนการถามและ

การตอบจะชวยขยายทักษะความคิดทำความ

เขาใจใหกระจางไดขอมูล กอใหเกิดยุทธศาสตร

การทบทวน เกิดความเชื่อมโยงระหวางความคิด

ตาง ๆ สงเสริมความอยากรูอยากเห็น และเกิด

ความทาทายในชีวิตประจำวนันัน้ในการสื่อสาร

เราตองใชการถามและการตอบอยูเสมอ ถา

สามารถถามและตอบดวยการใชภาษาที่ถูกตอง

อยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารนั้นก็จะประสบ

ผลสำเร็จยิ่งข้ึน 

3. การอานเปนทักษะทีจ่ำเปนตอการรับรู

ขอมูลขาวสารในชวีิตประจำวนั และในขณะที่

อานจะตองคิด วิเคราะห วิจารณ เพื่อนำ

ความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน ประเมินคา

เร่ืองที่อานไดอยางถูกตองและมเีหตุผล

ประกอบ ดวยการคิดใครครวญอยางมีเหตุผล 

และฝกฝนการอานอยางมีวิจารณญาณ เพื่อจะ

ไดรับสื่อตาง ๆ ในชีวิตประจำวนัไดอยางมี

เหตุผล และสามารถ 

 

 

21 15 
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ลำดับที ่
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

 

 

 นำความรูทีไ่ดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจำวนั 

4. การฟงเปนกระบวนการรับสารอีกประเภท

หนึ่งซึ่งการฟงที่ดีควรมีวิจารณญาณในการฟง

กระบวนการรับสารใหเกิดวิจารณญาณ เร่ิม

จากการเกิดการรับรู เขาใจความหมายของสาร

ตอ จากนั้นตองใชความคิดวิเคราะห ใครครวญ 

ตัดสินใจไดวาสิ่งใดเปนใจความสำคัญ สิ่งใด

เปนพลความ แยกขอเท็จจริงออกจาก

ขอคิดเห็นได วินิจฉัยไดวาสารทีฟ่งนาเชื่อถือ

ไดมากนอยเพียงใด ประเมินคาไดทั้งคาของ

สารที่ฟง และประเมนิคาผูพดูในดานตาง ๆ ซึ่ง

การฟงใหเกิดวิจารณญาณนัน้ตองฟงอยางไมมี

อคต ิ

5. การฟงและการอาน เปนกระบวนการรับ

สารที่สำคัญของมนุษย ซึ่งสารทีรั่บมานัน้ ผูรับ

สารตองใชวิจารณญาณคือ สามารถรูหรือให

เหตุผลที่ถูกตองไดในการวิเคราะหสารนัน้ ๆ 

วาใหประโยชนหรือความรูอยางไรกับผูอาน ให

เหตุผลไดวาสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปน

ขอคิดเห็น สารนั้นมีขอดี ขอบกพรองอยางไร 

และนำความรูทีไ่ดมาประยุกตใชกับชีวิตในทุก

ดาน1. มหาเวสสนัดรชาดก เปนพระชาตทิี่

ยิ่งใหญพระชาตสิุดทายของพระพุทธเจา กอน

จะประสตูิเปนเจาชายสิทธัตถะและตรัสรูเปน

พระพุทธเจา ทรงบำเพ็ญทานบารมีซึ่งเปน

บารมีสูงสุดยากทีผู่ใดจะกระทำได การศึกษา

รายยาวมหาเวสสันดรชาดกทำใหไดขอคิดเร่ือง 

สามารถนำมาประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวนัได 
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เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

 

  

6. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมทัรีเปนวรรณคดี

ที่สะทอนใหเห็นถึงแบบอยางของภรรยาที่ดี 

ซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามี รวมถึงเปนแมที่

รักและเปนหวงลูกมาก เปรียบลกูเปนเสมือน

แกวตาดวงใจและการอานวรรณคดีตองเขาใจ

ความหมายของคำศัพท จึงจะสามารถจับ

ใจความและไดรับอรรถรสในการอาน 

7. การอานทำนองเสนาะและทองจำบทราย

ยาวมหาเวสสนัดรชาดก กัณฑมทัรี ไดอยาง

ถูกตอง ทำใหไดรับอรรถรสจากการอาน 

สามารถนำวรรณคดีไปใชอางอิง เปนการธำรง

อนุรักษและสืบทอดความเปนไทยใหเปนมรดก

ของชาติสบืตอไป8. การอานแปลความ ตีความ 

ขยายความ เปนการอานที่มีความสัมพันธ

เก่ียวเนื่องกันทั้งหมด โดยการอานแปลความ

เปนทักษะพืน้ฐานของการอานตีความและการ

อานเพื่อขยายความ ถาสามารถแปลความเร่ือง

ที่อานไดแลว ก็ยอมสงเสริมใหสามารถตีความ

เร่ืองที่อานและสามารถขยายความไดในที่สุด 

ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการอานแตละประเภท 

ยอมชวยใหสามารถอานสารตาง ๆ  ไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

9. การแสดงบทบาทสมมตุิทำใหเขาใจ 

เนื้อเร่ืองและขอคิดของวรรณคดีไดดียิ่งข้ึน 

10. รายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี 

เปนวรรณคดีศาสนาอันทรงคุณคา  

มุงปลูกฝงคุณธรรมหลายดานอาทิ เชน ความ

เสียสละ ความรับผิดชอบในหนาที่ ความ

จงรักภักดี และความกตัญูกตเวที การอาน

อยางพินิจคุณคาทำใหผูอานตระหนักถึง

ความสำคัญและเห็นคุณคาของวรรณคดี 
 
 

 

 

คะแนนกลางภาค 20 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

2 บทละครพูดคำฉันท 

เรื่อง มัทนะพาธา 

ท 1.1  ม. 4-6/7, 
            ม. 4-6/9 

ท 2.1   ม. 4-6/2, 
            ม. 4-6/3, 
            ม. 4-6/4, 

            ม. 4-6/5, 
            ม. 4-6/6, 
            ม.4-6/7, 

            ม. 4-6/8 
ท 3.1 ม. 4-6/5, 
            ม. 4-6/6 
ท 5.1 ม. 4-6/1, 

 ม. 4-6/2, 

 ม. 4-6/3, 

  ม. 4-6/4, 

   ม. 4-6/6 
 

1. การจดบันทึกเปนสิ่งทีส่ำคัญสำหรับคนใน

สังคมปจจบุัน เพราะการจดบนัทึกจะเปนสิง่ที่

เตือนความจำและเก็บเก่ียวประสบการณตาง ๆ 

มาใชในการดำเนินชีวิตใหมีคุณภาพ โดยการจด

บันทึกสามารถจดไดจากการฟง จดจากการอาน 

และจดจากประสบการณที่ตนเองได 

ประสบ เพื่อสะทอนตนเองและฝกฝนตนเองดวย 

2. สวนประกอบของรายงานเชงิวิชาการ เปน

รูปแบบมาตรฐานที่ตองวางแผนการทำรายงาน

เชิงวิชาการใหเปนระบบ เพื่อผลการทำรายงาน

เชิงวิชาการที่ถูกตองสมบูรณ  

3. ข้ันตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ เปนขอ

ปฏิบัติทีผู่ทำรายงานเชิงวชิาการควรศึกษา 

เพื่อที่จะสามารถทำผลงานออกมาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพราะรายละเอียดการทำรายงาน

เชิงวิชาการมีหลายประการจึงตองมีข้ันตอนใน

การทำอยางชัดเจน 

4. การเขียนรายงาน เปนการเขียนเสนอผลงานที่

ไดจากการศึกษาคนควาหรือปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่งโดยละเอียด เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ความรูและนำเสนอผลงานของตนเองใหมี

ประโยชนตอผูอ่ืน 

5. เรียงความเปนงานเขียนรอยแกวประเภทหนึ่ง

ที่ผูเขียนไดแสดงออกซึ่งความรูความคิด ความ

เขาใจ และประสบการณ นำเสนอเปนเร่ืองราว

ตาง ๆ โดยใชกระบวนการคิดที่เปนระบบแลว

ถายทอดผานภาษาที่รอยเรียงอยางประณีต มี

แบบแผน 

7. เรียงความเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะเปน

งานเขียนชนิดหนึง่ที่ผูเขียนมีจดุประสงคจะ

ถายทอดความรู ความคิด เพื่อแสดงทรรศนะ 

ความรูสึก ความเขาใจ ประสบการณออกมา

เปนเร่ืองราว 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

โดยการเขียนบรรยายเปนภาษารอยแกวดวย

ถอยคำสำนวนที่เรียบเรียงอยางชัดเจนและ

ทวงทำนองการเขียนที่นาอาน ซึ่งใชความคิดเปน

ตัวกำหนดใจความของเร่ืองใหมีจุดประสงค

เพื่อใหเกิดการตระหนักรู เอาใจใส และคำนึงถึง

สวนรวมอันกอใหเกิดประโยชนตอสังคม 

8. การพูดเปนการสื่อสารทีส่ำคัญและใชในการ

ดำเนินชวีิตประจำวนัมากทีสุ่ด โดยเฉพาะการ

พูดตอที่ประชุมชน เปนการสงสารที่จำเปนตอง

มีประสิทธิภาพเปนอยางมาก โดยมีวิธีการที่

แตกตางกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการพูด

อยางไดผลสัมฤทธิ ์

9. การเตรียมตัวในการพูดถือเปนสิ่งทีส่ำคัญ

ที่สุดในการพูดทีจ่ะประสบความสำเร็จ ตองรูจัก

เคล็ดลับในการพูดและโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

พูดในสถานการณตาง ๆ จะตองมีการใชเคล็ดลับ

ในการพูดที่จะตองแตกตางกันไปดวย เพื่อจะ

เปนสิ่งทีท่ำใหการพูดในแตละคร้ังประสบ

ผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

10. การพูด การฟง และเนื้อหาที่ใชในการพูด 

เปนสิ่งที่มีความสำคัญและสอดคลองกันซึ่งจะ

สงผลใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

11. การประเมิน การพูด การฟง และเนื้อหาที่

ใชในการพูด เปนสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะ

จะทำใหผูประเมิน (ผูวิเคราะห) ไดรับสารอยาง

ถูกตอง เพราะสามารถประเมินสารนัน้ไดอยางมี

แบบแผน รวมถึง 

การวิเคราะหผูพูดและผูฟง วามคีวามเหมาะสม

หรือไมในการทำหนาที่ของตน เพื่อจะไดเห็นขอดี

และขอดอยและนำมาเปนแบบอยาง 

 

 

 

 

 

 



182 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

12. การประชุมเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญ

สำหรับการอยูและทำงานกันเปนหมูคณะ 

เพราะจำเปนตองมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือ

หาขอสรุปในหมูคณะเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ 

รวมถึงการใชคำศัพทเฉพาะท่ีจำเปนตองใช

อยางถูกตอง เพ่ือการสื่อสารในการประชุมท่ี

มีประสิทธิภาพและถูกตองตามแบบแผน 

13. การสื่อสารในการประชุมเปนสิ่งท่ีมี

ความสำคัญสำหรับการประชุมอยางมาก 

เพราะการสื่อสารท่ีถูกตองจะสามารถทำให

การประชุมมีความราบรื่นและไดสมตาม

วัตถุประสงค แตถาการสื่อสารไมถูกตองและ

ผิดพลาดจะสงผลตอมติในท่ีประชุมท่ี

คลาดเคลื่อน จะตองข้ึนอยูกับกาลเทศะท่ี

เหมาะสมในการใชระดับภาษาท่ีถูกตองตาม

การประชุมนั้น ๆ 

14. บทละครพูดคำฉันท เรื่อง มัทนะพาธา 

เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดรับการยกยองจาก

วรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของบทละครพูด 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง

วางโครงเรื่องข้ึนเอง เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความ

เจ็บปวดอันเนื่องมาจากความรักโดยทรง

กำหนดใหนางเอกของเรื่องถูกสาปเปนดอก

กุหลาบ วรรณคดีเรื่องนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 

ตำนานแหงดอกกุหลาบ 

15. การอานทำนองเสนาะและทองจำบท

ละครพูดคำฉันท เร่ืองมัทนะพาธา อยาง

ถูกตอง ทำใหไดรับอรรถรสจากการอาน 

สามารถนำวรรณคดีไปใชอางอิง เปนการ

อนุรักษและสืบทอดความเปนไทย 

ใหคงอยูตอไป 
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ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

