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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา ท11101     รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 1       เวลา 200 ช่ัวโมง             จำนวน 5 หน5วยกิต 

 

     ฝ&กอ)านออกเสียงคำคำคล4องจองข4อความส้ัน ๆ บอกความหมายของคำและข4อความตอบคำถาม     

เล)าเร่ืองย)อ คาดคะเนเหตุการณH เลือกอ)านหนังสือตามความสนใจอย)างสม่ำเสมอ นำเสนอเร่ืองท่ีอ)าน             

บอกความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณHสำคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ)าน         

ฝ&กคัดลายมือด4วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนส่ือสารด4วยคำและประโยคง)าย ๆ มีมารยาทในการเขียนฝ&กทักษะ   

ในการฟTงฟTงคำแนะนำคำส่ังง)าย ๆ และปฏิบัติตามตอบคำถามเล)าเร่ืองพูดแสดงความคิดเห็นและความรู4สึก      

จากเร่ืองท่ีฟTงและดูพูดส่ือสารได4ตามวัตถุประสงคHเน4นมารยาทในการฟTง การดูและการพูด ฝ&กทักษะการเขียน

พยัญชนะสระวรรณยุกตHและเลขไทยเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเปYนประโยคง)าย ๆ  

ต)อคำคล4องจองง)าย ๆ บอกข4อคิดท่ีได4จากการอ)านหรือการฟTงวรรณกรรมร4อยแก4วและร4อยกรอง สำหรับเด็ก     

ฝ&กท)องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร4อยกรองตามความสนใจ 

    โดยใช4กระบวนการอ)าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู4 กระบวนการกลุ)ม

กระบวนการคิดการฝ&กปฏิบัติ อธิบายบันทึกการต้ังคำถาม ตอบคำถามใช4ทักษะการฟTง  การดูและการพูด        

พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร4างความคิดรวบยอด เพ่ือให4เกิดความรู4ความคิด  ความเข4าใจส่ือสาร        

ได4ถูกต4อง  รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค)าของการอนุรักษHภาษาไทย และตัวเลขไทยสามารถนำความรู4ไปใช4    

ให4เกิดประโยชนH โดยใช4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตHใช4กับชีวิตประจำวันได4  

อย)างถูกต4องเหมาะสม 

    เพ่ือให4เกิดเจตคติท่ีดีต)อการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีส)วนร)วมในกิจกรรมการเรียน 

ค4นคว4า    หาความรู4จากแหล)งความรู4ต)าง ๆ อย)างสม่ำเสมอ มีความรอบคอบในการทำงาน ใช4ภาษาไทยได4

อย)างถูกต4อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟTง การพูด การอ)าน และการเขียน และมีนิสัยรักการอ)าน การเขียน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

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

ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 

ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2                                                                                                     

รวมท้ังหมด  22   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย    รหัสวิชา ท12101     รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 2     เวลา 200 ช่ัวโมง             จำนวน 5 หน5วยกิต 

      ฝ&กอ)านออกเสียงคำ  คำคล4องจอง  ข4อความ  และบทร4อยกรองง)าย ๆ  อธิบายความหมายของคำ       

และข4อความท่ีอ)าน ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และ

คาดคะเนเหตุการณHเลือกอ)านหนังสือตามความสนใจอย)างสม่ำเสมอและนำเสนอเร่ืองท่ีอ)าน  อ)านข4อเขียนเชิง

อธิบาย  และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข4อแนะนำ มีมารยาทในการอ)าน  ฝ&กคัดลายมือด4วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  

เขียนเร่ืองส้ัน ๆ  เก่ียวกับประสบการณHเขียนเร่ืองส้ัน ๆ ตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียนฝ&กทักษะการฟTง  

ฟTงคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ4อนและปฏิบัติตามเล)าเร่ือง  บอกสาระสำคัญของเร่ืองต้ังคำถามตอบคำถามพูดแสดง

ความคิดเห็นความรู4สึก พูดส่ือสารได4ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคHมีมารยาทในการฟTงการดูและการพูดฝ&กทักษะ

การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตH  และเลขไทยเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำเรียบเรียงคำเปYน

ประโยคได4ตรงตามเจตนาของการส่ือสารบอกลักษณะคำคล4องจองเลือกใช4ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได4

เหมาะสมกับกาลเทศะ ฝ&กจับใจความสำคัญจากเร่ือง  ระบุข4อคิดท่ีได4จากการอ)านหรือการฟTงวรรณกรรม

สำหรับเด็กเพ่ือนำไปใช4ในชีวิตประจำวันร4องบทร4องเล)นสำหรับเด็กในท4องถ่ิน  ท)องจำบทอาขยานตามท่ี

กำหนดและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจ 

      โดยใช4กระบวนการอ)าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู4  กระบวนการกลุ)ม  

กระบวนการคิดวิเคราะหH  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแก4ปTญหา การฝ&กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก           

การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช4ทักษะการฟTง การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการ           

สร4างความคิดรวบยอด   

     เพ่ือให4เกิดความรู4  ความคิด  ความเข4าใจ  ส่ือสารได4ถูกต4อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค)าของ

การอนุรักษHภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู4ไปใช4ให4เกิดประโยชนHโดยใช4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตHใช4กับชีวิตประจำวันได4อย)างถูกต4องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1 ป.21/,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7, ป.2/8   

 ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4   

 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  ป.2/6,  ป.2/7    

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

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

รวมท้ังหมด  27  ตัวช้ีวัด 
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 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย     รหัสวิชา ท13101     รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 3       เวลา 200 ช่ัวโมง             จำนวน 5 หน5วยกิต 

       ฝ&กอ)านออกเสียงคำ ข4อความ เร่ืองส้ัน ๆ และบทร4อยกรองง)าย ๆ อธิบายความหมายของคำและ

ข4อความท่ีอ)านต้ังคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณH คาดคะเนเหตุการณH  สรุปความรู4ข4อคิดจาก

เร่ืองท่ีอ)าน เพ่ือนำไปใช4ในชีวิตประจำวันเลือกอ)านหนังสือตามความสนใจอย)างสม่ำเสมอและนำเสนอเร่ือง       

ท่ีอ)าน อ)านข4อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข4อแนะนำอธิบายความหมายของข4อมูลจากแผนภาพ  

แผนท่ี และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ)านฝ&กคัดลายมือด4วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนบรรยายเขียนบันทึก

ประจำวัน  เขียนเร่ืองตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียนฝ&กทักษะการฟTง การดูและการพูด เล)ารายละเอียด              

บอกสาระสำคัญต้ังคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรู4สึก พูดส่ือสารได4ชัดเจนตรงตาม

วัตถุประสงคH มีมารยาทในการฟTงการดูและการพูดฝ&กเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอก

ความหมายของคำ ระบุชนิด หน4าท่ีของคำ ใช4พจนานุกรมค4นหาความหมายของคำแต)งประโยคง)าย ๆ แต)งคำ

