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ความน า 

 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการตดิต่อสื่อสารเพือ่สร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวติร่วมกนั  
ในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพือ่พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคดิวิเคราะห์ วจิารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
ตลอดจนน าไปใชใ้นการพัฒนาอาชพีให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม   ประเพณี   และสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
เรียนรู้  อนรุักษ์  และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอา่นบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ    
การอา่นในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อน าไป  
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธ ี  การเขียนสื่อสาร  โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ   
ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมวีิจารณญาณ  การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สกึ   พูดล าดับเรื่องราวตา่งๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพือ่โน้มน้าวใจ 

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 

 วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล 
แนวความคิด คุณคา่ของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บท
ร้องเล่นของเด็ก เพลงพืน้บ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งไดถ้่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิด
ความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสบืทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคดิเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐาน ท  2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นควา้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี 3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมวีิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคดิ 
ความรู้สกึในโอกาสตา่งๆ อย่างมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรกัษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณว์รรณคด ีและวรรณกรรมไทยอย่าง 
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 
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คุณภาพเรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดง
ความคดิเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียน
รายงานจากสิ่งที่อา่นได้  วิเคราะห์  วจิารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

  เขียนสื่อสารดว้ยลายมือที่อ่านง่ายชดัเจน ใชถ้้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับ
ภาษาเขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน ์ชีวประวัติ 
อัตชีวประวตัิและประสบการณต์่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียน
วิเคราะห์ วจิารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงาน
การศกึษาค้นควา้และเขียนโครงงาน 
  พดูแสดงความคิดเหน็ วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  น า
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน พดูรายงานเรือ่งหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นควา้อย่างเป็น
ระบบ มีศิลปะในการพดู พูดในโอกาสตา่งๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์  และพดูโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 
  เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอื่นๆ  ค าทับศัพท ์
และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพดู ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลกัษณะภาษาที่เป็นทางการ กึง่ทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลงสี่สุภาพ 
  สรุปเนื้อหาวรรณคดแีละวรรณกรรมทีอ่่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วถิีชีวิตไทย 
และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดวีรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรปุความรู้ข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  
ปีการศึกษา 2565 

การจดัเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวทิยา ไดจ้ัดโครงสรา้งเวลาเรียนโดยใชก้รอบของ
โครงสรา้งเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

การจดัโครงสร้างเวลาเรยีนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพิ่มเติม ทางโรงเรียน
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะหท์ี่จะเปิดรายวิชาเพิ่มเติมให้
ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
จะเห็นได้จาก รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้จัดหลักสตูรทีเ่ปิด
รายวชิาเพิ่มเติมให้นักเรยีนได้เลือกเรียนตามความสนใจ และความถนดัของนักเรียน ซึ่งการเปิด
รายวชิาเพิ่มเติมจะเปิดทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัโครงสรา้งเวลาเรียนต่อไปนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ระดับช้ันเรียน  

รวม 3 ปี ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

480 (12นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
การงานอาชพี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 2,640 (66นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม  
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

120 120 120  

รายวชิา/กิจกรรมที ่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
IS (Independent Study) 

ปีละ 200 ชั่วโมง 600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี 3,600 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2565 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว21203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5/60/3 ว21204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5/60/3 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการส่ือสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการส่ือสาร 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 3-6 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที ่1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  0.5/20/1 

อ21205 ทักษะการส่ือสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการส่ือสาร 2 0.5/20/1 
ง21273 การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 0.5/20/1 ง21274 การเลี้ยงสัตว์ปีก 0.5/20/1 
ง21281 งานธุรกิจ 1 0.5/20/1 ง21282 งานธุรกิจ 2 0.5/20/1 
ง21276 การร้อยมาลัย 1 0.5/20/1 ง21277 การร้อยมาลัย 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 



8 

 

                                                                                                                                                                                                             
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

  โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ว22203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5/60/3 ว22204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5/60/3 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0/40/2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการส่ือสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการส่ือสาร 4 0.5/20/1 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก229013 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 3-5  
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ค20201 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 ค20202 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการส่ือสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการส่ือสาร 4 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 

1.0/40/2 



10 

 

                                                                                                                                                                                                             
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 6 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ท22203 การพูดส าหรับเยาวชน 1.0/40/2 ท22204 เสริมทักษะภาษาไทย 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการส่ือสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการส่ือสาร 4 0.5/20/1 

รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 

1.0/40/2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว23203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5/60/3 ว23204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5/60/3 
ค20203 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการส่ือสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการส่ือสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917 แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3-5 

ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การ

อาชีพ) 
0.5/20/1 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ์

0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ค20203 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการส่ือสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการส่ือสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ท23205 นิทานพื้นบ้าน 1.0/40/2 ท23206 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการส่ือสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการส่ือสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ท 21101 ภาษาไทย 1 จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 ท 21102 ภาษาไทย 2 จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ท 22101  ภาษาไทย 3 จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ท 22102 ภาษาไทย 4                                       จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ท 23101  ภาษาไทย 5 จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ท 23102  ภาษาไทย 6 จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ท 21201 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ จ านวน 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต 
 ท 21202 การเขียนสร้างสรรค ์          จ านวน 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต 
 ท 21203 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับห้องสมุด จ านวน 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ท 22203 การพดูส าหรบัเยาวชน     จ านวน 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต     
 ท 22204 เสริมทักษะภาษาไทย จ านวน 40 ชั่วโมง  1 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ท 23205 นิทานพื้นบ้าน จ านวน 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต 
 ท 23206 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง        จ านวน 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสร ี
 ท22210 การท าหนังสือเล่มเล็ก จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 ท22211 การเรียนรูด้้วยผังกราฟิก จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 (รายวิชาพื้นฐาน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  
จับใจความส าคัญจากเรือ่งที่อ่าน ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค าที่มีหลายความหมายในบริบทตา่งๆ จากการอ่าน 
วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใชแ้ก้ปัญหาในชีวิต 
มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถ้้อยค าถูกต้องชัดเจน  
เหมาะสม และสละสลวย เขียนเรียงความ ย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายส่วนตัวและ 
จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน แต่งบทร้อยกรอง มีมารยาท 
ในการเขียน พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องทีฟ่ังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรือ่งที่ฟังและดู พูดรายงาน 
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดูและ 
การพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและ หน้าที่ของค าในประโยค 
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่านพร้อมยกเหตผุล
ประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจาก 
การอา่นเพื่อระยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามทีก่ าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคา่ 
ตามความสนใจ 
  โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคดิ การแกป้ัญหา การใช้ทักษะชวีิต และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์ และแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์  
 เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทาง
ภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตัดสินใจ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, 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.1/5, ม. 1/6 
ท 4.1   ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5 
ท 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม. 1/4, ม.1/5 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย 1 ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 

อ่านพัฒนาความคิด ท 1.1  
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/3 
ม.1/4 
ม.1/8 
ม.1/9 
 

 การอา่นออกเสียง ประกอบด้วย 
      - บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย 
      - บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ 
กลอนสักวา กาพย์ยาน ี11 กาพย์ฉบัง 16  
กาพย์สรุางคนางค์ 28  และ 
โคลงสี่สุภาพ 
 การอา่นจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
      - เรื่องเล่าจาก 
ประสบการณ ์
      - เรื่องสั้น 
      - บทสนทนา 
 การอา่นหนังสือตาม 
ความสนใจ เช่น 
      - หนังสือที่นักเรียนสนใจ 
และเหมาะสมกับวัย 
      - หนังสืออ่านที่ครูและ 
นักเรียนก าหนดร่วมกัน 
มารยาทในการอา่น 
 
 

   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
      
 
     
 
 
 
 
     
    

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคญั 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 เขียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท2.1 
 ม.1/1 
 ม.1/2 
 ม.1/4 
 ม.1/7 
 ม.1/8 

 การคดัลายมือตัวบรรจง 
ครึ่งบรรทดัตามรูปแบบการ 
เขียนตัวอักษรไทย 
 การเขียนสื่อสาร เช่น 
      - การเขียนแนะน าตนเอง 
      - การเขียนแนะน าสถานที่ 
ส าคัญๆ 
      - การเขียนบนสื่อเล็กทรอ 
นิกส์ 
 การเขียนเรียงความเชิง 
พรรณนา 
 การเขียนย่อความจากสื่อ 
ต่างๆ เช่น เรื่องสั้น ค าสอน  
โอวาท ค าปราศรัย สุนทร 
พจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง  
บทสนทนา เรื่องเล่า 
ประสบการณ ์
 การเขียนจดหมายสว่นตัว 
      - จดหมายขอความ 
ช่วยเหลือ 
      - จดหมายแนะน า 
 การเขียนรายงาน ได้แก่ 
      - การเขียนรายงาน 
จาก 
การศกึษาค้นควา้ 
 มารยาทในการเขียน 
 