16. การแสดงบทบาทสมมุติทำใหเขาใจ

เนื้อเรื่องและขอคิดของวรรณคดีไดดียิ่งข้ึน 

17. บทละครพูดคำฉันท เรื่อง มัทนะพาธา 

แสดงใหเห็นถึงความเจ็บปวดหรือความ

เดือดรอนอันเนื่องจากรัก ดังนั้น การ

ตัดสินใจกระทำสิ่งใดเก่ียวกับความรัก ควร

พิจารณาผลกระทบท่ีตามมาและไมนึกถึง

แตตนเองฝายเดียว 

18. กลวิธีการประพันธเปนการเลือกใช

ถอยคำแตงคำประพันธใหเกิดความไพเราะ

งดงาม และชวยสื่อความหมายใหชัดเจน

มากยิ่งข้ึน การเขาใจกลวิธีการประพันธ

รูปแบบตาง ๆ ทำใหอานวรรณคดีไดเขาใจ

และเกิดอรรถรสในการอาน 

19. บทละครพูดคำฉันท เรื่อง มัทนะพาธา 

ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอด

ของบทละครพูดเนื่องจากบทประพันธมีความ

ประณีตในการใชถอยคำ เนื้อเรื่องสนุกสนาน 

แฝงขอคิดหลายประการใหกับผูอาน การอาน

อยางพินิจคุณคาทำใหผูอานตระหนักถึง

ความสำคัญและเห็นคุณคาของวรรณคดี 

คำ และโวหารตาง ๆ จึงเหมาะแกการจดจำ

และนำไปใชอางอิง 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

  

20. บทอาขยานมหาเวสสันดรชาดก  

กัณฑมัทรี เปนบทอาขยานท่ีมีคุณคา  

มุงปลูกฝงใหรำลึกถึงความรักท่ียิ่งใหญและ

พระคุณของบิดา มารดา มีความกตัญู-

กตเวทีเพราะความกตัญูกตเวทีเปน

เครื่องหมายของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

21. บทอาขยานลิลิตตะเลงพาย เปนบท

อาขยานท่ีมีคุณคา มุงสะทอนใหเห็นความรัก

ชาติ ความเสียสละ ความกลาหาญ ของบรรพ

บุรุษ ซ่ึงคนไทยควรภาคภูมิใจ และมีความ

ดีเดนทางวรรณศิลปดานการสรรคำ การเลน

คำ และโวหารตาง ๆ จึงเหมาะแกการจดจำ

และนำไปใชอางอิง 

 

 

 

คะแนนสอบปลายภาค    คะแนน 20 คะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด     คะแนน 100 คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท33101 รายวิชาภาษาไทย    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1    เวลา  40  ช่ัวโมงจำนวน 1 หนวยกิต 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ขุนชาง

ขุนแผน 

ท 1.1 ม.6/1 

   ม.6/2 

   ม.6/3 

   ม.6/9 

ท 2.1ม.6/1 

   ม.6/2 

   ม.6/4 

   ม.6./8 

ท 3.1ม.6/2 

   ม.6/3 

   ม.6/6 

ท 4.1 ม.6/3    

   ม.6/4 

ท 5.1 ม.6/1 

    ม6./4 

    ม.6/6 

- การออกเสียงบทรอยแกวและบทรอย

กรองการอานตีความ แปลความและขยาย

ความมีมารยาทในการอาน 

-การวิเคราะหวิจารณและเขียนประเมินคา 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆการเขียน

เรียงความและการใชโวหารชนิดตางๆการ

เขียนสารคดีและบันเทิงคดีและมีมารยาทใน

การเขียนการวิเคราะหแนวคิดการใชภาษา

และความนาเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟงและดู

อยางมีเหตุผลประเมินเรื่องท่ีฟงและดูแลว

กำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิตและมีมารยาทในการฟงการดู

และการพูด 

-การใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสกาลเทศะ

และบุคคลรวมท้ังคำราชาศัพทอยาง

เหมาะสม 

- การวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน  

สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

การทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานและ

บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ

สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

การทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานและ

บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

15 20 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน

การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

เวลาช่ัวโมง น้ำหนัก

คะแนน 

คะแนนกลางภาค 

20 

2 กาพยเหเรือ ท1.1 ม.6/1  

    ม.6/2 

    ม.6/3 

    ม.6/6       

    ม.6/9 

ท2.1 ม.6/4 

    ม.6/8 

ท3.1 ม.6/1 

    ม.6/3 

    ม.6/4 

    ม.6/6 

ท4.1ม.6/3 

    ม.6/4 

ท5.1 ม.6/5 

    ม.6/ 6 

 

- การอานออกเสียง 

บทรอยกรอง 

- การอานแปลความตีความและ

ขยายความได 

-การวิเคราะหและวิจารณเรื่องและ

เขียนประเมินคา 

-การตอบคำถามจากการอาน          

งานเขียนประเภทตางๆ 

มีมารยาทในการอาน 

-การผลิตงานเขียนตนเองใน

รูปแบบตางๆและมีมารยาทในการ

เขียน 

- การพูดสรุปแนวคิดและแสดง

ความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและดู 

ประเมินเรื่องท่ีฟงและดูแลวกำหนด

แนวทางนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการ

เลือกเรื่องท่ีฟงและดูและมีมารยาท

ในการฟงการดูและการพูด 

- การใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส

กาลเทศะและบุคคลรวมท้ังคำราชา

ศัพทอยางเหมาะสม การแตงบท

รอยกรองประเภทฉันท 

 

15 20 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน

การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 

 

 

 

 

  

 

 

การรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและ

อธิบายภูมิปญญาทางภาษา 

ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ี

กำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตาม

ความสนใจ 

  

3 

 

ไตรภูมิ 

พระรวง 

 

 

ท1.1  ม.6/1 

    ม.6/2 

    ม.6/7 

    ม6/9 

ท2.1 ม.6/6 

    ม.6/8 

ท3.1 ม.6/5          

     ม.6/6 

ท4.1  ม.6/6 

     ม.6/7 

ท5.1 ม6/2         

- การอานออกเสียงบทรอยแกว 

-การอานแปลความ ตีความ 

- อานเรื่องตางๆแลวเขียนกรอบแนวคิด 

ผังความคิด บันทึกยอความและรายงาน  

และมีมารยาทในการอาน 

-การเขียนรายงานการศึกษาคนควาเรื่องท่ี

สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช

ขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตองและมี

มารยาทในการเขียน 

- การพูดในโอกาสตางๆพูดแสดงทรรศนะ

โตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมดวย

ภาษาถูกตองและเหมาะสมและมีมารยาท

ในการฟงการดูและการพูด 

- อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคำใน

ภาษาไทย การวิเคราะหและประเมินการ

ใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

-การวิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 

10 

 

20 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

คะแนนสอบปลายภาค    คะแนน 20 คะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด     คะแนน 100 คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท33102  รายวิชาภาษาไทย                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6            ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  40  ช่ัวโมงจำนวน 1 หนวยกิต             