คล4องจองและคำขวัญเลือกใช4ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได4เหมาะสมกับกาลเทศะ 

        ระบุข4อคิดท่ีได4จากการอ)านวรรณกรรมเพ่ือนำไปใช4ในชีวิตประจำวัน  รู4จักเพลงพ้ืนบ4าน เพลง

กล)อมเด็ก  เพ่ือปลูกฝTงความช่ืนชมวัฒนธรรมท4องถ่ินแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีท่ีอ)าน  ท)องจำบท

อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจโดยใช4กระบวนการอ)าน กระบวนการเขียน  

กระบวนการแสวงหาความรู4 กระบวนการกลุ)ม กระบวนการคิดวิเคราะหH กระบวนการส่ือความ กระบวนการ

แก4ปTญหา การฝ&กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช4ทักษะการฟTง การดูและการพูด        

พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร4างความคิดรวบยอด   

      เพ่ือให4เกิดความรู4 ความคิด ความเข4าใจ ส่ือสารได4ถูกต4อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค)าของ

การอนุรักษHภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู4ไปใช4ให4เกิดประโยชนHโดยใช4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตHใช4กับชีวิตประจำวันได4อย)างถูกต4องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

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

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

 ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6     

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

รวมท้ังหมด  31  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย    รหัสวิชา ท14101     รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 4      เวลา 160 ช่ัวโมง             จำนวน 4 หน5วยกิต 

 

       ฝ&กอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวน    

จากเร่ืองท่ีอ)านอ)านเร่ืองส้ันตามเวลาท่ีกำหนด ต้ังคำถามตอบคำถามแยกข4อเท็จจริงและข4อคิดเห็นคาดคะเน

เหตุการณHจากเร่ืองท่ีอ)านโดยระบุเหตุผลประกอบสรุปความรู4และข4อคิดจากเร่ืองท่ีอ)าน เลือกอ)านหนังสือท่ีมี

คุณค)าตามความสนใจมารยาทในการอ)าน การคัดลายมือด4วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียน

ส่ือสาร เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดย)อความเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและผู4ปกครองเขียน

บันทึกและรายงานจากการศึกษาค4นคว4าเขียนเร่ืองตามจินตนาการมารยาทในการเขียนจำแนกข4อเท็จจริงและ

ข4อคิดเห็น จากเร่ืองท่ีฟTงและดู พูดสรุปความพูดแสดงความคิดเห็นและความรู4สึกเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟTงและดูต้ัง

คำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองท่ีฟTงและดูพูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาค4นคว4าจากการฟTง 

การดู และการสนทนามารยาทในการฟTงการดูและการพูดเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบท

ต)าง ๆ ระบุชนิดและหน4าท่ีของคำในประโยค ใช4พจนานุกรมค4นหาความหมายของคำการแต)งประโยคแต)งบท

ร4อยกรองและคำขวัญบอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได4 ระบุข4อคิด

จากนิทานพ้ืนบ4านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข4อคิดจากการอ)านเพ่ือนำไปใช4ในชีวิตจริง ร4องเพลงพ้ืนบ4าน 

ท)องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจ  

       โดยใช4กระบวนการอ)าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู4 กระบวนการ

กลุ)ม กระบวนการคิดวิเคราะหHและสรุปความ กระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณกระบวนการส่ือ

ความ กระบวนการแก4ปTญหา การฝ&กปฏิบัติ อธิบาย บันทึกการต้ังคำถาม ตอบคำถามใช4ทักษะการฟTง การดู

และการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร4างความคิดรวบยอดเพ่ือให4เกิดความรู4 ความคิด ความเข4าใจ

และส่ือสารได4ถูกต4อง  

           เห็นคุณค)าของภาษาไทยและมีเจตคติท่ีดีต)อการเรียนวิชาภาษาไทย มีวินัยซ่ือสัตยHสุจริต             

ใฝjเรียนรู4 มุ)งม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ นำความรู4ไปประยุกตHใช4ให4เกิดประโยชนHในชีวิตประจำวัน 

และให4เกิดผลสัมฤทธ์ิทางภาษาคงไว4ซ่ึงเอกลักษณHและมรดกของชาติ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

 ท 2.1 ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8         

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

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

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

รวมท้ังหมด  33  ตัวช้ีวัด 
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 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย     รหัสวิชา ท15101    รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 5       เวลา 160 ช่ัวโมง            จำนวน 4 หน5วยกิต 

 

     การอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง  ความหมายของคำ  ประโยคและข4อความท่ีเปYน

การบรรยายและการพรรณนา คำท่ีมีความหมายโดยนัย งานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ข4อแนะนำและปฏิบัติตาม 

เลือกอ)านหนังสือท่ีมีคุณค)าตามความสนใจ คัดลายมือ การเขียนส่ือสารแผนภาพโครงเร่ืองแผนภาพความคิด 

ย)อความ จดหมายถึงผู4ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู4สึกและความคิดเห็น กรอกแบบรายการต)าง ๆ 

เขียนเร่ืองตามจินตนาการ พูดแสดงความรู4 ความคิดเห็นและความรู4สึก พูดรายงาน ชนิดและหน4าท่ี

ส)วนประกอบของคำในประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน ใช4คำราชาศัพทH บอกคำ

ภาษาต)างประเทศในภาษาไทย การแต)งบทร4อยกรองใช4สำนวนได4ถูกต4อง การสรุปเร่ืองและข4อคิดจากวรรณคดี

หรือวรรณกรรมท่ีอ)านท)องบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจ 

    โดยใช4กระบวนการอ)าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู4 กระบวนการ

กลุ)ม กระบวนการคิดวิเคราะหHและสรุปความ กระบวนการคิดอย)างมี วิจารณญาณกระบวนการ                      

ส่ือความ กระบวนการแก4ปTญหา การฝ&กปฏิบัติ อธิบาย บันทึกการต้ังคำถาม ตอบคำถามใช4ทักษะการฟTง การดู

และการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร4างความคิดรวบยอดเพ่ือให4เกิดความรู4 ความคิด ความเข4าใจ

และส่ือสารได4ถูกต4อง  

       เห็นคุณค)าของการอนุรักษHภาษาไทยและตัวเลขไทยมีวินัยซ่ือสัตยHสุจริต ใฝjรู4ใฝjเรียน มุ)งม่ันใน

การทำงาน อยู)อย)างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  สามารถนำความรู4ไปใช4ให4เกิดประโยชนHในชีวิตประจำวันได4อย)าง

ถูกต4องเหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 

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

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

ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

รวมท้ังหมด  33  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย    รหัสวิชา ท16101     รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 6     เวลา 160 ช่ัวโมง             จำนวน 4 หน5วยกิต 

          ฝ&กอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ

ข4อความท่ีเปYนโวหารอ)านเร่ืองส้ัน ๆ อย)างหลากหลาย  แยกข4อเท็จจริงและข4อคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ)านวิเคราะหH

