
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิสัยทัศน 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการใชภาษาไทยในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุขที่ย่ังยืน 
 

พันธกิจ 
 1.  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรักการเรียนรูอยางมีความสุข เกิดทักษะการใชภาษาดานการ
ฟง การดู การพูด  การอานและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ 
 2.  สรางเสริมผูเรียนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม เกิดความภูมิใจ เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดแพรและการดําเนินชีวิตในแนวทางวิถีไทยตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาหมาย 
 1.  สงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  สงเสริมใหนักเรียนตระหนักในคุณธรรมและหลักคําสอนในพระพุทธศาสนามีความสุภาพ
เรียบรอย มีความซื่อสัตย ประหยัด อดทน โดยครูปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
 3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนหรือผูเรียนเปนสําคัญ 
 4.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแกนักเรียนใหมีความรูความสาม
รถตามเกณฑมาตรฐาน ดานผลผลิต (Output)  ตัวชี้วัดที่ 1 “นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย” ไมตํ่ากวาระดับ 2 และเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางดานภาษาไทยดานการฟง การดู 
การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย ตามเกณฑมาตรฐานดานผลผลิต (Output)  ตัวชี้วัดที่ 2 
“นักเรียนใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ” ไมตํ่ากวาระดับ 2  

5.  สงเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาหนาที่ภาระงานใหทันตอเหตุการณ สมกับเปนครูในยุค
การปฏิรูปการศึกษา 
 6.  ประสานสัมพันธกับบุคลากรอื่น ๆ  เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาใหเกิดประโยชนแก
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 7.  สงเสริม ปลูกฝง ใหนักเรียนเกิดความตระหนัก เกิดความรักความหวงแหน จรรโลงรักษา
ความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย 
 8.  สงเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความเขาใจอันดีของบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 



 9.  ยึดมั่นในหลักการทําความดี มีสัจจะ กตัญูกตเวทิตาคุณ เจือจุนผูดอยโอกาสรวมประกาศ
ศักดิ์ศรีมวงไขพิทยาคมโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน 
 10.  ปฏิบัติตามวิสัยทัศนของโรงเรียนและของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนมวงไข
พิทยาคม 
 

คุณภาพผูเรียน 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วย่ิงขึ้น 
 เขาใจวงคําศัพทท่ีกวางขึ้น สํานวนและโวหารที่ลึกซึ้ง แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห 
ประเมินคาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล 

 เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ 
 เขียนเรียงความ ยอความและจดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง รายงาน เขียนแสดงความคิดเห็น 
แสดงการโตแยงและเขียนเชิงสรางสรรค 

 สรุป จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและจุดประสงคของเรื่อง ท่ีฟง
และดู 

 รูจักเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต จัดลําดับความคิด ขั้นตอนในการนําเสนอตามรูปแบบ
ของงานเขียนประเภทตาง ๆ 

 พูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะหและการประเมินเรื่องราวตาง ๆ พูดเชิญชวน อวยพร 
และพูดในโอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 เขาใจธรรมชาติของภาษาและนําภาษาตางประเทศเขามาใชในภาษาไทย 
 ใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจาตอรองดวยภาษาและ
กิริยาทาทางที่สุภาพ 

 ใชทักษะภาษาในการแสวงหาความรู การทํางานและใชอยางสรางสรรคเปนประโยชน 
 ใชหลักการพินิจคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมใหเห็น
คุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิต 

 แตงกาพย กลอนและโคลง 
 ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปกลาวอางในการพูดและการเขียน 
 รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น 
 มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด มีวินัย รักการอานการเขียน 



 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 

 อานอยางมีวิจารญาณและมีประสิทธิภาพ 
 ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง วิเคราะห วิจารณ ประเมินคาเรื่องที่
อาน 

 เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู 
 เขียนเชิงวิชาการ เขียนอธิบาย ชี้แจง เขียนโนมนาวใจ เขียนแสดงทรรศนะ เขียนบันเทิงคดี
และสารคดี เขียนเชิงสรางสรรค 

 ต้ังประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค เรียบเรียงงานเขียน โดยมีการอางอิงขอมูล
สารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 นําความรูจากการฟงและดูสื่อรูปแบบตาง ๆ มาใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหาและแสดง
ความคิดเห็นและสามารถวิเคราะหวิจารณไดอยางมีเหตุผล 

 พูดในโอกาสตาง ๆ ท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ พูดโนมนาวจิตใจ พูดเพื่อความ
บันเทิง พูดแสดงความคิดเห็น 

 ใชภาษาพัฒนาการเรียน การทํางานและการประกอบอาชีพ สรางสรรคงานเชิงวิชาการและใช
อยางสรางสรรคเปนประโยชน 

 เขาในการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมทั้งอิทธิพลของภาษาและภาษาตางประเทศที่มีผลตอ
ภาษาไทย 

 เขาใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละยุคและใชหลักการวิจารณวรรณคดี   
      เบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 แตงกาพย กลอน โคลง ฉันทและรายได 
 ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคุณคานําไปใชในการกลาวอางทั้งการพูดและการเขียน 
 ศึกษา รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น สํานวนภาษิตที่มีใน
วรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม 

 มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูดและมีนิสัยรักการอานการเขียน คุณภาพ
ของผูเรียนที่กําหนดในแตละชวงชั้นนั้น เปนคุณภาพที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน ครูจะตองฝกทักษะตาง ๆ อยางตอเนื่องตามที่กลาวไวในชวงชั้นตน ๆ เพ่ือให
ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานทางภาษาอยางตอเนื่อง 

 



โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวน/ชั่วโมง จํานวนหนวย 

ม.1 
ท21101 ภาษาไทย 1 60 1.5 
ท21102 ภาษาไทย 2 60 1.5 

ม.2 
ท22101 ภาษาไทย 1 60 1.5 

ท22102 ภาษาไทย 2 60 1.5 

ม.3 
ท23101 ภาษาไทย 1 60 1.5 

ท23102 ภาษาไทย 2 60 1.5 

ม.4 
ท31101 ภาษาไทย 1 40 1.0 
ท31102 ภาษาไทย 2 40 1.0 

ม.5 
ท32101 ภาษาไทย 1 40 1.0 

ท32102 ภาษาไทย 2 40 1.0 

ม.6 
ท33101 ภาษาไทย 1 40 1.0 

ท33102 ภาษาไทย 2 40 1.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวน/ชั่วโมง จํานวนหนวย 

ม.1 
ท21201 การอานทั่วไป 40 1.0 

ท21202 การเขียนเชิงสรางสรรค 40 1.0 

ม.2 
ท22201 การอานงานประพันธรอยแกว 40 1.0 

ท22202 การอานงานประพันธรอยกรอง 40 1.0 

ม.3 
ท23201  การอานงานประพันธเฉพาะเรื่อง 40 1.0 

ท23202 วรรณกรรมพื้นบาน 40 1.0 

ม.4 

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 

ท31202 ประวัติวรรณคดี 1 40 1.0 

ท31203 การเขียน 2 40 1.0 

ท31204 ประวัติวรรณคดี 2 40 1.0 

ม.5 

ท32201 ภาษากับวัฒนธรรม 40 1.0 

ท32202 วรรณกรรมทองถ่ิน   40 1.0 

ท32203 วรรณคดีชาดก 40 1.0 

ท32204 วรรณกรรมปจจุบัน 40 1.0 

ม.6 

ท33201 หลักภาษา 40 1.0 

ท33202 การแตงคําประพันธ 40 1.0 

ท33203 การพูดตอหนาชุมชน 40 1.0 

ท33204 วรรณคดีมรดก 40 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