    15 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    10 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

 ฟังดูและพูดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

 

ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/5 
ม.1/6 

  การพูดสรุปความ  
พูดแสดงความรู ้ความคดิ 
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ 
ฟังและดู 
 การพูดรายงานการศึกษา 
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในชุมชน  และท้องถ่ินของตน 
 มารยาทในการฟัง การด ู 
และการพดู 

7 10 

4 
รักษ์ภาษาไทย มฐ.ท4.1 

 ม.1/1 
 ม.1/3 
 ม.1/5 

 เสียงในภาษาไทย 
 
 ชนิดและหน้าที่ของค า 
 
 กาพย์ยาน ี11 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 
คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

มฐ.ท5.1 
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 
  ม.1/4 
ม.1/5 

 วรรณคดีและวรรณกรรม 
เกี่ยวกับ 
      - ศาสนา   
      - ประเพณ ี
      - พิธกีรรม 
      - สุภาษิตค าสอน 
 การวิเคราะห์คุณค่าและ 
ข้อคิดจากวรรณคดีและ 
วรรณกรรม   
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
      - บทอาขยานตามทีก่ าหนด 
      - บทร้อยกรองตาม 
ความสนใจ           

7      10 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้
ตลอดภาค 

25   ตัวชี้วัด 60 50 

คะแนนกลางภาค     ท 1.1 ตวัชี้วดัที่ 1, 2, 3, 4, 8, ท 2.1 ตัวชีว้ัดที ่1, 2, 4, 5, 7, 9 20 
คะแนนปลายภาค     ท 3.1 ตัวชี้วดัที่ 1, 2, 5, 6 ท 4.1 ตัวชีว้ัดที ่1, 3, 5 ท 5.1 ตัวชีว้ัดที ่1,   
                                 2, 3, 4, 5 

30 

รวมคะแนน 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท21102 ภาษาไทย 2            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดย
พิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ 
ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวธิีการใช้งานของเครื่องมอืหรือเครื่องใช้ในระดับทีย่ากขึ้น มีมารยาทใน 
การอา่น เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัว และจดหมายกจิธุระ เขียนรายงาน 

การศกึษาค้นควา้และโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเหน็อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกบั 
เรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ มีมารยาทในการฟัง การดูและ 

การพูด สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน จ าแนกและใช้ 
ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดี 

และวรรณกรรม ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่น 
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอา่นเพื่อระยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง 
  โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคดิ การแกป้ัญหา การใช้ทักษะชวีิต และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกดิความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์ และแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ 
 เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทาง
ภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตัดสินใจ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.1/2, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/9 
ท 2.1   ม.1/3, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9  
ท 3.1   ม.1/3, ม.1/4, ม.1/6 
ท 4.1   ม.1/2, ม.1/4, ม.1/6 
ท 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม. 1/4 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย 2 ลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 อ่านพัฒนาความคิด ท 1.1  
ม.1/2 
ม.1/5 
ม.1/6 
ม.1/7 
ม.1/9 
 

 การอา่นจับ
ใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น 
      - บทความ 
      - สารคด ี
      - บันเทิงคดี 
      - เอกสารทาง
วิชาการที่มคี า 
ประโยค  และข้อความ
ที่ต้องใช้บริบทช่วย
พิจารณาความหมาย 
      - งานเขียน
ประเภทชักจูงโน้มน้าว
ใจเชิงสร้างสรรค ์      
 การอา่นและ
ปฏิบัติตามเอกสาร
คู่มือ 
 มารยาทในการ
อ่าน 

   12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
     
 
 

2 เขียนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

มฐ.ท2.1 
 ม.1/3 
 ม.1/6 
 ม.1/7 
 ม.1/8 
ม.1/9 

 การบรรยาย
ประสบการณ ์
 การเขียนแสดง
ความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากสื่อ 
ต่างๆ เช่น 
      - บทความ  

12 10 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

   - หนังสืออ่านนอก
เวลา 
      - ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ าวัน  
      - เหตุการณ์

ส าคัญต่างๆ 
 การเขียนจดหมาย
กิจธุระ 
      - จดหมาย
สอบถามข้อมูล 
 การเขียนรายงาน 
ได้แก่ 
      - การเขียน
รายงานโครงงาน 
 มารยาทในการ
เขียน 

  

3 ฟังดูและพูดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

 

มฐ.ท 3.1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/3 
ม.1/4 

  การพูดประเมิน
ความ 
น่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เน้ือหา 
โน้มน้าว 
 มารยาทในการฟัง 
การดู และการพดู 

12 10 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 
รักษ์ภาษาไทย มฐ.ท4.1 

 ม.1/2 
 ม.1/4 
 ม.1/6 

 การสร้างค า 
      - ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
      - ค าพ้อง 
 ภาษาพดู 
 ภาษาเขียน 
 ส านวนที่เป็นค าพังเพย 
และสุภาษิต 

12 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
                  

5 
คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

มฐ.ท5.1 
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 
  ม.1/4 
 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
      - เหตุการณ์ประวัตศิาสตร ์
      - บันเทิงคดี   
      - บันทึกการเดินทาง   
      - วรรณกรรมทอ้งถิ่น 
 การวิเคราะห์คุณค่าและ 
ข้อคิดจากวรรณคดีและ 
วรรณกรรม   

12 
 
 

     10 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้
ตลอดภาค 

 25 ตัวชี้วัด 60   50 

คะแนนกลางภาค  คะแนนกลางภาคท 1.1ตวัชี้วดัที่ ม1/1, ม1/2,ม1/ 3,ม1/4,ม1/8,  
ท2.1ตัวชีว้ัดที่ ม1/1, ม1/2, ม1/4,ม1/ 5, ม1/7, ม1/9 

   20 

คะแนนปลายภาค  ท.1.1 ม.1/1,ม.1/5,ม1/6ท4.1 ม.1/1,ม.1/3,ม1/5ท5.1 ม.1/1, 
ม.1/2,ม1/3,ม1/4,ม1/5 

   30 
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ค าอธบิายรายวิชาและโครงสร้างหน่วย (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท21201 การอา่นเพื่อการเรียนรู ้   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ จดุมุ่งหมาย ขั้นตอน หลักพื้นฐานของการอ่าน รวมทั้ง 

วิธีการฝึกเพื่อเป็นนักอ่านที่ดี จับใจความส าคัญของ นิทาน ข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เรื่องสัน้ 
นวนิยาย วิเคราะห์ แยกแยะ และตีความและประเมินค่าค า ข้อความ ประโยค รวมทั้งความคิด 
ที่ผู้เขียนต้องการเสนอแก่ผู้อ่าน  
  โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคดิ การแกป้ัญหา การใช้ทักษะชวีิต และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์  
 เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
ทางภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตดัสินใจ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการอา่นได้ 
 2. บอกจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ 
 3. บอกข้ันตอนของกระบวนการอ่านได้ 
 4. บอกหลักพื้นฐานของการอา่นได ้
 5. บอกวิธีการฝกึเพื่อเป็นนักอ่านที่ดีได้ 
 6. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได ้
 7. วิเคราะห์ แยกแยะ และตีความค า ข้อความ ประโยค รวมทั้งความคดิทีผู่้เขียนต้องการ
เสนอแก่ผู้อ่านได้ 
 8. ใช้วจิารณญาณประเมนิค่าเรื่องที่อ่านได ้และน าสาระที่ได้จากการอา่นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 9. มีมารยาทในการอา่น 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการอา่นเพื่อการเรียนรู้ ท 21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 

อ่านสร้างความรู ้ ท 1.1     
ผ 1/1 
ผ 1/2 
ผ 1/3 
ผ 1/4 
 

       การอา่นเป็นการสือ่สารที่ส าคัญ  ท า
ให้ผู้รับสารมีความเข้าใจและเกิดความรู้
ความบันเทิงได้  ผู้อา่นจะต้องรู้หลักใน 
การอา่น จึงจะท าให้สามารถน าความรู ้
ข้อคิด ประโยชน์ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  

6 5 

2 

 

นักอ่านที่ด ี ท 1.1     
ผ 1/5 
ผ 1/6 

     การอา่นเป็นการฝึกกระบวนการทาง
ความคดิที่ด ีช่วยให้ผู้อา่นสามารถคิด
วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อยา่งรวดเรว็  
มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีมารยาทใน 
การอา่น 

3 5 

3 
อ่านจับใจความ ท 1.1     

ผ 1/7 
       การอา่นเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่ง
นอกจากจะท าให้เกิดความรู้แล้วยัง
ก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน และ
ส่งเสริมให้มีความคดิริเริม่สร้างสรรค์ได้
แนวคิดในการด าเนินชีวิต การอา่นจึงเป็น
หัวใจของการศกึษาทกุระดับ และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรือ่งต่างๆ 
 