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน

การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 สามัคคีเภท 

คำฉันท 

ท1.1 ม.6/1 

    ม.6/2 

    ม.6/3 

    ม6/9 

ท2.1 ม.6/1 

     ม.6/3 

     ม.6/8 

ท3.1 ม.6/5 

     ม.6/6 

ท4.1 ,ม.6/4 

     ม.6/7 

ท5.1 ,ม.6/4 

 

 

- การอานบทรอยแกวและบทรอย

กรองการอานตีความ แปลความและ

ขยายความ 

-การวิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอานใน

ทุกๆดานอยางมีเหตุผล 

มีมารยาทในการอาน 

-การเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆได

ตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบ

เรียงถูกตองมีขอมูลสาระสำคัญชัดเจน  

เขียนยอความจากสื่อท่ีมีรูปแบบและ

เนื้อหาสาระหลากหลาย และมี

มารยาทในการเขียน 

-การพูดในโอกาสตางๆพูดแสดง

ทรรศนะ โตแยง โนมนาวและเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาภาถูกตอง

เหมาะสมและมีมารยาทในการพูด 

การแตงบทรอยกรองประเภทฉันท 

วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจาก

สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การสังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

15 20 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน

การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

  ท1.1  ม.6/1 

    ม.6/2 

    ม.6/4 

    ม.6/9 

ท2.1ม.6/1 

    ม.6/2 

    ม.6/8 

ท3.1  ม.6/2 

ม.6/6 

การอานออกเสียงบทรอยแกว

รอยบทรอยกรอง 

การอานตีความ  แปลความและ

ขยายความเรื่องท่ีอานและมี

มารยาทในการอาน 

-การเขียนสื่อสารในรูปแบบ

ตางๆ การเขียนรายงานการ

ประชุม การกรอกแบบรายการ 

 การเขียนเรียงความและมี

มารยาทในการเขียน 

 -การวิเคราะหแนวคิดการใช

ภาษาและความนาเชื่อถือจาก

เรื่องท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล

และมีมารยาทในการฟงการดู

และการพูด 

  

สอบกลางภาค 20 

  ท1.1  ม.6/1    

ม.6/2                            

ม.6/5 

ม.6/9                            

 

-การอานออกเสียงบทรอยแกว

และบทรอยกรองไดอยาง

ถูกตอง ไพเราะและเหมาะสม

กับเรื่องท่ีอาน 

การอานแปลความตีความและ

ขยายความไดการวิเคราะหและ

วิจารณเรื่องท่ีอานในทุกๆดาน

อยางมีเหตุผลและมีมารยาทใน

การอาน 

 

10 20 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน

การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

3 ราชพันธ

บริรักษ 

ท2.1  ม.6/4 

ม.6/5 

ม.6/8   

 

 

 

 

ท3.1  ม.6/1       

ม.6/3 

ม.6/6 

 

 

 

 

ท4.1ม.6/7 

 

 

ท5.1 ม.6/3 

 

- การผลิตงานเขียนของตนเอง

ในรูปแบบตางๆ การเขียน

บันเทิงคดี การเขียนสารคดี

ประเมินงานเขียนของผูอ่ืนแลว

นำมาพัฒนางานเขียนของ

ตนเองและมีมารยาทในการ

เขียน 

- การพูดสรุปแนวคิดและแสดง

ความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและ

ดูประเมินเรื่องท่ีฟงและดูแลว

กำหนดแนวทางนำไป

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

และมีมารยาทในการฟงการดู

และการพูด 

 -การวิเคราะหและประเมินการ

ใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

- การวิเคราะหและประเมิน

คุณคาวรรณคดีและวรรณกรรม

ดานวรรณศิลป  สังคมและ

วัฒนธรรม 

10 20 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

 

 

คะแนนระหวางเรียน    60 คะแนน 

คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท30201             รายวิชาการอานและพิจารณาวรรณกรรม       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4               เวลา  40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต          ภาคเรียนท่ี 1 

หนวยท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู 
ผลการ

เรียนรู 
สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 

 

พ้ืนฐานของการอาน 

 
ขอ 1 

-วิเคราะหเนื้อหาจากการอานหนังสือ 

-อานหนังสือ และสื่อสารสนเทศ 
5 

 

10 

2 

 

การอานและ

พิจารณาวรรณกรรม

ประเภทสารคดี 

ขอ 4 
-พัฒนาการอาน 

-ปลูกฝงนิสัยรักการอาน 
10 

 

15 

3 

 

การอานและ

พิจารณาขาวและ

ประกาศ 

ขอ 1 

ขอ 3 

ขอ 4 

-ดูขาวจากสื่อตาง ๆ 

-การแสดงความคิดเห็น 

-การพิจารณาประกาศ 

10 

 

10 

 

 

4 

 

การอานพิจารณา

วรรณกรรมประเภท

บันเทิงคดี 

ขอ 1 

ขอ 2 

ขอ 5 

-หลักการอาน และการเขียน 

-วิจารณวรรณกรรมประเภทนวนิยาย 

-พิจารณาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น 

-วิเคราะหคุณคาของวรรณกรรม 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

5 

การอานและ

พิจารณาบทรอย

กรอง 

ขอ 1 

ขอ 5 

-อานวรรณกรรม 

-อานบทรอยกรอง 

-วิเคราะหคุณคาของวรรณกรรม 

 

5 

 

10 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

                     

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

 

 

 

 

 

 



192 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท30202         รายวิชาการอานและพิจารณาวรรณคดี         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4             เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน  1.0  หนวยกิต          ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยท่ี ช่ือหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 
จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 

 

ความรูเบื้องตน ขอ 1 

ขอ 2 

-วิเคราะหเนื้อหาจากการอานหนังสือ 

-อานหนังสือ และสื่อสารสนเทศ 

5 15 

2 

 

หลักการพิจารณา

วรรณคดีรอยกรอง 

ขอ 1 

ขอ 2 

ขอ 3 

ขอ 4 

ขอ 5 

-วิเคราะหเนื้อหาจากการอานหนังสือ 

-เลือกอานหนังสือ และสื่อสารสนเทศ 

-หลักการวิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน 

-สังเคราะหประเมินคุณคาวรรณคดี 

 

10 

 

15 

 

 

 

3 

 

การอานและ

พิจารณาวรรณคดี 

เรื่อง รายยาวมหา

เวสสันดรชากด 

ขอ 1 

ขอ 2 

ขอ 3 

ขอ 4 

ขอ 5 

-ประเมินคุณคางานเขียนในดานตางๆ 

-เขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

-วิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและ

ความนาเชื่อถือ 

-หลักการวิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน 

-การสังเคราะหประเมินคุณคา

วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

4 

 