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ)านเพ่ือนำไปใช4ในการดำเนินชีวิตอ)านงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง 

ข4อแนะนำ และปฏิบัติตามอธิบายความหมายของข4อมูลจากการอ)านแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิและกราฟเลือก

อ)านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค)าท่ีได4รับมีมารยาทในการอ)าน ฝ&กคัดลายมือด4วยตัวบรรจงเต็ม

บรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียนส่ือสารโดยใช4คำได4ถูกต4อง ชัดเจน และเหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและ

แผนภาพความคิดเพ่ือใช4พัฒนางานเขียนเขียนเรียงความ เขียนข4อความจากเร่ืองท่ีอ)าน เขียนจดหมายส)วนตัว

กรอกแบบรายการต)าง ๆ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร4างสรรคHมีมารยาทในการเขียน ฝ&กทักษะการฟTง 

การดูและการพูด พูดแสดงความรู4 ความเข4าใจจุดประสงคHของเร่ืองท่ีฟTงและดูวิเคราะหHความน)าเช่ือถือจากเร่ือง

ท่ีฟTงและดูส่ือโฆษณาอย)างมีเหตุผล พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาค4นคว4าจากการฟTง การดูและการ

สนทนาพูดโน4มน4าวอย)างมีเหตุผลและน)าเช่ือถือมีมารยาทในการฟTงการดูและการพูด ฝ&กวิเคราะหHชนิดและ

หน4าท่ีของคำในประโยคใช4คำได4เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลรวบรวมและบอกความหมายของคำ

ภาษาต)างประเทศท่ีใช4ในภาษาไทยระบุลักษณะของประโยค แต)งบทร4อยกรองวิเคราะหHเปรียบเทียบสำนวนท่ี

เปYนคำพังเพยและสุภาษิต ฝ&กแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ)านเล)านิทานพ้ืนบ4านท4องถ่ิน

ตนเองและนิทานพ้ืนบ4านของท4องถ่ินอ่ืนอธิบายคุณค)าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ)านและนำไปประยุกตHใช4

ในชีวิตจริง  ท)องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร4อย 

                  โดยใช4กระบวนการอ)าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู4 กระบวนการกลุ)ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหHและสรุปความ กระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณ  กระบวนการส่ือความ 

กระบวนการแก4ปTญหา กระบวนการสังเกต กระบวนการแยกแยะข4อเท็จจริง กระบวนการค4นคว4า กระบวนการ

ใช4เทคโนโลยี   ในการส่ือสาร กระบวนการใช4ทักษะทางภาษา การฝ&กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังคำถาม 

ตอบคำถาม ใช4ทักษะการฟTง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร4างความคิดรวบยอด   

        เพ่ือให4เกิดความรู4 ความคิด ความเข4าใจ ส่ือสารได4ถูกต4อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค)าของ

การอนุรักษHภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู4ไปใช4ให4เกิดประโยชนHโดยใช4วิธีการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตHใช4กับชีวิตประจำวันได4อย)างถูกต4องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

 ท 2.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8, ป.6/9 

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

 ท 4.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 

 ท 5.1 ป.61/,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4   

รวมท้ังหมด  34  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย               รหัสวิชา  ท11101              รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 1                  เวลา  60  ช่ัวโมง                     จำนวน   1.5   หน5วยกิต 
 

ศึกษาการอ)านออกเสียงร4อยแก4วร4อยกรอง  ประเภทกลอนสุภาพและกลอนสักวา รู4ความหมายของ

คำศัพทH สำนวนโวหาร ตีความ จับใจความสำคัญแยกข4อดีและข4อเสียอย)างมีเหตุผล การอ)านและปฏิบัติตาม

เอกสารคู)มือ รวมท้ังเลือกอ)านหนังสือและส่ือสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนด4านความรู4 การทำงานมารยาท                   

ในการอ)านและรักการอ)านการเขียน  การคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย          

การเขียนส่ือสารแนะนำตัว  แนะนำสถานท่ี  และเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกสH การเขียนเรียงความ จดหมาย

ส)วนตัว เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากส่ือต)าง ๆ เขียนบรรยายภาพตามเขียนสรุปใจความสำคัญ

จากข)าว บทความ เร่ืองส้ัน เขียนรายงานจากการศึกษาค4นคว4า  มารยาทในการเขียนการฟTง การดู และการพูด                       

การพูดสรุปความ  พูดแสดงความรู4ความคิดอย)างสร4างสรรคHจากเร่ืองท่ีฟTงและดู การพูดประเมินความ

น)าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเน้ือหาโน4มน4าว  การพูดรายงานการศึกษาค4นคว4าจากแหล)งเรียนรู4ต)าง ๆ ในชุมชน และ

ท4องถ่ินของตน  มารยาทในการฟTง การดูและการพูด  หลักการใช4ภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย  ภาษาพูดและ

ภาษาเขียน การแต)งบทร4อยกรองประเภทกาพยHยานี  สำนวนท่ีเปYนคำพังเพยและสุภาษิตศึกษาวรรณคดีและ

วรรณกรรม  การอ)านวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณH

ประวัติศาสตรH บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง   

โดยฝ&กทักษะด4วยกระบวนการทางภาษา  การอ)าน การเขียน การฟTง การดูและการพูด กระบวนการ

กลุ)ม กระบวนการคิดอย)างวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติโดยวิเคราะหHคุณค)าและข4อคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมและท)องบทอาขยานและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)า 

เพ่ือให4เกิดเจตคติท่ีดีต)อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช4ภาษาไทยถูกต4องเหมาะสม เห็นคุณค)าในการศึกษา

วรรณคดีไทย มีวินัย ใฝjรู4ใฝjเรียนโดยวิเคราะหHคุณค)าและข4อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมและท)องบท

อาขยานและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)ามีมารยาทในการอ)าน การเขียนการฟTง การดู และการพูดนำความรู4ไป

ประยุกตHใช4ในชีวิตประจำวัน 
 

มาตรฐาน/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.1/3, ม.1/4,ม.1/5,ม.1/9 

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

ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

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

รวมท้ังหมด  29  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท11102              รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 1                 เวลา  60  ช่ัวโมง                       จำนวน   1.5  หน5วยกิต 
 

ศึกษาการอ)านออกเสียงร4อยแก4วเปYนบทบรรยายและการอ)านออกเสียงบทร4อยกรอง  ประเภทกลอน

สุภาพและกลอนสักวากาพยH โคลงส่ีสุภาพ รู4ความหมายของคำศัพทH สำนวนโวหาร ตีความ จับใจความสำคัญ

แยกข4อดีและข4อเสียอย)างมีเหตุผล การอ)านและปฏิบัติตามเอกสารคู)มือ รวมท้ังเลือกอ)านหนังสือและส่ือ

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนด4านความรู4 การทำงานมารยาทในการอ)านแลนิสัยรักการอ)านการเขียน การคัด

ลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนส่ือสารแนะนำตัว  แนะนำสถานท่ี  

และเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกสH การเขียนเรียงความ จดหมายส)วนตัว จดหมายกิจธุระ เขียนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับสาระจากส่ือต)าง ๆ เขียนบรรยายภาพตามหลักการเขียน-ประเภทต)าง ๆ เขียนสรุปใจความสำคัญจาก

ข)าว บทความ เร่ืองส้ัน เขียนรายงานจากการศึกษาค4นคว4า เขียนรายงานโครงงาน มารยาทในการเขียนการฟTง  

การดู  และการพูด การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู4ความคิดอย)างสร4างสรรคHจากเร่ืองท่ีฟTงและดู การพูด

ประเมินความน)าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเน้ือหาโน4มน4าว  การพูดรายงานการศึกษาค4นคว4าจากแหล)งเรียนรู4ต)าง ๆ ใน

ชุมชน  และท4องถ่ินของตน  มารยาทในการฟTง  การดูและการพูด  หลักการใช4ภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย  

การสร4างคำและชนิดคำของท้ัง 7 ชนิด ภาษาพูดและภาษาเขียน การแต)งบทร4อยกรองประเภทกาพยHยานี 11    

สำนวนท่ีเปYนคำพังเพยและสุภาษิตวรรณคดีและวรรณกรรม การอ)านวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ 

ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน  บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท4องถ่ิน โดยวิเคราะหHคุณค)าและ

ข4อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมและท)องบทอาขยานและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)า 

โดยฝ&กทักษะด4วยกระบวนการทางภาษา  การอ)าน การเขียน การฟTง การดูและการพูด กระบวนการ

กลุ)ม กระบวนการคิดอย)างวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติโดยวิเคราะหHคุณค)าและข4อคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมและท)องบทอาขยานและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)า 

เพ่ือให4เกิดเจตคติท่ีดีต)อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช4ภาษาไทยถูกต4องเหมาะสม เห็นคุณค)าในการศึกษา

วรรณคดีไทย มีวินัย ใฝjรู4ใฝjเรียน โดยวิเคราะหHคุณค)าและข4อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมและท)องบท

อาขยานและบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)ามีมารยาทในการอ)าน การเขียนการฟTง การดู และการพูดนำความรู4ไป

ประยุกตHใช4ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน/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.1/3, ม.1/4,ม.1/5, ม.1/6,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.1/4,ม.1/5, ม.1/6 

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

รวมท้ังหมด  32  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท22101              รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 2                เวลา  60  ช่ัวโมง                        จำนวน   1.5  หน5วยกิต 
 

ศึกษาและฝ&กปฏิบัติเก่ียวกับการอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง อ)านจับใจความสำคัญ                  

สรุปความ  อธิบายรายละเอียด  มารยาทในการอ)าน คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด เขียนบรรยายและ

พรรณนา เรียงความ ย)อความ เขียนแผนผังความคิดแสดงความเข4าใจในเร่ืองท่ีอ)าน  มารยาทในการเขียน                  

ใช4ถ4อยคำได4ถูกต4องตามระดับภาษา เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะหH วิจารณH แสดงความรู4ความคิดเห็น

หรือโต4แย4งเร่ืองท่ีอ)านได4อย)างมีเหตุผล การพูดสรุปใจความสำคัญ การพูดวิเคราะหHและวิจารณHจากเร่ืองท่ีฟTง

และดู การพูดในโอกาสต)าง ๆ มารยาทในการฟTง การดูและการพูด การสร4างคำ ในภาษาไทย ศึกษาวิเคราะหH

โครงสร4างประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยคซ4อน แต)งบทร4อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  ศึกษาวิเคราะหH  

วิจารณH  และประเมินค)าวรรณคดี  วรรณกรรมเร่ือง  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน

วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  ศิลาจารึกหลักท่ี 1 บทละครเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณHปราบนนทก  ท)องบท

อาขยานท่ีกำหนด 

โดยฝ&กทักษะด4วยกระบวนการทางภาษา การอ)าน การเขียน การฟTง การดูและการพูด กระบวน                  

การกลุ)ม กระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ 

เพ่ือให4เกิดเจตคติท่ีดีต)อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช4ภาษาไทยได4ถูกต4องเหมาะสม เห็นคุณค)า 

ในการศึกษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝjรู4ใฝjเรียน มีมารยาทในการอ)าน การเขียน การฟTง การดู และการพูด                    

นำความรู4ไปประยุกตHใช4ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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.2/3, ม.2/4,ม.2/6, ม.2/7, 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.2/1,ม.2/2, ม.2/3 

ท 5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,.2/5 

รวมท้ังหมด  26  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท22102              รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 2                 เวลา  60  ช่ัวโมง                       จำนวน   1.5  หน5วยกิต 
 

 

ศึกษาและฝ&กปฏิบัติเก่ียวกับการอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง อ)านจับใจความสำคัญ 

สรุปความ  อธิบายรายละเอียด  วิเคราะหHและจำแนกข4อเท็จจริง ข4อมูลสนับสนุน และข4อคิดเห็น มารยาทใน
การอ)าน เขียนรายงานการศึกษาค4นคว4า  เขียนวิเคราะหH วิจารณH และแสดงความรู4 ความคิดเห็น หรือโต4แย4ง 
ในเร่ืองท่ีอ)านอย)างมีเหตุผล มารยาทในการเขียน  การพูดสรุปความจากเร่ืองท่ีฟTงและดู การพูดวิเคราะหHและ
วิจารณHจากเร่ืองท่ีฟTงและดูการพูดรายงานการศึกษาค4นคว4าจากแหล)งเรียนรู4ต)าง ๆ มารยาทในการฟTง การดู 
และการพูด ศึกษาวิเคราะหHคำภาษาต)างประเทศในภาษาไทย  คำราชาศัพทH  การแต)งบทร4อยกรองประเภท
กาพยHยานี 11 ศึกษาวิเคราะหH  วิจารณH  และประเมินค)าวรรณคดี วรรณกรรมเร่ือง กาพยHห)อโคลงประพาสธาร
ทองแดง  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธHพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล4าเจ4าอยู)หัว  กลอนดอกสร4อยรำพึงในปjา
ช4า ท)องบทอาขยานท่ีกำหนด 

โดยฝ&กทักษะด4วยกระบวนการทางภาษา  การอ)าน  การเขียน  การฟTง  การดูและการพูด  

กระบวนการกลุ)ม  กระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 

เพ่ือให4เกิดเจตคติท่ีดีต)อการเรียนวิชาภาษาไทย  ใช4ภาษาไทยได4ถูกต4องเหมาะสม  เห็นคุณค)าใน

การศึกษาวรรณคดีไทย  มีวินัย  ใฝjรู4ใฝjเรียน  มีมารยาทในการอ)าน  การเขียน  การฟTง  การดู  และการพูดนำ