6 10 
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โครงสร้างรายวิชาการอา่นเพื่อการเรียนรู้ ท 21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
ตีความการอ่าน ท 1.1     

ผ 1/8 
 

    การอ่านตีความ เป็นการอา่นวิเคราะห์ 
แยกแยะ และตีความค า ข้อความ ประโยค 
รวมทั้งความคดิที่ผู้เขียนต้องการเสนอแก่
ผู้อ่านการอ่านเป็นการสือ่สารที่ส าคัญ  ท า
ให้ผู้รับสารมีความเข้าใจและเกิดความรู ้ 

10 15 

5 
อ่านประเมินค่า ท 1.1     

ผ 1/9 
    การอ่านประเมินค่าเป็นทักษะการอ่าน
ต่อเน่ือง มาจากการวิเคราะห์หรือตีความ 
เมื่อวิเคราะห์หรือตีความได้ ก็สามารถ 
ประเมินค่าได้และสามารถวิพากษ์วจิารณ์
ได้ 

 

15 15 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้
ตลอดภาค 

9 ผลการเรียนรู ้ 40 50 

คะแนนกลางภาค     ท 1.1 ผลการเรียนรู้ที ่1, 2, 3, 4, 5, 6 20 
คะแนนปลายภาค     ท 1.1 ผลการเรียนรู้ที ่5, 6, 7, 8, 9 30 
รวมคะแนน 100 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท21202 การเขียนสร้างสรรค ์        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการเขียนค าขวัญ  ค าอวยพร  นิทาน  เรื่องสั้น  ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง 
สังเคราะห์ผลงานการเขียนของผู้อื่น  และน ามาพัฒนางานเขียนของตน 
 ฝึกเขียนงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  อยา่งสรา้งสรรค์  โดยน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในงานเขียนอย่างสร้างสรรค ์
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของการด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากงานเขียน 
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายหลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
2. มีมารยาทในการเขียน 
3. เขียนค าขวัญ  ค าอวยพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. แต่งนิทาน เรื่องสั้นสรา้งสรรค์โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
5. แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 กลอนสุภาพ และโคลงสี่สุภาพได้ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการเขียนสร้างสรรค์ ท 21202 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 

เรียนรู้หลักการเขียน ท 2.1     
ผ 1/1 
ผ 1/2 
 

       การเขียนสื่อสาร ผูเ้ขียนต้องเรียนรู้
หลักและรูปแบบการเขียน จึงจะท าให้ 
การเขียนออกมามีประสทิธิภาพและสื่อสาร
ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

3 5 

2 
ค าขวัญค าอวยพร
สร้างสรรค ์

ท 2.1     
ผ 1/3 

     การเขียนค าขวัญ คอื การเขียน
ข้อความข้ึน เพื่อนประชาสัมพันธ์ให้ผู้อา่น
สนใจ และเกิดความรู้สึกจะกระท าตามเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะปรากฏต่อสาธารณชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น  ประกาศ แผ่นพับ แผ่น
ปลิว ป้ายโฆษณา  หรืออาจบอกกล่าวดว้ย
วาจา 
ทางเครื่องขยายเสียง ทางวิทยุหรือโทรทัศน ์

6 10 

3 นิทานเรื่องสั้น
สร้างสรรค ์

ท 2.1     
ผ 1/4 

        นิทานและเรื่องสั้น  เป็นเขียนที่ให้
ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ในการเขียนเรื่องสั้น
นั้นผู้เขียนต้องรู้จักการวางแนวคิด โครง
เรื่อง  เน้ือเรื่อง  ตัวละคร  รู้จักการใช้
ถ้อยค าโวหาร จึงจะท าให้งานเขียนนั้น
น่าสนใจและให้ข้อคิด คณุค่าต่อผู้อา่น 

16 20 
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โครงสร้างรายวิชาการเขียนสร้างสรรค์ ท 21202 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
เรียงร้อย 
บทประพันธ์ 

ท 2.1     
ผ 1/5 
 

      การแต่งค าประพันธ์  ควรทราบถึง
ลักษณะฉันทลักษณ์และความสละสลวย
ของภาษาเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
 

15 15 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้
ตลอดภาค 

5 ผลการเรียนรู ้ 40 50 

คะแนนกลางภาค     ท 2.1 ผลการเรียนรู้ที ่1, 2, 3,  20 
คะแนนปลายภาค     ท 2.1 ผลการเรียนรู้ที ่1, 2, 4, 5 30 
รวมคะแนน 100 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท21204 การอา่น1    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการ  ความส าคัญ และจุดมุ่งหมายของกาอ่าน  การอ่านจับใจความส าคัญ

ระดับพื้นฐาน  การอ่านจับใจความกับความคิด  การอ่านจับใจความสารวิชาการ  วิธีการอ่านกับการ
น าไปสู่การพัฒนาอัตราเร็วในการอ่าน  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิด  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ความส าคัญ และจุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 2. รู้หลักการอา่นจับใจความระดับพื้นฐาน การอา่นจับใจความกับการคิด 
 3. รู้จกัวิธกีารอ่านกับการน าไปใช้เพื่อพัฒนาอตัราเร็วในการอา่น 
 4. สามารถอ่านจับใจความสารวิชาการและน าไปประยุกต์ใช้ 
 5. มีนิสัยรักการอา่น 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  ท 21204   การอ่าน1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  2 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 

การอา่น 1 
 

หลักการ ความส าคัญ จดุมุ่งหมายของ  
การอา่น  ประเภทของการอ่าน 
ประโยชน์ของการอ่าน  

1 10 

2 

 

การอา่นจับ
ใจความ
ระดับพื้นฐาน 

2,5 
 

 การอ่านจับใจความเพื่อหาความส าคัญ 
การอา่นจับใจความเพื่อหาประโยคส าคัญ 
การอา่นจับใจความเพื่อหาแนวคิด 
การอา่นในใจเพื่อจับใจความ 

7 30 

3 
การอา่นจับ
ใจความกับการ
คิด 

2  การอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด 
การอา่นจับใจความเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

2 20 

4 
การอา่นกับการ
น าสู่การพัฒนา
อัตราเรว็ในการ
อ่าน 

3 
 

การเลือกวธิีอ่านเพื่อน าไปใช้ 
การพัฒนาอัตราเรว็ในการอ่าน  

4 20 

5 
การอา่นจับ
ใจความสาร
วิชาการ 

4 การอา่นจับใจความสารคณิตศาสตร ์
การอา่นจับใจความสารวทิยาศาสตร์ 
การอา่นจับใจความสารสงัคมศึกษา 

6 20 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้ตลอด
ภาค 

5 ผลการเรียนรู ้ 20 50 

คะแนนกลางภาค      ผลการเรียนรูท้ี่ 1, 2,3 20 
คะแนนปลายภาค     ผลการเรียนรูท้ี่ 4, 5 30 
รวมคะแนน 100 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท21205 การอา่น2             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษากระบวนการอ่านและฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อ่านเพื่อตีความ           

แปลความ และการจับใจความความส าคัญจากงานเขียนประเภทต่างๆ   
  โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคิด  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้

เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้เกิดความรอบรู้ มีนิสัยรักการอ่านการ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. อธิบายความหมายของการอา่นเพื่อศึกษาค้นคว้าได ้
 2. บอกความหมาย และวิเคราะห์ข่าวได้ 
 3. บอกความหมายของการอ่านตีความ  
 4. บอกส่วนประกอบและประเภทของบทความได้ 
 5. บอกประเภทของสารคดีและแนวทางการพจิารณาคุณคา่ของสารคดีได้ 
 6.  บอกความหมายของเพลงกล่อมเด็ก เพลงลูกทุง่ไทย ได้ 
 7.  วิเคราะห์บทเพลงของสุนทราภรณ์ได ้
รวมผลการเรียนรู้  7  ผลการเรยีนรู ้
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โครงสร้างรายวิชา  ท 21205   การอ่าน2        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน       0.5 หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  2    

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 

อ่านเพื่อศึกษา
ค้นคว้า 

1 
 

การอา่นเพื่อการศึกษาคน้คว้าคือ ต้องการ
ได้รับความรู้จากเน้ือเรื่องที่อ่าน เช่น การ
อ่านหนังสือประเภทต ารา สารคด ีหรือ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียนและ
นักศึกษา เพื่อรู้และเข้าใจเรื่องราวตาม
หลักสูตร  

1 5 

2 

 

การอา่น
ตีความ 

3 
 

 การอ่านตีความ เป็นการอ่านวิเคราะห์ 
แยกแยะ และตีความค า ข้อความ ประโยค 
รวมทั้งความคดิที่ผู้เขียนต้องการเสนอแก่
ผู้อ่านการอ่านเป็นการสือ่สารที่ส าคัญ  ท า
ให้ผู้รับสารมีความเข้าใจและเกิดความรู้ 