การอานและ

พิจารณาวรรณคดี 

เรื่องนิราศเมือง 

แกลงและนิราศ

ภูเขาทอง 

ขอ 1 

ขอ 2 

ขอ 3 

ขอ 4 

ขอ 5 

-วิเคราะหเนื้อหาจากการอานหนังสือ 

-การประเมินคุณคางานเขียน 

-วรรณกรรมพ้ืนบานท่ี 

-วิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน 

-สังเคราะหประเมินคุณคาวรรณคดี 

10 

 

 

 

10 

5 

 

การอานและ

พิจารณาวรรณคดี 

เรื่อง สามัคคีเภท

คำฉันท 

ขอ 2 

ขอ 3 

ขอ 4 

ขอ 5 

-วิเคราะหเนื้อหาจากการอานหนังสือ 

-ประเมินคุณคางาน 

 

5 

 

10 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

                    อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

                               คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

 



193 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท 30203 รายวิชาประวัติวรรณคดี 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40  ช่ัวโมงจำนวน 1 หนวยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 

ลำดับ

ท่ี  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1   วรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

ขอ1 

ขอ2 

-ความหมายของวรรณคดี

และวรรณกรรม 

- เขียนเรียงความ”

ประสบการณในการอาน

วรรณคดี”-เขียนบทความ 

4 คาบ 

 

10 คะแนน 

2 วรรณคดีสมัย 

สุโขทัย  

 

ขอ1  

ขอ2  

ขอ3 

ขอ4 

- เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

7 คาบ 

 

10 คะแนน 

3 วรรณคดีสมัยอยุธยา

ตอนตน 

 

ขอ2 

ขอ3 

ขอ4 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

8 คาบ 

  

10   คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๔. 

 

 

 

วรรณคดีสมัยอยุธยา

ตอนกลาง 

 

 

 

ขอ2  

ขอ3  

ขอ 4 

ขอ5 

 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

9 คาบ 

 

15 คะแนน 

 

๕. วรรณคดีสมัยอยุธยา 

ตอนปลาย 

 

ขอ2  

ขอ3  

ขอ 4 

ขอ5 

เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

10 คาบ 15 คะแนน 

รวม  100 คะแนน 

 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

รวมท้ังสิ้น            100      คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท 30204            รายวิชาประวัติวรรณคดี 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  เวลา 40  ช่ัวโมง  จำนวน 1 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

ลำดับ

ท่ี  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 วรรณคดีสมัยกรุง

ธนบุรี 

ขอ1 

ขอ2 

ขอ3 

-ศึกษาวรรณคดีสมัยกรุง

ธนบุรี 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

2 คาบ 8 คะแนน 

2 วรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลก  

     ขอท่ี 2 

     ขอท่ี 3 

     ขอท่ี 4 

- ศึกษาวรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลก 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

4 คาบ 

 

8  คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

3 วรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลานภาลัย 

 

     ขอท่ี 2 

     ขอท่ี4 

     ขอท่ี 5 

- ศึกษาวรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

3 คาบ 7  คะแนน 

4 วรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกลาเจาอยูหัว  

ขอท่ี2 

ขอท่ี3 

ขอท่ี4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

7 คาบ 

 

 

7 คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

5 วรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ 

จอมเกลาเจาอยูหัว 

ขอท่ี2 

ขอท่ี3 

ขอท่ี5 

-ศึกษาวรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

5 คาบ 8 คะแนน 

6 วรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ขอท่ี2 

ขอท่ี3 

ขอท่ี4 

-ศึกษาวรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

 

 

6 คาบ 7 คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

7 วรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระ 

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ขอท่ี2 

ขอท่ี3 

ขอท่ี4 

- ศึกษาวรรณคดีสมัยพระ

บาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

-เขียนรายงานการคนควา 

-เขียนบันทึกความรู 

-วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี 

-วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

- วิเคราะหและประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรม 

-สังเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

4 8 

8  วรรณคดีหลังสมัย

พระบาทสมเด็จพระ 

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ขอ 2  

ขอ3 

-ศึกษาวรรณคดีสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว 

-ศึกษาวรรณกรรมดั้งเดิม

และวรรณกรรมปจจุบัน 

4 คาบ   7 คะแนน 

รวม 40 คาบ  100 คะแนน 

 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

รวมท้ังสิ้น            100      คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท 30205  รายวิชา หลักภาษาไทย                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6            เวลา  40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต           ภาคเรียนท่ี 1 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 

ธรรมชาติของภาษา ขอท่ี 1 - ธรรมชาติของภาษา     

- พลังของภาษา 

- ลักษณะของภาษาไทย   

5 10 

2 

การใชคำและ

กลุมคำ 

ขอท่ี 1  

ขอท่ี 2 

- การใชคำและกลุมคำสรางประโยค  

- คำและสำนวน 

- การรอยเรียงประโยค 

- การเพ่ิมคำ   

- การใชคำ 

- การเขียนสะกดคำ 

10 10 

3 

การสรางคำใน

ภาษาไทย 

 

ขอท่ี 1 

ขอท่ี 3 

ขอท่ี 4 

- หลักการสรางคำในภาษาไทย   

 

5 10 

4 

ประโยคใน

ภาษาไทย 

 

ขอท่ี 2 - โครงสรางของประโยค 5 10 

5 

การใชภาษาอยาง

สรางสรรค 

ขอท่ี 3 - ระดับของภาษา 

 

5 10 

   6 

วรรณกรรมพ้ืนบาน ขอท่ี 4 

ขอท่ี 5 

- ภาษากับวัฒนธรรม 

- ภาษาถ่ิน 

10 10 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

รวมท้ังสิ้น            100     คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท 30206         รายวิชาหลักและการใชภาษา           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6       จำนวน  80  ช่ัวโมง  หนวยกิต   2.0  หนวย    ภาคเรียนท่ี1 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1. ธรรมชาติของภาษา 