ความรู4ไปประยุกตHใช4ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

ท 2.1 ม.2/5, ม.2/7,ม.2/8 

ท 3.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/5,ม.2/6 

ท 4.1 ม.2/3,ม.2/4, ม.2/5, 

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

รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย               รหัสวิชา  ท23101              รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3                  เวลา  60  ช่ัวโมง                      จำนวน   1.5  หน5วยกิต 
 

 

ศึกษาและฝ&กอ)านออกเสียงร4อยแก4วและร4อยกรอง ระบุความแตกต)างของคำท่ีมีความหมายโดยตรง

และความหมายโดยนัย  ใจความสำคัญและรายละเอียดของข4อมูลท่ีสนับสนุนจากเร่ืองท่ีอ)าน  เขียนกรอบ

แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย)อความและรายงาน  วิเคราะหH วิจารณH และประเมินเร่ืองท่ีอ)าน มารยาทในการ

อ)าน  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด เขียนข4อความโดยใช4ถ4อยคำได4ถูกต4องตามระดับภาษา  เขียนชีวประวัติ

หรืออัตชีวประวัติ เขียนวิเคราะหH วิจารณH และแสดงความรู4 ความคิดเห็น หรือโต4แย4ง  ในเร่ืองต)าง ๆ  

ข4อคิดเห็น และทัศนคติในเร่ืองต)าง ๆ ย)อความ  มารยาทในการเขียน  แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจาก

การฟTงและการดู วิเคราะหHและวิจารณHเร่ืองท่ีฟTงและดู พูดในโอกาสต)าง ๆ  มารยาทในการฟTง การดู และการ

พูด จำแนกและใช4คำภาษาต)างประเทศท่ีใช4ในภาษาไทย  ประโยคซับซ4อน ระดับภาษา การใช4คำทับศัพทHและ

ศัพทHบัญญัติ ความหมายคำศัพทHทางวิชาการและวิชาชีพ แต)งบทร4อยกรองประเภทกลอนสุภาพ สรุปเน้ือหา

วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท4องถ่ิน  สรุปความรู4และข4อคิดจากการอ)าน  เพ่ือนำไปประยุกตHใช4ในชีวิต

จริง วิเคราะหHวิถีไทยและคุณค)าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ)าน ท)องจำและบอกคุณค)าบทอาขยานตามท่ี

กำหนด  และบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจและนำไปใช4อ4างอิง 

โดยใช4กระบวนการอ)าน  การเขียน  การฟTง การดู การพูด  การคิดอย)างมีวิจารณญาณ  กระบวนการ

คิดริเร่ิมสร4างสรรคH  กระบวนการส่ือความ  การสร4างความตระหนักและกระบวนการสร4างค)านิยม   

เห็นคุณค)าของการเรียนรู4  การอ)าน  การเขียน  การฟTงและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู4   

มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู4ไปใช4ในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ  รักษาภาษาไทยไว4เปYน

สมบัติของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค)านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  ศาสนH กษัตริยH  ซ่ือสัตยHสุจริต  มีวินัย  

ใฝjเรียนรู4  อยู)อย)างพอเพียง  มุ)งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะและรักความเปYนไทย  ช่ืนชม  เห็นคุณค)าและ

ภูมิใจในภาษาประจำชาติ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/10 

ท 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/7,ม.3/10 

 ท 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/6 

ท 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/6 

ท 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3 

รวมท้ังหมด  26  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท 23102              รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3                 เวลา  60  ช่ัวโมง                       จำนวน   1.5  หน5วยกิต 
 

 

 ศึกษาและฝ&กอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง  ระบุใจความสำคัญจากเร่ืองท่ีอ)าน  

วิเคราะหH วิจารณH และประเมินเร่ืองท่ีอ)าน ความสมเหตุสมผล  การลำดับความและความเปYนไปได4ของเร่ือง 

แสดงความคิดเห็นโต4แย4งเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ)าน  การตีความ การประเมินคุณค)าและความน)าเช่ือถือของเร่ืองท่ี

อ)าน มารยาทในการอ)าน การคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นและโต4แย4ง

อย)างมีเหตุผล เขียนข4อความโดยใช4ถ4อยคำได4ถูกต4องตามระดับภาษา  จดหมายกิจธุระ การกรอกแบบสมัคร

งาน การเขียนรายงานการศึกษาค4นคว4าและโครงงาน  มารยาทใน การเขียน การแสดงความคิดเห็นอย)าง

สร4างสรรคHและประเมินเร่ืองจากการฟTงและการดู วิเคราะหHและวิจารณHเร่ืองท่ีฟTงและดู การพูดรายงานเร่ือง

หรือประเด็นท่ีศึกษาค4นคว4าจากการฟTง การดู และการสนทนา การพูดโน4มน4าวใจมารยาทในการฟTง การดู และ

การพูด  การจำแนกคำภาษาต)างประเทศท่ีใช4ในภาษาไทย  ระดับของภาษา ความหมายคำศัพทHทางวิชาการ

และวิชาชีพ  แต)งบทร4อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ  วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท4องถ่ิน การ

วิเคราะหHวิถีไทยและคุณค)าจากวรรณคดีและวรรณกรรม การ สรุปความรู4และข4อคิดจากการอ)าน ท)องจำและ

บอกคุณค)าบทอาขยานตามท่ีกำหนด  และบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจและนำไปใช4อ4างอิง 

โดยใช4กระบวนการอ)าน  การเขียน  การฟTง การดู การพูด  การคิดอย)างมีวิจารณญาณ  กระบวนการ

คิดริเร่ิมสร4างสรรคH  กระบวนการส่ือความ  การสร4างความตระหนักและกระบวนการสร4างค)านิยม   

เห็นคุณค)าของการเรียนรู4  การอ)าน  การเขียน  การฟTงและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู4             

มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู4ไปใช4ในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ รักษาภาษาไทยไว4เปYน

สมบัติของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค)านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  ศาสนH กษัตริยH  ซ่ือสัตยHสุจริต  มีวินัย  

ใฝjเรียนรู4  อยู)อย)างพอเพียง  มุ)งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะและรักความเปYนไทย ช่ืนชม   เห็นคุณค)าและ

ภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

ท 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/5,ม.3/6 

ท 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/5,ม.3/6 

ท 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3, ม.3/4  

รวมท้ังหมด  29  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท31101     รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 4                 เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน   1.0   หน5วยกิต 

 

 ศึกษาและฝ&กการอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง  ตีความ  แปลความเร่ืองท่ีอ)าน   

วิเคราะหH  วิจารณHแสดงความคิดเห็น  ตอบคำถามจากเร่ืองท่ีอ)าน  การเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  

บันทึก  ย)อความ  รายงาน  สังเคราะหHความรู4จากส่ือส่ิงพิมพHอิเล็กทรอนิกสH  และแหล)งเรียนรู4ต)าง ๆ มา