4 30 

3 
การอา่นข่าว 2  การอ่านข่าวเป็นการอา่นรายงานเหตุการณ์ 

หรือเรื่องราวที่สาธารณชนให้ความสนใจ  มี
ความส าคัญ มีความใหมส่ด และรวดเร็ว
ทันสมัย ให้ข้อคิดแนวคิดใหม่กับผู้อ่าน 

3 10 

4 
การอา่นงาน
เขียนประเภท
ต่าง ๆ  

4,5,6,7 
 

การอา่นงานเขียนรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมขึ้น
เพื่อสื่อสารไปยังผู้อ่าน อาจเป็นการให้
ความรูต้่าง ๆ หรอืเป็นการเสนอแนวคิดของ
ผู้เขียน  

12 50 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้ตลอด
ภาค 

7 ผลการเรียนรู ้ 20 50 

คะแนนกลางภาค      ผลการเรียนรูท้ี่ 1, 2,3 20 
คะแนนปลายภาค      ผลการเรียนรูท้ี่ 4, 5, 6,7 30 
รวมคะแนน 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 (รายวิชาพื้นฐาน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านจับใจความ
จากสื่อต่างๆ อ่านหนังสือตามความสนใจ ให้จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด 
พร้อมวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน การชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล
ของงานเขียน อภิปรายแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเรื่องที่อ่าน เขียนแผนผังความคิดแสดงความเข้าใจ
ในเรื่องที่อ่าน  
การเขียนสื่อสารด้วยลายมือตัวเองครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อ การพูดในโอกาสต่างๆ พูดรายงานที่ศึกษาค้นคว้า พูดสรุปใจความ
ส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู ให้สามารถวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล การแต่งบทร้อยกรอง 
ศึกษาวิเคราะห์ การสร้างค าสมาส ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค าราชาศัพท์ โครงสร้างประโยค
สามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง 
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลัก
ที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลง
สุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า และ
นิราศเมืองแกลง ให้สามารถพูดและเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งได้
อย่างมีเหตุผล ท่องบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และกา รพูด 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ  
          เพือ่ให้เกิดเจตคติที่ดตี่อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่า 
ในการศกึษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝรู่้ใฝ่เรียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ  
การพูดน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด      
ท 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8 
ท 2.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  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.2/5,  ม.2/6  
ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5     
ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5    
รวม  32  ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่1 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย                
การเรียนรู ้

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 โคลงภาพ               
พระราช-
พงศาวดาร  

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

โคลงภาพพระราชพงศาวดารเป็นมรดก
ที่มีคุณค่าทั้งด้านประวตัศิาสตร์ซึ่งโคลง
ภาพ 
พระสุริโยทัยขาดคอชา้งและโคลงภาพ
พันท้าย 
นรสิงห์ถวายชีวิตแสดงให้เห็นถึงบทบาท 
และหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ด ี

8 5 

2 บทเสภาสามัคคี
เสวก ตอน            
วิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวก 

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

บทเสภาสามัคคีเสวก เป็นบทพระราช
นิพนธ์  ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว          ทีแ่สดงถึง
ความส าคัญของศิลปะแขนงต่างๆ อัน
เป็นมรดกล้ าค่าของชาติ และพลังแห่ง
ความสามคัคี รวมทั้งให้คติเตือนใจแก่
ข้าราชการ             ทีป่ฏิบัติหน้าที่ทั้ง
ปวง โดยมีวธิีการประพันธ์ 
ที่งดงาม สละสลวย และไพเราะ ซึ่ง
สามารถปลุกจิตส านึกใหผู้้อ่านตระหนัก
ถึงคุณค่า 
ของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ด ี

6 5 

3 ศิลาจารึกหลัก 
ที่ 1 

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

ศิลาจารึกหลักที ่1 เป็นวรรณคดีที่ส าคัญ
เรื่องหน่ึงในสมัยสุโขทัย ที่มีคุณค่า
ทางด้านภาษา ประวัติศาสตร ์การเมือง
การปกครอง  และสังคม  

      7 5 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่1 

 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วย              
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง

) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 บทละครเรื่อง 
รามเกียรติ์ ตอน 
นารายณ์ปราบ          
นนทก 

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

รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดทีี่ไทยรับเค้าเรื่อง
มาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย มี
ความ ส าคัญและมีอิทธพิลต่อความคิด
ความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีความดีเด่นดา้นเนื้อหาที่ให้
คุณค่าและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านหลาย
ประการที่สามารถน าไปปรับใช้         ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้  

6 10 

5 
 
 
 
 

การอา่นออก
เสียง 

ท 1.1  
      ม2/1   
     ม.2/8  

การอา่นออกเสียง ควรฝกึอ่านออกเสียงให้
ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสารได้ 
อย่างถูกต้อง นอกจากนีผู้้อ่านควร
ตระหนักถึงมารยาทในการอ่านโดย
ค านึงถึงกาลเทศะ 
ขณะอ่านอยู่เสมอ  

7 5 

6 
 
 
 
 

การอา่น              
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ท 1.1 2/2  จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรือ่งที่อ่าน 
      ม.2/3   ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

      ม.2/4  

      ม.2/5 
  ม.2/6            
      ม.2/7    ที่อ่า 

การอา่นเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน  
ที่ผู้อ่านต้องสามารถจับใจความส าคัญ  
สรุปความ และอธิบายเรื่องที่อ่าน พร้อม
แสดงความคดิเห็น แยกแยะประเด็น
ข้อเท็จจริง  
และข้อสนับสนุนในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุ 
มีผลและสามารถน าเรื่องที่อ่านมา
ถ่ายทอดและเรียบเรียงให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

8 5 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่1 

 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วย              
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง

) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 การคดัลายมือ ท 2.1 
 ม.2/1  จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรือ่งที่อ่าน 
 

การคดัลายมือให้ถูกต้องและสวยงาม ช่วย
ให้การสื่อสารไปยังผู้อ่านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
ซึ่งรูปแบบการคัดลายมอืที่สวยงาม มี
หลายแบบแตกต่างกันออกไป 

  

8 
 
 
 

การเขียน               
เพื่อการสื่อสาร 

ท 2.1 
      ม.2/2  จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรือ่งที่อ่าน 
      ม.2/3   ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

      ม.2/4  

      ม.2/5 
      ม.2/6 

การเขียนเป็นการสื่อสารด้วยลายลกัษณ์
อักษรที่จะต้องมีการเขียนสื่อสารตาม
รูปแบบ และจุดประสงค์ในการสื่อสารแต่
ละประเภท 

  

9 การเขียน               
แสดงทรรศนะ 

ท 2.1 
      ม.2/7 
      ม.2/8 

การเขียนวิเคราะห์ วจิารณ์จากสื่อต่างๆ
เป็นการแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 
และมีหลักการท าให้เกิดการพัฒนา
ความคดิที่ดีและสรา้งสรรค์ นอกจากนี้ยัง
ต้องมีมารยาทในการเขียนเพื่อให้งานเขียน
มีคุณค่าและน่าอ่าน 

  

สอบกลางภาค ท 5.1 ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3 ม. 2/4  ม. 2/5   ท 1.1 ม.2/1ม.2/8 
ม.2/2ม.2/3 ม.2/4 

 ม.2/5ม.2/6 ม.2/7 ท 2.1 ม.2/1 

 20 

สอบปลายภาค ท 5.1 ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3 ม. 2/4  ม. 2/5   ท 2.1 ม.2/2 ม.2/3
 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 
ม.2/7 ม.2/8 

 30 

ผลรวมทั้งภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  ท22102 ภาษาไทย 4            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและรอ้ยกรอง การอ่านจับใจความส าคัญ                 
สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อา่น อ่านวรรณคดีในบทเรียน บทความ บันทึกเหตุการณ์ 
บทสทนา บทโฆษณา การเขียนผังความคิดจากการอ่าน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ระบุข้อสังเกตชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตสุมผลของงานเขียนอ่านหนังสือ บทความ หรือ  ค า
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่าน การมีมารยาทใน การอ่าน การคัดลายมือ 
การเขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนรายงาน การเขียน
จดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วจิารณ์และแสดงความรู้เรื่องที่อ่าน มารยาทในการเขียน การพูดสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องทีฟ่ังและดู การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ วจิารณ์  เรื่องที่ฟัง
และดู การพดูในโอกาสตา่ง ๆ การพดูรายงาน การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดการสร้างค า
ในภาษาไทย ประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน การแต่งค าประพันธ์ ค าราชาศพัท์ ค า
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่าน การวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน การอธบิายคุณค่าและสรุปความรู้และข้อคิดของวรรณคดี
และวรรณกรรมทีอ่่าน การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณคา่ 
  โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคดิ  
กระบวนการเขียน  กระบวนการอ่าน การบรรยาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล  
                 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตดัสินใจ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันอยา่ง
เห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/8 
ท 2.1   ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8  
ท 3.1   ม.2/1, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/6 
ท 4.1   ม.2/4, ม.2/5      
ท 5.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5      
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย  4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 