พลังภาษา และลักษณะของ

ภาษา 

ขอ 1 - ธรรมชาติของภาษา 

-พลังภาษา 

-ลักษณะของภาษา 

16 10 

2. ประโยคสื่อสาร    การใชคำ

และกลุมคำ 

ขอ 2 -ประโยคสื่อสาร 

-การใชคำและกลุมคำ 

14 10 

3. ระดับภาษาและราชาศัพท ขอ 3 -ระดับของภาษา 

-คำราชาศัพท 

10 10 

4. อิทธิพลของคำท่ียืมมาจาก

ภาษาตางประเทศ 

ขอ 4 -อิทธิพลของคำท่ียืมมาจาก

ภาษาตางประเทศ 

-บาลี สันสกฤต ,เขมร 

จีน, ชวา, มลาย ู

15 10 

5 แตงคำประพันธ ขอ 5 - แตงคำประพันธชนิดตางๆ 10 10 

6. วิเคราะหสื่อ สื่อสิ่งพิมพ 

สื่ออิเลคทรอนิกส 

ขอ 6 - วิเคราะหสื่อสื่อสิ่งพิมพ 

-สื่ออิเลคทรอนิกส 

10 10 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

รวมท้ังสิ้น            100      คะแนน 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท30207  รายวิชา การพูด                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6             เวลา  40 ช่ัวโมง   จำนวน  1.0  หนวยกิต         ภาคเรียนท่ี 2 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 
การพูด และการฟง ขอท่ี 1 

ขอท่ี 2 

- การเลือกเรื่องท่ีฟงอยางมีวิจารณญาณ 

- มีมารยาทในการฟงการดู 

5 10 

2 

การพูดเลาเรื่อง ขอท่ี 5 - หลักการพูด 

- การพูดสรุปแนวคิด และการแสดง

ความคิดเห็น 

10 10 

3 

การพูดโนมนาวใจ 

 

ขอท่ี 4 

ขอท่ี 5 

- หลักการพูดโนมนาวใจ 

-ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ี

เหมาะสมตามหลักการพูด   

5 10 

4 

การพูดในโอกาส

ตาง ๆ 

 

ขอท่ี 4 -  พูดในโอกาสตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ

ก่ึงทางการและไมเปนทางการ  โดยใช

ภาษาถูกตองเหมาะสมและมีเหตุผล 

5 10 

5 

การพูดสุนทรพจน ขอท่ี 2 

ขอท่ี 3 

ขอท่ี 6 

- การพูดสุนทรพจน 

-พูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห

วิจารณจากการฟงและการดูอยางมี

เหตุผล 

5 10 

6 

โตวาที ขอท่ี 3 

ขอท่ี 5 

ขอท่ี 6 

-การพูดโตวาที 

- พูดแสดงความคิดเห็นและการ

วิเคราะหวิจารณจากการฟงและการดู

อยางมีเหตุผล 

-ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ี

เหมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทใน

การฟง  การดูและการพูด 

- ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ี

เหมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทใน

การฟง  การดูและการพูด 

10 10 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 
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                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

รวมท้ังสิ้น            100      คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ท 30208            รายวิชาการพูดและการเขียน            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6          จำนวน  80  ช่ัวโมง    หนวยกิต   2.0  หนวย         ภาคเรียนท่ี 2 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 การเขียนสื่อสาร ขอ 1 -องคประกอบของการเขียน 

- การเขียนเรียงความ 

14 10 

2. การยอความ ขอ 2 - การยอความจากสื่อตางๆ 

 

10 10 

3. การประเมินการเขียนและ

การพัฒนางานเขียน 

 

ขอ 3 -การศึกษาคนควานำมา

พัฒนางานของตนเอง 

16 10 

4. การประเมิน  การฟง การดู

อยางมีวิจารณญาณ 

ขอ 4 - ประเมิน การฟงและดู  

ขาวสารคดีและบันเทิงคดี 

อยางมีวิจารณญาณ 

10 10 

5. การพูดในโอกาสตางๆ ขอ 5 -การพูดในโอกาสตางๆ 

- การพูดอวยพร,การอำลา 

-การพูดโนมนาวใจ 

 

14 14 

6. - การพูดทรรศนะโตแยง 

 

ขอ5 -การพูดแสดงทรรศนะ 

- การโตวาที 

16 6 

รวมคะแนนระหวางภาคเรียน 40 60 

 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : กลางภาค  :  ปลายภาค 

คะแนนระหวางเรียน           60     คะแนน 

                               คะแนนสอบกลางภาค         20      คะแนน 

                               คะแนนสอบปลายภาค         20     คะแนน 

รวมท้ังสิ้น            100      คะแนน 

 

 

 

 

 



204 
 

                                                                                    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนศรีราชามุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก

และเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ  การทำงานรวมกัน     การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสา

พัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 

แนวการจัดกิจกรรรมแนะแนว 
การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาไดบริหารจัดการใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีและมีสวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวดานผูเรียน โดยจัดเวลาใหเปนไปตามสัดสวนของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตชั้นป รวมท้ังจัดบริการและกิจกรรมนอกหองเรียนใหครอบคลุมท้ัง 5 งาน และมีกิจกรรมอยาง

นอย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 

1. การจดับริการแนะแนว 

2. การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 
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การจดับริการแนะแนว 

 ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวดวย รวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ี

ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมบริการแนะแนวท้ัง 5 งาน ตามวิธีการดังนี้ 

งาน วิธีการ 

1. งานศึกษารวบรวมขอมูล - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนำเสนอ 
ขอมูลของผูเรียน 

2. งานสารสนเทศ - จัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูป 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดยครอบคลุมดาน 
การศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

3. งานใหคำปรึกษา - อบรมทักษะการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกครู 
ใหคำปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุม 
ปรึกษาปญหา (Case conference) 
- สงตอผูเชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหา 
ยากแกการแกไข 
- จัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยา 

4.งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลอื 
ผูเรียน 

- จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ัง 
ใหการสงเคราะห เพ่ือตอบสนองความถนัด 
ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

  

5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผูเรียน 
- ติดตามผลผูเรียน 
- ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว 
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การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 

 ครูทุกคนรวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ีปรึกษาและประสานงาน 

รวมกันวางแผนและหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชพัฒนาผูเรียน เชน 

 

ในหองเรียน นอกหองเรียน 

1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมคาบแนะแนว 

3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชน

โปรแกรมพัฒนาตนเองเก่ียวกับการรูจัก และเห็น

คุณคาในตนเอง 

2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ เชน โครงการอบรม 

ผูนำในโรงเรียนสหวิทยาเขต 

4. การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการ และ  

สถานประกอบการ 

5. การเชิญวิทยากร ใหความรู เชน ผูปกครอง 

นักเรียน ศิษยเกา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. การจัดนิทรรศการ 

7. การจัดปายนิเทศ 

8. การปฐมนิเทศ 

9. การปจฉิมนิเทศ 

10. การจัดเสียงตามสาย 

11. ชุมนุมแนะแนว 

12. กิจกรรมผูปกครองพบครูของลูกรัก 

13. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  

 