พัฒนาการเรียน  ศึกษาและฝ&กการเขียนส่ือสารในรูปแบบต)าง ๆ เช)นอธิบาย  พรรณนา  โครงการและรายงาน   

การดำเนินโครงการโดยใช4ภาษาเรียบเรียงถูกต4องและสาระสำคัญชัดเจน  เขียนเรียงความ  ย)อความ  จากส่ือท่ี

มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต)าง ๆ เช)นสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมิน

งานเขียนของผู4อ่ืนโดยนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค4นคว4า เร่ืองท่ีน)าสนใจตาม

หลักการเขียนเชิงวิชาการและใช4ข4อมูลสารสนเทศอ4างอิงอย)างถูกต4อง บันทึกการศึกษาค4นคว4า เพ่ือนำไปพัฒนา

ตนเองอย)างสม่ำเสมอ  มีมารยาทในการอ)านโดยใช4กระบวนการคิด  วิเคราะหH   สังเคราะหHและ                

ประเมินค)า  

 สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟTงและดู  วิเคราะหHแนวคิดการใช4ภาษาและความ

น)าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟTงและดู  ประเมินเร่ืองท่ีฟTงและดูแล4วกำหนดแนวทาง  นำไปประยุกตHใช4ในการดำเนิน

ชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟTงและดู  พูดในโอกาสต)าง ๆ  พูดแสดงทรรศนะ  โต4แย4ง  โน4มน4าวใจ

และเสนอแนวคิดใหม)    อธิบายธรรมชาติของภาษา   พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  ใช4คำและกลุ)มคำ 

สร4างประโยค  ตรงตามจุดประสงคHใช4ภาษาเหมาะสมกับโอกาส  กาลเทศะและบุคคลรวมท้ังคำราชาศัพทHอย)าง

เหมาะสม  แต)งบทร4อยกรอง  วิเคราะหHอิทธิพลของภาษาต)างประเทศและภาษาถ่ิน  อธิบายและวิเคราะหH 

หลักการสร4างคำในภาษาไทย  วิเคราะหH  ประเมินการใช4ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพHและส่ืออิเล็กทรอนิกสH  วิเคราะหH

วิจารณHวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณHวรรณคดี  เช่ือมโยงลักษณะเด)นของวรรณคดี  ควบไปกับ

การเรียนรู4ทางประวัติศาสตรHและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค)าวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ี

เปYนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ4านมาอธิบายภูมิปTญญาทางภาษา  ท)องจำ

บทอาขยานและอธิบายบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจและนำไปอ4างอิงได4 

เห็นคุณค)าของการเรียนรู4  การอ)าน  การเขียน  การฟTงและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู4 มี

ความสามารถในการตัดสินใจนำความรู4ไปใช4ในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร4างสรรคH  รักษาภาษไทยไว4เปYนสมบัติของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค)านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  

ศาสนH กษัตริยH  ซ่ือสัตยHสุจริต  มีวินัย  ใฝjเรียนรู4  อยู)อย)างพอเพียง  มุ)งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะและรัก

ความเปYนไทย  ช่ืนชม  เห็นคุณค)าและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  

ท 2.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  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.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6                   

ท 4.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7          

ท 5.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6                       

รวมท้ังหมด  36  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย               รหัสวิชา  ท31102    รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 4                  เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน  1.0   หน5วยกิต 

 

 ศึกษาและฝ&กการอ)านออกเสียงบทร4อยแก4วและบทร4อยกรอง  ตีความ  แปลความเร่ืองท่ีอ)าน   

วิเคราะหH  วิจารณHแสดงความคิดเห็น  ตอบคำถามจากเร่ืองท่ีอ)าน  การเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  

บันทึก  ย)อความ  รายงาน  สังเคราะหHความรู4จากส่ือส่ิงพิมพHอิเล็กทรอนิกสH  และแหล)งเรียนรู4ต)าง ๆ มา

พัฒนาการเรียน  ศึกษาและฝ&กการเขียนส่ือสารในรูปแบบต)าง ๆ เช)นอธิบาย  พรรณนา  โครงการและรายงาน   

การดำเนินโครงการโดยใช4ภาษาเรียบเรียงถูกต4องและสาระสำคัญชัดเจน  เขียนเรียงความ  ย)อความ  จากส่ือท่ี

มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต)าง ๆ เช)นสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมิน

งานเขียนของผู4อ่ืนโดยนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค4นคว4า เร่ืองท่ีน)าสนใจตาม

หลักการเขียนเชิงวิชาการและใช4ข4อมูลสารสนเทศอ4างอิงอย)างถูกต4อง บันทึกการศึกษาค4นคว4า เพ่ือนำไปพัฒนา

ตนเองอย)างสม่ำเสมอ  มีมารยาทในการอ)านโดยใช4กระบวนการคิด  วิเคราะหH   สังเคราะหHและ               

ประเมินค)า   สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟTงและดู  วิเคราะหHแนวคิดการใช4ภาษาและความ

น)าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟTงและดู  ประเมินเร่ืองท่ีฟTงและดูแล4วกำหนดแนวทาง  นำไปประยุกตHใช4ในการดำเนิน

ชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟTงและดู  พูดในโอกาสต)าง ๆ  พูดแสดงทรรศนะ  โต4แย4ง  โน4มน4าวใจ

และเสนอแนวคิดใหม)   

 อธิบายธรรมชาติของภาษา   พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  ใช4คำและกลุ)มคำ สร4างประโยค  

ตรงตามจุดประสงคHใช4ภาษาเหมาะสมกับโอกาส  กาลเทศะและบุคคลรวมท้ังคำราชาศัพทHอย)างเหมาะสม     

แต)งบทร4อยกรอง  วิเคราะหHอิทธิพลของภาษาต)างประเทศและภาษาถ่ิน  อธิบายและวิเคราะหH หลักการสร4าง

คำในภาษาไทย  วิเคราะหH  ประเมินการใช4ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพHและส่ืออิเล็กทรอนิกสH  วิเคราะหHวิจารณH

วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณHวรรณคดี  เช่ือมโยงลักษณะเด)นของวรรณคดีควบไปกับ          

การเรียนรู4ทางประวัติศาสตรHและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค)าวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ี

เปYนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ4านมาอธิบายภูมิปTญญาทางภาษา  ท)องจำ

บทอาขยานและอธิบายบทร4อยกรองท่ีมีคุณค)าตามความสนใจและนำไปอ4างอิงได4 

เห็นคุณค)าของการเรียนรู4  การอ)าน  การเขียน  การฟTงและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู4 มี

ความสามารถในการตัดสินใจนำความรู4ไปใช4ในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ  มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร4างสรรคH  รักษาภาษไทยไว4เปYนสมบัติของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค)านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  

ศาสนH กษัตริยH  ซ่ือสัตยHสุจริต  มีวินัย  ใฝjเรียนรู4  อยู)อย)างพอเพียง  มุ)งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะและ       