รหัสวิชา ท 22102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 กาพยห่์อโคลง
ประพาส                        
ธารทองแดง 

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

กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง 
เป็นวรรณคดีท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกการ
เดินทางท่ีพรรณนาถึงความ
สนุกสนาน ร่ืนรมยท่ี์ไดรั้บจาก
ธรรมชาติ โดยเฉพาะการพรรณนา ให้
เห็นเป็นภาพสัตวบ์กและสัตวน์ ้าท่ี
เป่ียมไปดว้ยความ 
อุดมสมบูรณ์ท่ีปรากฏในธรรมชาติ
ระหวา่ง 
การเดินทาง ตั้งแต่ท่าเจา้สนุกไปถึง
พระพทุธบาท 

6 5 

2 โคลงสุภาษิต           
พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

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

โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั เป็นสุภาษิตค าสอน  ท่ี
ลึกซ้ึงคมคาย มีวรรณศิลป์ท่ีเรียบง่าย 
ใชค้  าง่าย แต่ใชก้ารเปรียบเทียบอยา่ง
แยบคาย ท าใหโ้คลงสุภาษิตมีคุณค่า
ทั้งดา้นเน้ือหาและวรรณศิลป์ เป็น
สุภาษิตท่ีใหข้อ้คิดสอนใจ           
และสามารถน าค  าสอนไปปฏิบติั
เพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและ
ผูอ่ื้นได ้  

7 5 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย  4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท 22102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าชา้ 

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

กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าชา้ เป็น
ผลงานประพนัธ์ของพระยาอุปกิต
ศิลปสาร ซ่ึงเป็นบทประพนัธ์ท่ีถอด
ความมาจากเร่ือง “Elegy Written in 
a Country  Churchyard”  ของกวี
ชาวองักฤษ  ทั้งน้ีไดมี้การดดัแปลง
เร่ืองใหเ้ขา้กบัธรรมเนียมไทย และ
สามารถส่ือถึงผูอ่้านใหใ้ชส้ติ
พิจารณาถึงการด าเนินชีวิตของตน
ขณะท่ียงัมีชีวิตอยูใ่หต้ั้งมัน่อยูใ่น
ความไม่ประมาท 

5 5 

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

นิราศเมืองแกลง เป็นผลงาน
ประพนัธ์ประเภทนิราศเร่ืองแรกของ
สุนทรภู่ แต่งในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
เน้ือหาและลีลาการแต่งมีความ
น่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ เพราะไม่ได้
กล่าวถึงแต่ความรักเพียงอยา่งเดียว 
หากแต่สอดแทรกคติแง่คิดเร่ืองการ
ใชชี้วิต สอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ 
สะทอ้นภาพวิถีชีวิตของผูค้นสมยั
นั้น และยงัใชค้น้ควา้ประวติัของ
สุนทรภู่ได ้            อีกทางหน่ึง 

5 5 

5 หลกัการฟังและการดู
ส่ือ 

ท 3.1 ม.2/2   ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
          ม.2/3  
          ม.2/6 

การรู้หลกัการฟังและการดูส่ือต่างๆ 
ท าให ้
ผูรั้บสารสามารถน าสารไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้
นอกจากน้ี 
ควรมีมารยาทในการฟังและการดู
ส่ือท่ีดี 

4 5 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย  4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท 22102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 การพดูสรุปความจาก
ส่ือท่ีฟังและดู 

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

การพดูสรุปใจความส าคญัของเร่ือง
ท่ีฟังและดู จะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์
และวิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมี
เหตุผล จึงจะสามารถน าขอ้คิด            
มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได้
อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน ์

4 5 

7 การพดูในโอกาสต่างๆ 
และการพดูรายงาน 

ท 3.1 ม.2/4  จบัใจความส าคญั สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
          ม.2/5 

การพดูในโอกาสต่างๆ เป็นการพดู
ตามวตัถุประสงคห์รือตามวาระ
โอกาสท่ีเกิดข้ึน 
ไดบ่้อยในชีวิตประจ าวนั ส่วนการ
พดูรายงานเป็นการพดูในเร่ืองหรือ
ประเดน็ท่ีไดศึ้กษา คน้ควา้ จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

5 5 

8 การสร้างค า             
และประโยค 

ท 4.1 ม.2/1  จบัใจความส าคญั สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
          ม.2/2   ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
          ม.2/5 

การสร้างค าในภาษาไทยมีทั้งค  าท่ี
สร้าง 
มาจากค าภาษาไทย และค าท่ียมืมา
จากภาษา ต่างประเทศ  ส่วน
ประโยคในภาษาไทยมีโครงสร้าง
ประโยคและมีวิธีการเรียงร้อยค าเพื่อ
ผกูประโยคตามลกัษณะและหนา้ท่ี
ของประโยค การศึกษาทั้งการสร้าง
ค าและประโยคจะช่วยใหส้ามารถ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

11 5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย  4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท 22102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 ค าราชาศพัท ์ ท 4.1 ม.2/4  ค าราชาศพัท ์เป็นระเบียบของภาษา
ท่ีตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งและเหมาะสมกบั
ฐานะของบุคคล อีกทั้งเป็นการ
อนุรักษภ์าษาไทยท่ีมีความไพเราะ
งดงาม และน่าภาคภูมิใจไวเ้ป็น
มรดกของชาติอีกดว้ย 

5 5 

10 การแต่ง               บท
ร้อยกรองประเภท

กลอน 

ท 4.1 ม.2/3 ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ เป็น
ร้อยกรองท่ีมีความหลากหลายและ
เหมาะกบัผูเ้ร่ิมแต่งค  าประพนัธ์ การ
แต่งบทร้อยกรองแสดงใหเ้ห็นถึง
ปฏิภาณ ไหวพริบ และความ
แตกฉานในการใชภ้าษาไทยของผู ้
แต่ง 

6 5 

สอบกลางภาค ท 5.1 ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3 ม. 2/4  ม. 2/5   ท 3.1 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/ 
ม.2/6 ม.2/4 
  

 20 

สอบปลายภาค ท 5.1 ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3 ม. 2/4  ม. 2/5   ท 4.1 ม.2/1   ม.2/2 ม.2/4 ม.
2/5 
ม.2/3 

 30 

ผลรวมทั้งภาคเรียน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วย (รายวิชาเพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
      ท22203 การพดูส าหรับเยาวชน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการพดูในโอกาสต่าง ๆ วัตถุประสงค์ในการพดูการใช้ภาษาการใช้น้ าเสียง ลีลา
ท่าทาง  ทั้งแบบเตรียมตัว  และแบบไม่มีการเตรยีมตัว 
 ฝึกพูดสื่อสารในโอกาสตา่ง ๆ  โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง  ลีลา  ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์สังคมอยา่งมีมารยาท 
 เพื่อให้ สามารถใช้ศิลปะการพูดสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และพัฒนา
ตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ด ี มีมารยาทในการพดู 
 
ผลการเรียนรู ้

1. บอกหลักการพดูในโอกาสตา่งๆ ได้ 
2. ใช้ภาษาน้ าเสียง  ลีลา  ทา่ทางในการพุดได้อยา่งเหมาะสม 
3. พดูในโอกาสต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีศิลปะในการพูด 
4. สามารถใช้ศิลปะการพูดพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพทีด่ีได้ 
5. มีมารยาทในการพูด 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา การพูดส าหรับเยาวชน   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคญั 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับ
การพูด 

1  การพดูเป็นทักษะการสือ่สารที่มี
ความส าคัญในชีวติประจ าวันและใน
งานอาชีพ มีความส าคัญทั้งด้านการ
ให้ความรู ้ความบันเทิง โน้มน้ามใจ 
จรรโลงใจ การพูดที่ดีจะช่วยให้ผู้ฟัง
เกิดทัศนคติทีด่ีต่อกัน น ามาซึ่ง
ประสิทธิผลของการสื่อสาร 

6 5 

2 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อเสริมสร้างทักษะ  

2 ศิลปะการพดูเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้
พูด สิ่งส าคัญในการสร้างเสริมศิลปะ
ของผู้พูด คือ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ซึ่งมีทั้งภายใน ได้แก่ การเลือกใช้
ถ้อยค า ส านวน ภาพพจน์ การล าดับ
ข้อความเพื่อการสื่อสารให้ชัดเจน 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ 
การแต่งกาย ความสะอาดร่างกาย    

3 5 

3 การพูดใน
ชีวิตประจ าวัน   

3 การพูดมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน การพูดทีด่ี และ
สร้างสรรค์ย่อมท าให้มีมติรเพิ่มขึ้น 
เป็นการผูกมิตรและเป็นที่รักใคร่ของ
ผู้อื่น  