โดยดำเนินการตามกิจกรรมอยางนอย 9 กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบเปนรายบุคคล 

2. คัดกรองผูเรียนเพ่ือจำแนกผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมพิเศษ 

3. ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษาเบื้องตน ในดานตาง ๆ ใหผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. พัฒนาระบบขอมูลและภูมิความรูท่ีทันสมัย เปนประโยชนและจำเปนในการดำเนินชีวิต 

5. ประสานงานกับผูเก่ียวของภายในสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียน แนวทางการดูแลชวยเหลือ และการสง

ตอผูเรียน 

6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือการรวมมือในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

7. จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือปองกัน แกไข และการสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคน รวมท้ังผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผูมีปญหาชีวิตและสังคมใหสามารถพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ 
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8. รวมจัดบริการตาง ๆ เชน 

 แนะแนวกลุม 

 จัดบริการดานสุขภาพ 

 จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 

 จัดหางาน 

 จัดใหมีการฝกงานและหารายไดระหวางเรียน 

 จัดศูนยการเรียนรูใหผูเรียนเพ่ือการวางแผนชีวิต 

 จัดบริการชวยผูเรียนท่ีมีปญหา หรือความตองการพิเศษ 

 ติดตามผลผูเรียนท้ังในปจจุบัน และจบการศึกษาแลว 

       9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ 

 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

  1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  2.  กิจกรรมชุมนุม 

 นักเรียนทุกคนจะตองผานกิจกรรมนักเรียนท้ัง 2 กิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

 โรงเรียนศรีราชาไดดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผูบำเพ็ญประโยชน ดังนี้ 
หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ คือ 

1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ 

2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติสุขและ

สันติภาพ ความเขาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษยทุกคน รวมท้ัง

ธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ัง

ทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและ

มีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
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1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

2. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. ใหรูจักบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณประโยชน 

4. ใหรูจักทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

 

ขอบขาย 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกัน ใหรูจักการ

เสียสละและบำเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมท้ังใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนศรีราชา 

ไดกำหนดหลักสูตรเปน ดังนี้ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซ่ึงมีองคประกอบ 7 

ประการ คือ 

1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคำม่ันสัญญา วาจะปฏิบัติตามกฎของ 

ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทำ หรือ “บังคับ” ใหทำ แตถา “ทำ” ก็จะเกิดผลดี

แกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

2. เรียนรูจากการกระทำ เปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมสำเร็จของผลงาน 

อยูท่ีการกระทำของตนเอง ทำใหมีความรูท่ีชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทายความสามารถของ

ตนเอง 

3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน  

การยอมรับซ่ึงกันและกัน การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการเรียนรู การใชประชาธิปไตย

เบื้องตน 

4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ 

เนตรนารี ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน คำ

ขวัญ ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว

โลกและเปนองคกรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใส 

ตามชนบทปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปนเขา ตั้งคายพัก

แรมในสุดสัปดาหหรือตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบ เปนท่ีเสนหาแกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งนี้แลว ก็ไม

เรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 
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6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหเด็กทำตองให 

มีความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ีจะทำ และวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนท่ีสนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจท่ีดี 

7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็ก เพ่ือใหเขาเกิด 

ความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ท้ังคูมีความตองการซ่ึงกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นำ ผูใหญเอง

ก็ตองการนำพาใหไปสูหนทางท่ีดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด จึงเปนการรวมมือกันท้ังสองฝาย 

 

2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรูความชำนาญและประสบการณของผูเรียนให

กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 1.  หลักการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  1.1  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเรียน โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา 

  1.2  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทำ และชวยกันแกปญหา 

1.3  เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนตามสาระท่ีกำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 

          1.4 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

          1.5 เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือทองถ่ิน 

2.  วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 2.1  พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการคิด สังเคราะห เพ่ือใหเกิดทักษะ ประสบการณ ท้ังวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

 2.2  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.3  สงเสริมใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีดี 

 2.4 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.5  มีมนุษยสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

 

แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพ่ือปลูกฝงจิตอาสา) 

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรยีน(กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม)เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุน โดยใหทำ

กิจกรรมดวยความสมัครใจท่ีเปนประโยชน แกชุมชนและสังคมโดยรวม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาตางๆท้ังภายในโรงเรียนและชุมชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตางๆ และจัดลำดับปญหาตามความสำคัญ จำเปนและเรงดวนจาก

มากไปหานอย  
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ข้ันตอนท่ี 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

ข้ันตอนท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนและสะทอน ในประเด็นดังนี้ คือ 

ผลท่ีเกิดกับผูปฎิบัติกิจกรรมและผลท่ีเกิดแกสังคมภายหลังจาก การปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป รายงานและเผยแพร 

ประชาสัมพันธการปฏิบัติกิจกรรม 

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู 8 สาระการเรยีนรู  

3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอ่ืน  

1) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

2) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

 

เกณฑการจบหลักสูตร 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

        (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี 

      สถานศึกษากำหนด (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต) 

 (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ 

      รายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี   

      สถานศึกษากำหนด 

 (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา  

      กำหนด 

(5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

      (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต) 

(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ  

      รายวชิาเพ่ิมเติม ไมนอยวา 36 หนวยกิต 
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(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี  

      สถานศึกษากำหนด 

(4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา 

      กำหนด 

 (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษกำหนด 

 

เกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 การประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกำหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร  

ซ่ึงจะนำไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

 -  แจงใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด และวิธีการประเมินผล 

 -  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะ

กระบวนการ 

 -  ประเมินผลกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 

 -  วัดและประเมินผลระหวางเรียน เพ่ือจัดการสอนซอมเสริมและเพ่ือนำผลการเรียนการวัดผลระหวาง

เรียนไปรวมกับการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยใหวัดผลและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียนประกอบดวย 

    -  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน (กอน-หลัง กลางภาคเรียน) 

    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    -  วัดผลปลายภาคเรียน 

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียนใหครูประจำวิชาดำเนินการวัดผลตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

   โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน เปน การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชรูปแบบการประเมินจาก

แบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน โดยคณะกรรมการระดับชั้นปเปนคณะกรรมการออก

แบบทดสอบ เพ่ือทดสอบกับผูเรียนทุกคนทุกระดับชั้น และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและ

นำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครูผูสอนดำเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