รักความเปYนไทย  ช่ืนชม  เห็นคุณค)าและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

ท 1.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  

 ท 2.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  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.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6                   

ท 4.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7          

ท 5.1 ม.4-6/1  ม4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6                       

รวมท้ังหมด  36  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย               รหัสวิชา  ท32101     รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 5                  เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน   1.0   หน5วยกิต 

 

 ศึกษาการอ)านออกเสียงท้ังร4อยแก4วประเภทบทความ  นวนิยาย  และความเรียง   ร4อยกรองประเภท

ร)าย   และลิลิต  ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองส้ัน  นวนิยาย  วรรณกรรมพ้ืนบ4าน วรรณคดีใน

บทเรียน  บทโฆษณา  คำขวัญ  รวมถึงการวิเคราะหHและวิจารณH  การเขียนผังความคิด  การบันทึก  หลักการ

เขียนเชิญชวน  โครงการ  เรียงความ  ย)อความ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินงาน

เขียนของผู4อ่ืน การสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟTงการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองจาก

การฟTงและดู   หลักการพูดอภิปราย   โน4มน4าวใจ  ด4วยภาษาท่ีถูกต4อง  การใช4คำและกลุ)มคำสร4างประโยค  

หลักการแต)งคำประพันธHประเภท  ร)าย  อิทธิพลของภาษาต)างประเทศและภาษาถ่ิน  หลักการสร4างคำใน

ภาษาไทย  หลักการวิเคราะหHและประเมินการใช4ภาษาและส่ือส่ิงพิมพHอิเล็กทรอนิกสH  หลักการวิเคราะหH

วิจารณHวรรณคดีและวรรณกรรม   การประเมินคุณค)าวรรณคดี   การท)องบทอาขยาน   

 อธิบายโดยใช4กระบวนการด4านทักษะทางภาษา  การส่ือสารในรูปแบบการเชิญชวน โครงการ  

เรียงความ  ย)อความ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินงานเขียนของผู4อ่ืน บันทึก สรุป

แนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟTงการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองจากการฟTงและดู               

พูดอภิปราย  โน4มน4าวใจ  ด4วยภาษาท่ีถูกต4อง  ใช4คำและกลุ)มคำสร4างประโยคตรงตามวัตถุประสงคH  ใช4ภาษา

เหมาะสมแก)โอกาสและกาลเทศะ แต)งคำประพันธHประเภท ร)าย วิเคราะหHอิทธิพลของภาษาต)างประเทศและ

ภาษาถ่ิน  อธิบายและวิเคราะหHหลักการสร4างคำในภาษาไทย  ตลอดจนวิเคราะหHและประเมินการใช4ภาษาและ

ส่ือส่ิงพิมพHอิเล็กทรอนิกสH ประเมินคุณค)าวรรณคดี   ท)องบทอาขยาน 

 มีมารยาทในการอ)าน  การเขียน  การฟTงการดู  และการพูด   และเห็นคุณค)าของการใช4ภาษาไทยเพ่ือ

การส่ือสาร นำความรู4จากวรรณคดี วรรณกรรม ไปประยุกตHใช4ในชีวิตจริง  ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจใน

ภาษาไทย  อันเปYนภาษาของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

ท 2.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5  ม.4-6/7    ม.4-6/8            

ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6                              

ท 4.1 ม.4-6/2  ม.4-6/4   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.4-6/7                                 

รวมท้ังหมด  26  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท32102  รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 5                 เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน   1.0   หน5วยกิต 

 

 ศึกษาการอ)านออกเสียงบทท้ังร4อยแก4วประเภทบทความ  นวนิยาย  และความเรียง ร4อยกรอง

ประเภทร)ายและลิลิต  ตีความ  แปลความ   ขยายความ   วิเคราะหHและวิจารณH  คาดคะเนเหตุการณH  ตอบ

คำถาม ผังความคิด  บันทึก ย)อความ สังเคราะหHความรู4จากการอ)าน  การเขียนส่ือสารในรูปแบบประกาศ   

จดหมายกิจธุระ เรียงความ  ย)อความการเขียนรายงาน เขียนโครงงาน    

 เขียนรายงานการศึกษาค4นคว4า  การสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟTงการดู                     

มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองจากการฟTงและดู   หลักการพูดอภิปราย  โน4มน4าวใจ แล4วใช4ข4อมูลสารสนเทศ

อ4างอิงอย)างถูกต4อง  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะหH  วิจารณH  แนวคิด  การใช4ภาษาและความน)าเช่ือถือ  และ

ประเมิน  จากเร่ืองท่ีฟTงและดูแล4วนำกำหนดแนวทางไปประยุกตHใช4ในชีวิตประจำวัน  การใช4คำและกลุ)มคำ

สร4างประโยค  การสร4างคำในภาษาไทย  ตลอดจนวิเคราะหHและประเมินการใช4ภาษาและส่ือส่ิงพิมพH

อิเล็กทรอนิกสH  ประเมินคุณค)าด4านวรรณศิลปp  ข4อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  เพ่ือนำไปประยุกตHใช4ใน

ชีวิตจริง  ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ4านและอธิบายภูมิปTญญาทางภาษา    

 มีมารยาทในการอ)าน  การเขียน  การฟTงการดู  และการพูด  ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจใน

ภาษาไทย  อันเปYนภาษาของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

ท 2.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8            

ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/5  ม.4-6/6                              

ท 4.1 ม.4-6/2  ม.4-6/3                         

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                                  

รวมท้ังหมด  27  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย               รหัสวิชา  ท33101     รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6                  เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน   1.0   หน5วยกิต 

 ศึกษาหลักการใช4ภาษาเก่ียวกับความสำคัญของภาษา  ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา          

การอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  การเลือกสรรถ4อยคำ การเรียบเรียงถ4อยคำ สำนวนโวหารและการใช4

เทคโนโลยีส่ือสารในชีวิตประจำวัน  อ)านวรรณคดี  และวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี  เพ่ือให4สามารถอ)าน ฟTงและ

ดูอย)างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  จับใจความสำคัญ  สรุปความ  เขียนเรียงความโลกจินตนาการได4

อย)างสร4างสรรคH มีความเปYนไปได4  มีประโยชนHต)อสังคม ท้ังในประเทศและสังคมโลก ย)อความและบันทึก

การศึกษาค4นคว4า  วิเคราะหHและประเมินคุณค)าทางด4านวรรณศิลปpและด4านสังคม ของงานประพันธHท่ีอ)านได4

ตามหลักการวิจารณHเบ้ืองต4น  นำเสนอโดยการพูดและเขียนส่ือสารอย)างถูกต4องเหมาะสมตามหลักการใช4ภาษา 

ใช4เทคโนโลยีส่ือสารในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ มีความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับหลักการใช4ภาษา ใช4

ทักษะและกระบวนการทางภาษาพัฒนาการอ)าน  การเขียน ความรู4  ประสบการณHไปประยุกตHใช4ในการดำเนิน