3 5 

4 การพูดติดต่อธุรกิจ 2,3,4 
 

ในการติดต่อธรุกิจ ธุระตา่ง ๆ ผู้เรียน
ควรมีความรู้เกี่ยวกับการพูดตดิต่อ
ธุระเพื่อน าไปใช้ในชวีิตประจ าวันและ
ในการประกอบอาชีพ 

2 5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา การพูดส าหรับเยาวชน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 
การพูดแสดงความ

คิดเห็น 
2,4,5 

การอภิปรายเป็นการพดูเพื่อแสดง
ความคดิเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง
อาจจะเป็นการอภิปรายเฉพาะกลุ่ม
บุคคลหรือการอภิปรายในที่ประชุม
ชนก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน
การจดัอภิปรายขององคก์รหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ  

4 5 

6 
การพูดเสนอขาย
สินค้าหรือบริการ 

2,3,4,5 

การพูดเสนอขายสินค้าหรือบริการ
เป็นการพูดเพื่อให้ผูฟ้ังซ้ือสินค้าหรือ
บริการ ดังนั้นจึงเป็นการพูดทีต่้อง
ใช้วาทศิลป์โดยมีหลักการพูดที่
สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้  

3 5 

7 การพูดในที่ประชุมชน  3,2,5 
การพูดในที่ประชุมชนเป็นการพดู
ในที่สาธารณะ อาจเป็นการแสดง
ความรู้สกึตามโอกาสต่าง ๆ ทีพู่ด 

4 5 

8 
การพูดในหน้าที่โฆษก

หรือพิธีกร 
2,4,5 

โฆษกหรือพิธีกรคือผู้ที่ท าหน้าที่ใน
รายการต่าง ๆ ทั้งบนเวทีทั่วไป และ
ในรายการโทรทัศน์ โฆษกหรือ
พิธีกรมีความส าคัญทีจ่ะช่วยให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ด ีและ
มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 

4 5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา การพูดส าหรับเยาวชน   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 
การพูดเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ 
2,3,4,5 

การประชาสัมพันธ์มีบทบาท
ส าคัญในปัจจุบัน  เน่ืองจาก
การประชาสัมพันธช์่วยให้
หน่วยงานหรือบริษัท ห้าง
ร้านตา่ง ๆ มีโอกาสเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่
ดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไป 

5 5 

10 การกล่าวสุนทรพจน์ 2,4,5 

การกลา่วสุนทรพจน์เป็น
การใช้ถ้อยค าเพื่อแสดง
ทรรศนะความคิดเพือ่ความ
จรรโลงใจ โน้มน้ามใจ และ
ปลุกจิตส านึกให้ผูฟ้ัง
ตระหนักในสิ่งต่างๆ ด้วย
ภาษาที่ไพเราะ สละสลวย 
เพื่อให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตาม
และเกิดความประทับใจ 

4 5 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้ตลอด
ภาค 

5 ผลการเรียนรู ้ 40 50 

คะแนนกลางภาค     ผลการเรียนรูท้ี่ 1, 2 20 
คะแนนปลายภาค     ผลการเรียนรูท้ี่ 3,4,5 30 
รวมคะแนน 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท22204 เสริมทักษะภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ การสะกดค าตามอกัขรวธิี การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ   การ
เขียนประโยค การใช้ค า  ภาษาถิ่น และภาษาที่ใชต้ามเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีมารยาทการอ่าน 
การเขียน การฟัง การด ูการพูด   
  โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคดิ  
กระบวนการเขียน  กระบวนการอ่าน การบรรยาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล  
             เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถ  ในการตัดสินใจ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวติประจ าวันอย่าง
เห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ผลการเรียนรู ้

1. อ่านและเข้าใจความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร เข้าใจเรื่องโดยใชบ้ริบท 
 ช่วยในการพดู การเขียน หรือการตอบค าถาม 

      2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ อย่างมี 
 เหตุผล เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

             3. สรา้งค าไทยได้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑท์างภาษา 
             4. ใช้ส านวนไทยได้ถูกตอ้ง ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน 

   5. มีมารยาทในการอา่น การเขียน การฟัง การด ูและการพูด    
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา เสรมิทักษะภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การอา่นในชีวติประจ าวนั 1,5 -การอ่านเพื่อน าความรู้ไปใช้
ในชีวิต-ประจ าวัน ต้องจบั
ใจความส าคัญของเรื่องทีอ่่าน 
ระบุเหตุและผล ข้อเท็จจริง
กับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ตีความ ค ายาก ปฏิบัติตาม
คู่มือแนะน าวิธีการ ใช้งาน
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ 
วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจาก
การอา่น งานเขียนอย่าง
หลากหลาย  

10 15 

2 สร้างสรรค์ค าไทย 2,5 
 

-  การศึกษาหลักภาษาไทย 
จะต้องเข้าใจลักษณะของ
เสียงในภาษาไทย และ
หลักการสร้างค าในภาษาไทย 
 - การศึกษาเรื่องประโยคใน
ภาษาไทย ต้องวิเคราะห์ชนิด
และหน้าที่ของค า ในประโยค
ได้ 

7 10 

3 การเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อ 

3,5 การศกึษาสื่อประเภทตา่งๆ 
ต้อง 
เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 
สาระจากสื่อที่ได้รับ 
 

12 10 
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โครงสร้างรายวิชา เสรมิทักษะภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท22204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ส านวนไทย 4,5 
 

- การศึกษาส านวนที่เป็นค า
พังเพยและสุภาษิต จะตอ้ง
สามารถจ าแนกความแตกต่าง
และบอกหลักการใช้ได้ถกูต้อง
และเหมาะสม 

2 5 

5 มารยาททางภาษา 5. มีมารยาทใน
การอา่น การเขียน 
การฟัง การดู และ
การพูด 
 

-  การพูดเกี่ยวกับสื่อที่ฟงั
และดู จะต้อง พูดสรุป
ใจความส าคัญ เล่าเรื่องยอ่ 
พูดแสดงความคดิเห็น พดู
รายงาน เรื่องหรือประเดน็ที่
ศึกษาค้นควา้  
และมีมารยาทในการพูด 
  

9 10 

รวมผลการเรียนรูต้ลอดภาค 5 40 50 
วัดผลกลางภาค   ข้อ 1, 2, 20 
วัดผลปลายภาค  ข้อ 3, 4 ,5 30 
รวม 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

 (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ท23101 ภาษาไทย 5            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน  เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ยอ่ความ  เขียนรายงานจากสิ่งที่ได้อ่าน  
วิเคราะห์  วิจารณ์อยา่งมีเหตุผลโดยใช้กลวธิีการเปรียบเทียบและมีมารยาทในการอ่าน  เขียนสื่อสาร
ด้วยลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัดที่อา่นง่าย ชัดเจน  ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับของภาษา  
เขียนค าขวัญ  ค าคม  ค าอวยพร  ในโอกาสต่าง ๆ   เขียนโฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์  เขียนย่อ
ความ จดหมายกจิธรุะ ชวีประวัต ิ อตัชีวประวตัิ   เหตุการณ ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องตา่งๆ  
จากสื่อ    มีมารยาทในการเขียน  พดูแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วจิารณ์  ประเมินสิงที่ได้จากการ
ฟังและดู  น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  การดูและการ
พูด   จ าแนกและใช้ค าภาษาตา่งประเทศที่ใช้ในภาษาไทย     วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน   
วิเคราะห์ระดับภาษา   สรุปเนื้อหาวรรณคดี   วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งข้ึน  วิเคราะห์วิถีไทยจากคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่่าน  พร้อมทั้งสรุปความรู้และข้อคิดที่
ได้จากการอ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง   ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดให้และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

                  โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา การใชท้ักษะชีวติ และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์ และแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ 
 เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทาง
ภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตัดสินใจ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
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.3/5, ม.3/10 
ท 3.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/6 
ท 4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ท 5.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 5 (ท23101 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา   60 ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

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

การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย 
- บทร้อยแกว้ท่ีเป็นบทความทัว่ไป
และบทความปกิณกะ 
- บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร 
กลอนเสภา  กาพยย์านี 11  กาพยฉ์บงั 
16  และโคลงส่ีสุภาพ 
  การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ 
เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 
    การอ่านจบัใจความจากส่ือ
ต่างๆ เช่น    ต านาน 
งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน           
   มารยาทในการอ่าน 

  

2 เขียนอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

มฐ.ท2.1 
 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 
 ม.3/5 
ม.3/10 

การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึง
บรรทดัตามรูปแบบการ 

เขียนตวัอกัษรไทย 
 การเขียนขอ้ความตาม
สถานการณ์และโอกาสต่างๆ  เช่น ค า
อวยพรในโอกาสต่างๆ 
ค าขวญั ,ค าคม ,  โฆษณา 
คติพจน์ ,สุนทรพจน์ 

2 
 
 
 
4 
 

 

1 
 
 
 
4 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 5 (ท23101 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา   60 ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