 ใชร ูปแบบการประเมินกลุ มสาระการเรียนรู และผู ท ี ่ร ับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะโดยมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เปนองคคณะบุคคลที่คอยชวยเหลือคณะครู 

คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานรวมกับครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นที่สนใจทำกรณีศึกษารวมกันโดยครูท่ี

ปรึกษารวมกับครูฝายปกครอง และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและนำเสนอผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหประเมินเปนรายภาค โดยสถานศึกษากำหนดแนวทางการประเมิน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการประเมินตามจุดประสงคโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาใน 
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การเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

2.   ประเมินผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผูเรียนโดยประเมินผลดวยวิธีการ 

ประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ชิ้นงาน  

   3.  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานตามเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนหรือท้ังสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองดำเนินการซอมเสริม

และประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของผูบิหาร

สถานศึกษา 

 การตัดสินผลการเรียน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

หลักสูตรโรงเรียนทุงทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 กำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4) ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลกลางภาคเรียน ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน และไมไดสงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี 

ผูสอนกำหนดเปนงานสำคัญ หรือเหตุสดวิสัย ทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดรับผลการเรียน “ร” 

  กรณีท่ีผูเรียนไดรับผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น ใหแจงเหตุผลตอผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี

ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  5) ผูเรียนท่ีประสงคจะเรียนสาระการเรียนรูใด โดยไมตองการหนวยกิต ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจะอนุญาตใหเขาเรียนไดและถามีเวลาเรียนครบรอยละ 80ของเวลาเรียนท้ังหมดใหไดผลการเรียน “มก” 

6) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผลผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีกำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย  

  7) กรณีท่ีผูเรียนมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด (0) ใหดำเนินการซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนใน

สาระการเรียนรูรายภาค ท่ีไดระดับผลการเรียน “0” โดยกำหนดการในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายภาคตาม 

สัดสวนดังนี้  

  1. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวางเรียน 

กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 
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  2. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวน 

รอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  3. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  4.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  5. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  6.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูดนตรีและนาฏศิลป แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 
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ทางโรงเรียนกำหนด 

  7.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  8.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

 9.  การประเมินผลระหวางภาคคะแนนเก็บทุกประเภท นักเรียนสามารถท่ีจะทำคะแนนเพ่ิมไดหลังจากครูผูสอนได

ประกาศคะแนนใหรู และครูผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองจนกวาจะประเมินผล การเรียนรูปลายภาคเรียน 

 10.  ถาผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานไมผานใหครูผูสอนในรายสาระการเรียนรูนั้น

ทำการซอมเสริมใหผานเกณฑในแตละดาน 

 11.  การสรุปการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานตามขอกำหนดในขอ 3 ใหไดผลการประเมิน

เปนผาน (ผ) 

 12.  ถาผลการประเมินไมเปนไปตามขอ 3 ใหไดผลการประเมินเปนไมผาน (มผ) 

 13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหทำการประเมินเปนรายภาค 

 14. การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนใหประเมินเปนรายภาคการใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบแสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการ

เรียนเปน 8 ระดับ 
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  รายวิชาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ข้ึนไป โดยมี 

แนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ด ี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑข้ันต่ำ 50-54 

0 ต่ำกวาเกณฑ 0-49 

   

 การประเมินการอานอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนผานและไมผาน ถากรณี 

ท่ีผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ดาน คือ 

   อาน  25 คะแนน 

   การคิดวิเคราะห 50 คะแนน 

   การเขียน 25 คะแนน 
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 รวมเปน 100 คะแนน ซ่ึงผลการเรียนแบงเปน 4 ระดับ และแบงชวงคะแนนในแตละดานดังนี้ 

  

ระดับผล

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 50 คะแนน) 

ชวงคะแนนเปนรอยละ

(เต็ม 100 คะแนน) 

3 20-25 42-50 80-100 

2 17-19 36-41 70-79 

1 13-16 24-35 50-69 

0 1-12 1-23 1-49 

  

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะและเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เปนผานและ

ไมผาน ในการผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิต 

ประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

จำนวน 5-8คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับ 

ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ 

ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

3. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผานผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี 

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

1. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 
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ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา 

กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะการประเมินกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

 

 โดยแบงชวงคะแนนในแตละดานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 

 

ระดับผล 

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 15 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 20 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

เปนรอยละ 

3 8-10 12-15 16-20 80-100 

2 7 10-11 13-14 70-79 

1 5-6 7-9 10-12 50-69 

0 1-4 1-6 1-9 1-49 

  

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  จะตองพิจารณาท้ังเวลาเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนดและใหผลการประเมินเปนผาน และไมผาน 

  “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  

และมีผลงานไมนอยกวารอยละ 80  

  “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมถึงรอยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมถึง 

รอยละ 80 

 ในกรณีท่ีผูเรียนได “มผ” ครูผูดูแลกิจกรรมตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือ

ไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรยีนจาก “มผ” เปน “ผ”  

ไดท้ังนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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คณะผูจัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 

 1.นายณรงค   กิตติวงศตระกูล  ผูอำนวยการโรงเรยีนศรีราชา  

 2.นางเพราพิลาส  สวรรครัตน  ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ 

3.นางชุติมา    ปณะราช  หัวหนาฝายวิชาการ 

4.นางจุรีย  อินทรเนตร  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

5.นางสาวจิราพร   แชมชื่น   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

6.นางสาวตะวัน  พลภักดี   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

7.นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

8.นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

9.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

 

คณะทำงาน 

1. นางจุรีย  อินทรเนตร  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. นางสาวจิราพร แชมชื่น   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

3.นางตะวัน  พลภักดี                      รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 4.นาวสาวนภาพร โฮมราช   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

5.นางสาวสุภัทรา  พรหมทาว  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

6. นายอาทร    ธูปทอง   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

7. นางโชติกา     พลเยี่ยม   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

8. นางสาวสุภัทรา   พรหมทาว  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

9. นายณัฐรภิรมณ   วราสินธ   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

10. นางสาวกิตติยา    ชัยนิช ู   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

11. นางสาวศิรินาฎ    หอมขจร  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

12. นางชุติมา  หาญเอ่ียม  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

13.นางณัสมชา  ศาลกลาง  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

14.นางสาวปรัชญา วงเปลียว  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

15.นางรมิดา    ภูพิลา   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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เรียบเรียง จัดรูปเลม 

1.นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

2.นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

3.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

4.นาวสาวนภาพร โฮมราช   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

5.นางสาวสุภัทรา  พรหมทาว  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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