ชีวิตและการศึกษาต)อ  เห็นคุณค)าของภาษาไทยและใช4ภาษาได4ถูกต4องตามหลักการใช4ภาษาและวัฒนธรรม 

ท)องจำบทประพันธHท่ีมีคุณค)าและนำไปใช4อ4างอิงได4  มีมรรยาทในการใช4ภาษาและมีนิสัยรักการอ)าน  การเขียน 

ใช4ทักษะพ้ืนฐาน พัฒนาทักษะการทำงาน  ทักษะการเรียนรู4  พัฒนาผู4เรียน ให4รู4จักค4นความหาความรู4เพ่ิมเติม

อย)างลึกซ้ึง  พิสูจนHประเด็นความรู4 ข4อค4นพบ ตรวจสอบความน)าเช่ือถือของแหล)งท่ีมาของความรู4 สร4างความ

เข4าใจท่ีเปYนสากล  ให4ผู4เรียน 

  ฝ&กการอ)าน  การเขียน  การฟTง  การดูและการพูด  โดยอ)านข4อความ  เร่ืองราว  ส่ือสารสนเทศใน

รูปแบบต)างๆ  อ)านบทกวีนิพนธHร4อยแก4วและร4อยกรอง  อ)านวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี  และเขียน

เรียงความ  ย)อความ ตีความ  แปลความ  ขยายความ  จับใจความสำคัญ  แต)งบท   ร4อยกรองประเภท

โคลง  ฟTงข4อความ  เร่ืองราวและดูส่ือสารสนเทศในรูปแบบต)างๆ  อย)างมีวิจารณญาณ  พูดในโอกาสต)างๆ ท้ัง

ท่ีเปYนทางการและไม)เปYนทางการ  

เห็นคุณค)าของการเรียนรู4  การอ)าน  การเขียน  การฟTงและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู4                         

มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู4ไปใช4ในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ  มีวิจารณญาณ                     

มีความคิดสร4างสรรคH  รักษาภาษไทยไว4เปYนสมบัติของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค)านิยมท่ีเหมาะสม          

รักชาติ  ศาสนH กษัตริยH  ซ่ือสัตยHสุจริต  มีวินัย  ใฝjเรียนรู4  อยู)อย)างพอเพียง  มุ)งม่ันในการทำงาน  มีจิต

สาธารณะและรักความเปYนไทย  ช่ืนชมเห็นคุณค)าและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ท 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/4 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

  ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/4 ม.4-6/5    

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

  ท 4.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 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      รวมท้ังหมด  25  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ภาษาไทย              รหัสวิชา  ท33101             รายวิชา  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6                 เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน   1.0   หน5วยกิต 

 ศึกษาหลักการใช4ภาษาเก่ียวกับระดับภาษา คำราชาศัพทH  การแต)งคำประพันธHประเภทฉันทH  อ)าน

วรรณคดีและวรรณกรรมพ้ืนบ4าน เพ่ือให4สามารถอ)านออกเสียงร4อยแก4วประเภทเร่ืองส้ันคำบรรยาย พระบรม

ราโชวาท  บทอาเศียรวาท  วรรณคดีในบทเรียนทุกๆ ด4านอย)างมีเหตุผล  และนำความรู4 ความคิดไว4ไป

ตัดสินใจแก4ปTญหาในการดำเนินชีวิต  มีความรู4ความเข4าใจหลักการใช4ภาษาเก่ียวกับระดับของภาษา                 

คำราชาศัพทHและแต)งคำประพันธHประเภทฉันทH  วิเคราะหH วิจารณH  ประเมินคุณค)าและสังเคราะหHข4อคิด            

จากวรรณคดีและวรรณกรรม  ในฐานะท่ีเปYนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  นำไปประยุกตHใช4ในชีวิตจริง   

 ฝ&กการอ)าน   การเขียน   การฟTง   การดูและการพูด   โดยอ)านบทร4อยแก4วและร4อยกรองประเภท

เร่ืองส้ัน  คำบรรยาย  พระบรมราโชวาท  บทอาเศียรวาท  คำประพันธHประเภทฉันทH  วรรณคดีใน

บทเรียน  เขียนแสดงทรรศนะ โต4แย4ง  โน4มน4าว เชิญขวน เขียนเรียงความ เขียนย)อความ เขียนบันเทิง

คดี  เขียนบันทึก  การประเมินคุณค)างานเขียน  มารยาทในการเขียน  การพูด การฟTง การดูอย)างมี

วิจารณญาณ  พูดแสดงทรรศนะ พูดโน4มน4าว  มารยาทในการฟTง  การดุ และการพูด  เขียนแสดงทรรศนะ 

โต4แย4ง  โน4มน4าว  เชิญชวนได4ตรงตามวัตถุประสงคH  ใช4ภาษาเรียบเรียงถูกต4อง  มีข4อมูลและสาระสำคัญ

ชัดเจน  เขียนเรียงความโลกอุดมคติได4อย)างสร4างสรรคH  ปฏิบัติได4และเปYนแนวคิดท่ีเปYนประโยชนHต)อสังคมชาติ

และสังคมโลก  เขียนย)อความ  เขียนบันเทิงคดี  เขียนบันทึก  และประเมินคุณค)างานเขียนแล4วนำมาพัฒนา

งานเขียนของตนเอง พร4อมท้ังมีมารยาทในการเขียน  การพูด การฟTง การดูอย)างมีวิจารณญาณ  พูดแสดง

ทัศนะและพูดโน4มน4าวด4วยภาษาท่ีถูกต4องเหมาะสมและมีมารยาทในการฟTง การดู และการพูด  รวบรวม

วรรณกรรมพ้ืนบ4านท่ีแสดงถึงความเช่ือท่ีเปYนภูมิปTญญาท4องถ่ิน  ท)องจำบทประพันธHท่ีมีคุณค)าและนำไปใช4

อ4างอิงได4  นำทักษะความรู4ด4านต)าง ๆ พัฒนาตนให4มีคุณลักษณะของพลโลก 

เห็นคุณค)าของการเรียนรู4  การอ)าน  การเขียน  การฟTงและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู4   

มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู4ไปใช4ในชีวิตประจำวันอย)างมีประสิทธิภาพ  มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสร4างสรรคH  รักษาภาษไทยไว4เปYนสมบัติของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค)านิยมท่ีเหมาะสม            

รักชาติ  ศาสนH กษัตริยH  ซ่ือสัตยHสุจริต  มีวินัย  ใฝjเรียนรู4  อยู)อย)างพอเพียง  มุ)งม่ันในการทำงาน   

มีจิตสาธารณะและรักความเปYนไทย  ช่ืนชม  เห็นคุณค)าและภูมิใจในภาษาประจำชาติ          
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ท 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/4 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

  ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/4 ม.4-6/5    

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

  ท 4.1 ม.4-6/3  ม.4-6/4 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  

  รวมท้ังหมด  25  ตัวช้ีวัด  