   การเขียนชีวประวติัหรืออตัชีวปร
วติั  
 การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ 

เช่น เร่ืองสั้น ค าสอน  
โอวาท ค าปราศรัย 
 สุนทรพจน์ รายงาน 
 ระเบียบ ค าสัง่  
บทสนทนา เร่ืองเล่า 
ประสบการณ์ 
 
 การเขียน 
จดหมายส่วนตวั 
      - จดหมายขอความ 
ช่วยเหลือ 
      - จดหมายแนะน า 
 การเขียนรายงาน ไดแ้ก่ 
 - การเขียนรายงานจาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
 มารยาทในการเขียน 

2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 

2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 

 
3 ฟังดู และพดูอยา่งมี

วิจารณญาณ 
มฐ.ท3.1 
  ม.3/1 
  ม.3/2 
  ม.3/3 
  ม.3/6 

   การพดูแสดงความคิดเห็น  และ
ประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู 
 การพดูวิเคราะห์วิจารณ์จากเร่ืองท่ี
ฟังและดู 
  การพดูรายงานการศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มารยาทการฟัง  การดูและการพดู 

2 
 
2 
 
3 
 

 

2 
 
2 
 
2 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 5 (ท23101 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา   60 ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 รักษ์ภาษาไทย มฐ.ท4.1 
 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 

ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
ประโยคซบัซอ้น 

- ประโยคความเดียว 
- ประโยคความรวม 
- ประโยคความซอ้น 

   ระดบัภาษา 

4 
4 
 
 
2 

 

4 
4 
 
 
2 
 

5 คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

มฐ.ท5.1 
  ม.3/1 
  ม.3/2 
  ม.3/3 
  ม.3/4 

วรรณคดี วรรณกรรม  และ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินเก่ียวกบั ศาสนา, 
ประเพณีพิธีกรรม, สุภาษิตค าสอน 
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 
และ บนัเทิงคดี 
  การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่า
จากวรรณคดี  และวรรณกรรม 
 สรุปความรู้และขอ้คิดจากการ
อ่านเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต 
บทอาขยานบทร้อยกรองท่ี  มี
คุณค่า 

  

รวมตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้
ตลอดภาค 

 23 ตวัช้ีวดั 60 50 

คะแนนกลางภาค  ท1.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม3/3 ม3/5,ท2.1 ม.3/1.ม.3/2, ท3.1 ม.3/1, 
ท4.1ม.3/1ท5.1ม.3/2 ,ม3/3 

20 

คะแนนปลายภาค  ท1.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม3/3 ม3/5,ท2.1 ม.3/1.ม.3/2,ม.3/3 ท3.1 ม.3/1,ม.3/2 
ท4.1ม.3/1,ม.3/2 ,ม3/3 ท5.1ม.3/2 ,ม3/3 

30 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท23102 ภาษาไทย 6            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
อ่านเพื่อประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  วิจารณ์ความ

สมเหตุสมผล  การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคดิเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ตีความและประเมินคุณค่า  และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง หลากหลาย 
เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   
เขียนวิเคราะห์  วิจารณแ์ละแสดงความรู ้ ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรือ่งต่างๆ  กรอกแบบสมัคร
งานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ  เขียนรายงานการค้นคว้าและโครงงาน  พูดใน
โอกาสตา่ง ๆ ไดต้รงวตัถุประสงค์  พดูโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัต ิ อธิบายความหมายค าศพัทท์างวิชาการและวิชาชีพ  
แต่งบทร้อยกรอง   สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น  
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    สรุปความรู้และข้อคิดจากการอา่น
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้มนชีวิตจริง  ท่องจ าและบอกคุณค่าของอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อย
กรองที่มีคุณคา่ตามความสนใจและน าไปใช้อ้างองิ 
           โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคดิ การแกป้ัญหา การใช้ทักษะชวีิต และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทาง
ภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตัดสินใจ  
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 
ท 2.1   ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9  
ท 3.1   ม.3/4, ม.3/5 
ท 4.1   ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ท 5.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม. 3/4 
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 

 
 
 



64 

 

                                                                                                                                                                                                             
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 6  ท 23106 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  60  ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่   2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

  การวิเคราะห์ วจิารณ์และ
ประเมินเป็นการแยกแยะขอ้ดี 
ขอ้เสีย จุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองท่ี
อ่านรวมทั้งวิจารณ์โดยใชห้ลกัการ
อยา่งสมเหตุสมผล  การล าดบัความ
และความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน
ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี
ใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่
ถูกตอ้ง โดยใชก้ลวิธีการ
เปรียบเทียบเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้
ข้ึน 
  การตีความเป็นการพิจารณา
ความหมายของค าหรือขอ้ความทั้ง
ความหมายโดยนยั  ความหมายแฝง
ตลอดจนตีความส านวนท่ีอ่านได้
ถูกตอ้งโดยอาศยั 
เน้ือความแวดลอ้มหรือค าบริบท
รอบขา้ง 
มารยาทในการอ่าน  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 6  ท 23106 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  60  ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่   2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

มฐ.ท2.1 
 ม.3/6,  
ม.3/7, 
 ม.3/8,  
ม.3/9 
 
 
 
 
 
 

    การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  
แสดงความคิดเห็นและโตแ้ยง้ใน
เร่ืองต่างๆ 
        การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  
และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  
หรือโตแ้ยง้จากส่ือต่างๆ  เช่น 

- บทโฆษณา 
- บทความทางวชิาการ 

กรอกใบสมคัรงาน 
  การเขียนรายงานไดแ้ก่ 
-  การเขียนรายงานจากการศึกษา
คน้ควา้ 
-    การเขียนรายงานโครงงาน 
 มารยาทในการเขียน 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

1 
10 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

1 
8 

3 
 
 
 
 

ฟังดู และพดูอยา่งมี
วิจารณญาณ 
 
 
 

มฐ.ท3.1 
  ม.3/4,  
  ม.3/5 
 

 การพดูในโอกาสต่างๆ เช่น 
-การพดูโตว้าที 
-การพดูอภิปราย 
-การพดูยอวาที 
  การพดูโนม้นา้ว 
  

6 
 
 
 

3 

8 
 
 
 

4 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 6  ท 23106 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  60  ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่   2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รักษภ์าษาไทย มฐ.ท4.1 
 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/ 
 

   ค  าทบัศพัท ์
       ค าศพัทบ์ญัญติั 
 
       ค  าศพัทท์างวิชาการและ
วิชาชีพ 
        แต่งโคลงส่ีสุภาพ 

1 
1 
 

2 
 

4 

2 
2 
 

2 
 

6 
5 คุณค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม 
มฐ.ท5.1   
ม.3/1,  
ม.3/2, 
 ม.3/3,  
ม. 3/4 
 

วรรณคดี 
  วรรณกรรม  และวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบั ศาสนา, ประเพณี
พิธีกรรม, สุภาษิตค าสอน 
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 
และ บนัเทิงคดี 
  การวิเคราะห์วิถีไทย และ
คุณค่าจากวรรณคดี  และ
วรรณกรรม 
สรุปความรู้และขอ้คิดจากการ
อ่านเพ่ือน าไปประยกุตชี์วิตในชีวิต
จริง 
ท่องจ าและบอกคุณค่าอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อา้งอิง 

5 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

7 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาษาไทย 6  ท 23106 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  60  ชั่วโมง   จ านวน   1.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่   2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

รวมตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้
ตลอดภาค 

 17 ตวัช้ีวดั 60 50 

คะแนนกลางภาค  ท1.1 ม.3/6,ม.3/9 , ,ท2.1 ม.3/6.ม.3/7, ท3.1 ม.3/4,ท4.1ม.3/4 ม.3/5ท5.1ม.
3/2 ,ม3/3 

20 

คะแนนปลายภาคท1.1   ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 ท2.1  ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9  
ท3.1  ม.3/4, ม.3/5ท4.1  ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6ท5.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม. 3/4 
 

30 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วย(เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท23201 นิทานพ้ืนบ้าน   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
                 

ศึกษาประวัตินิทานพื้นบ้านและ ข้อมูลที่สนับสนุนจากนิทานพื้นบ้าน  อ่านนิทานพื้นบ้าน
ท้องถิ่นต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ ์
และประเมินนิทานพื้นบ้านที่อ่านโดยใช้กลวธิีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น   แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับนิทานที่อ่านเล่านิทานได้อย่างน่าสนใจและประเมินเรื่องจากการฟังนิทาน
วิเคราะห์และวิจารณ์นิทานที่ฟังเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคดิ การแกป้ัญหา การใช้ทักษะชวีิต และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์ และแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์  
 เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทาง
ภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตัดสินใจ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู ้
    1. ศึกษาประวตัินิทานพื้นบ้าน ของข้อมูลที่สนับสนุนจากนิทานพื้นบ้าน 

   2. อ่านนิทาพื้นบ้านทอ้งถิ่นต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
   3. วิเคราะห์ วจิารณ์ และประเมินนิทานพื้นบ้านที่อ่านโดยใช้กลวธิีการเปรียบเทียบเพื่อให้

ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
   4. แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน 
   6. ประเมินเรื่องจากการฟังนิทานได้อยา่งเหมาะสม 
   7.วิเคราะห์และวิจารณ์นิทานที่ฟังและน าข้อคดิมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิต 
   8. เล่านิทานได้อย่างนา่สนใจค้นควา้ 

   9. มีมารยาทในการฟัง และการเล่า 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ท23201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา    40  ชั่วโมง  จ านวน   1    หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วดั 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
3 
 
 
 
4 

เล่าขานต านานนิทาน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์นิทานต านาน 4 
ภาค 
 
เขียนนิทานไว้ให้อ่าน 
 
 
 
เล่านิทานสืบต านานท้องถิ่น 

ท1.1 
ม3/1 
ม3/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท1.1 
ม3/3 
ม3/4 

ท2.1 
ม3/6 

 
 

ท 3.1 
ม3/5 
ม3/6 
ม3/7 

   นิทาน หมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อ
กันมา มุ่งให้เห็นความบันเทิงแทรก แนวคิด 
คติสอนใจ จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
คนไทยอย่างหนึ่ง อาจเรยีกนิทาน พื้นบ้าน 
นิทานพื้นเมืองนิทานชาวบ้านเป็นต้น 
   ศึกษานิทานพื้นบ้านของแต่ละ
ท้องถิ่นแล้วน ามาเขียนผังแนวคิดเพื่อ
เปรียบเทียบแนวคิดของแต่ละท้องถิ่นไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของภาษา  ความเชื่อ  คติ
สอนใจ 
    การแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
นิทานแต่ละท้องถิ่น  วิเคราะห์  แยกแยะ
ข้อดีข้อด้อยของนิทานที่มีต่อการด ารงชวีิต 
    การเขียนนิทานเป็นเรื่องของ
จินตนาการ ผู้เขียนต้องมศีิลปะในการเขียน
เพื่อความสนุกสนาน  ปลูกฝังคุณธรรม  คติ
แง่คิดต่างๆแก่ผู้อา่น 
     การเล่านิทานหมายถึงการเล่า
เรื่องราวแฝงเรื่องของคณุธรรม  คติสอนใจ
เพื่อให้แนวคิด  คติ เตือนใจ และน าไปปรับ
ใช้กับการด ารงชีวติได ้ 

6 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
8 
 
 

       8 
 
 
 
 
8 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

       10 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 



71 

 

                                                                                                                                                                                                             
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

                                                                                                         หลกัสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วดั 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 เล่านิทานสืบต านานท้องถิ่น 

ท3.1 
ม3/5 
ม3/6 
ม3/7 

การเล่านิทานที่ดีตอ้งรู้จกัใช้น้ าเสียงให้เข้า
กับอารมณ์ของตัวละครในนิทาน เพื่อความ
สมจริง และท าให้ผู้ฟังเกดิอารมณ์คล้อย
ตาม 

8 10 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้ตลอดภาค    8  ตัวชีว้ัด     40        50 
คะแนนกลางภาค    ท1.1 ม3/1  ม3/2   ม3/3   ม3/4        20 
คะแนนปลายภาค     ท1.1  ม3/1  ม3/2   ม3/3   ม3/4 ท3.1 ม3/5  ม3/6  ม3/7        30 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท23202 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติเพลงลกูทุ่งแล้วสรุป  อา่นออกเสียงแบบร้อยแก้วและ แบบท านองเพลงลูกทุ่งได้
ถูกต้องและเหมาะสม   ระบุความแตกต่างของค าที่มี ความหมายโดยตรงและ ความหมายโดยนัยใน
บทเพลง   ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดในบทเพลง   แล้ววิเคราะห ์วิจารณ์และประเมินเนื้อหา
จากบทเพลงที่อ่านโดยใช้กลวิธกีารเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจไดด้ีขึ้น  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้
ไพเราะและถูกต้องตามท านองมีมารยาทในการร้อง   ศกึษาบทเพลงลูกทุ่งต่างๆแล้วเขียนกรอบ
แนวความคิด ผังความคดิ  แต่งบทเพลงไทยลกูทุง่ตามท านองที่สนใจและถูกต้องตามระดับภาษา   
ศึกษาและเขียนชีวประวัติหรืออัตชวีประวตัินักแต่งเพลง    แสดงความคดิเห็นวิเคราะห์และวิจารณ์
จากการฟังบทเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ   
มีมารยาทในการฟัง 
             โดยใช้กระบวนการในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใชท้ักษะชีวิต และการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์ และแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์  
 เพื่อมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้รกัการอ่านการเขียน รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทาง
ภาษา หวงแหนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ รวมทั้งมีสามารถรถในการตัดสินใจ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ผลการเรียนรู ้

1. ศึกษาประวัติเพลงลูกทุ่งแล้วสรุป 
2. อ่านออกเสียงแบบร้อยแก้ว  และแบบท านองเพลงลูกทุ่งได้ถูกต้องและเหมาะสม  
3. ระบุความแตกตา่งของค าที่มี ความหมายโดยตรงและ ความหมายโดยนัย ในบทเพลง 
4. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดในบทเพลง 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเนื้อหาจากบทเพลงที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  
    เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจไดด้ีขึ้น 
6. ขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ได้ไพเราะและถูกต้องตามท านอง 
7. มีมารยาทในการร้อง 
8.  ศึกษาบทเพลงลูกทุ่งต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวความคดิ ผังความคดิ  
9.  แต่งบทเพลงไทยลูกทุ่งตามท านองที่สนใจและถูกต้องตามระดับภาษา 

10.  เขียนชีวประวัติหรอือัตชีวประวตัินักแต่งเพลง 
12. มีมารยาทในการฟัง  
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11. แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และวิจารณ์จากการฟังบทเพลงไทยลกูทุ่งเพื่อน าข้อคิด 
มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู ้
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โครงสร้างรายวิชา ท23201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยในบทเพลงลูกทุ่ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา   40   ชั่วโมง   จ านวน    1   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี  1 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มฐ/

ตัวชี้วดั 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 

 

ต านานชวนอ่าน ท1.1 
ม3/1 
ม3/2 
ม3/3 
ม3/4 

เพลงลูกทุ่งเกิดจากการน าค าคล้องจองมา
ประกอบกันเป็นบทกลอน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มักจะ
มาจากธรรมชาติ  ความเป็นอยู่  มักใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายมีความหมายในตัว 

6 10 

 วิเคราะห์เน้ือหาภาษาท านอง ท1.1 
ม3/5 
ม3/6 

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งถือว่าเป็นศิลปะอย่าง
หน่ึงที่จะต้องสอดแทรกอารมณ ์รวมทั้งการใช้
น้ าเสียง และการเอื้อนซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่าง
ของเพลงไทยลูกทุ่ง นอกน้ันยังสมามารถน าคติ
สอนใจที่ได้จากบทเพลงมาปรับใช้กับการด ารงชีวติ 

14 15 

2 เขียนไปตามความฝัน 
บุคคลที่น่าสนใจในเพลงลูกทุ่ง 

ท2.1 
ม3/7 
ม3/8 
ท2.1 
ม3/9 

หลักการแต่งเพลงเป็นพื้นฐานมาจากการเขียน
บทกลอนแล้วใส่ท่วงท านอง และจังหวะเข้าไปเพื่อให้
เกิดความไพเราะ  การแต่งเพลงแบ่งออกเป็น 2 
อย่างคือ แต่งค าร้อง และแต่งท านอง 
นักแต่งเพลงหรือผู้ประพันธ์บทเพลงถือว่ามีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในบทเพลง  เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
ของนักร้องเพลงลูกทุ่ง 

10 
 
 
 
4 

10 
 
 
 
5 

3 เพลินเพลงลูกทุ่งไทยใส่ใจ
ภาษา 

ท3.1 
ม3/10 
ม3/11 

การวิเคราะห์หมายการแยกแยะข้อดีข้อด้อยของ
บทเพลงลูกทุ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อหา  สาระ  
ภาษาที่ใชใ้นการถ่ายทอดมาสู่ผู้ฟัง ตลอดจนมารยาท
ของการเป็นนักฟังที่ดี นกัวิจารณ์ทีด่ี 

6 10 

รวมตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้ตลอด
ภาค 

11 ตัวชี้วัด 40 50 

คะแนนกลางภาค  ท1.1   ม3/1 ม3/2  ม3/3  ม3/4 ม3/5  ม3/6 20 
คะแนนปลายภาค   ท1.1 ม 3/1 ม3/2  ม3/3  ม3/4 ม3/5  ม3/6  ท2.1  ม3/7        
                               ม3/8 ม3/9 ท3.1 ม3/10  ม3/11 

30 
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