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ความน า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอัน
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสรา้งบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธรุะ 
การงาน และด ารงชีวติรว่มกัน ในสังคมประชาธปิไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู ้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพือ่พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคดิ
วิเคราะห์ วจิารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพัฒนาอาชพีให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี  และสุนทรียภาพ               
เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู ้อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่เน้นการทักษะที่ต้องฝกึฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวติจริงโดยได้ก าหนดสะระตา่งๆ ดังนี ้
 การอา่น การอา่นออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธช์นิดต่างๆ    
การอา่นในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไป  
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ   
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความรายงานชนิดตา่งๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การฟังการด ูและการพูด การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สกึพดูล าดับเรื่องราวต่างๆ  อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 
 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอทิธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ ์และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย  ซึ่งได้ถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิด  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษทีไ่ด้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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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 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู ้ความคิด 
ความรู้สกึในโอกาสตา่งๆ อย่างมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรกัษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคดิเห็น วิจารณ์วรรณคด ีและวรรณกรรมไทยอยา่ง 
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 
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คุณภาพผู้เรียน 
 นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ที่จบ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคุณภาพผู้เรียนดังนี้ 
 1.  อา่นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ   
ตีความ  แปลความ และขยายความเรื่องที่อา่นได ้วิเคราะห์วจิารณ์เรื่องทีอ่่าน แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณจ์ากเรื่องทีอ่่าน  เขียน
กรอบแนวคิด ผังความคดิ บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า  
และน าความรู้ความคดิจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ  
น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆโดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความ
จากสื่อที่มรีูปแบบและเน้ือหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ  
เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดแีละบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่น
และน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
 3.  ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มวีิจารณญาณในการเลือก
เรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชือ่ถือของเรื่องที่ฟังและดู  
ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสตา่งๆ  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พดูแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว   
และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู และพดู  
 4.  เข้าใจธรรมชาติของภาษา อทิธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและ
กลุ่มค าสรา้งประโยคไดต้รงตามวัตถุประสงค์ แต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์   ใช้
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค าราชาศพัท์และค าสุภาพได้อย่างถกูต้อง วิเคราะห์หลักการ 
สร้างค าในภาษาไทย  อทิธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิเคราะห์และ
ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5.  วิเคราะห์วิจารณว์รรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้
และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคด ีภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวตัิศาสตรแ์ละวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และน าข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

การจดัเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวทิยา ได้จดัโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสรา้งเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

การจดัโครงสร้างเวลาเรยีนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพิ่มเตมิ ทางโรงเรียน 
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 
ให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
ชุมชน จะเห็นได้จาก รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนได้จัดหลักสตูรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศกึษา 2565-2567 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจดัหลักสูตรทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ แผนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-สังคม จ านวน 1 ห้องเรียน และ
แผนศิลป์-อาชีพ  จ านวน 1 ห้องเรียน  โดยได้จดัรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นตามแผนการเรียน เพื่อให้
นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และตามความถนัดของนักเรียน ดังโครงสรา้งเวลาเรียน
ดังต่อไปน้ี 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 (3นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 
รายวชิา/กิจกรรมที ่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง 
 

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ป ี

ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2 นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
ฟิสิกส์   120 (3นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 400 (10 นก.) 
เคมี  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
ชีววิทยา  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 360 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 20 (0.5 นก) 80 (2 นก) - 100 (2.5 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ (จีน) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ (อังกฤษ) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2นก) 240 (6 นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 820 (20.5 นก.) 840 (21 นก.) 680 (17 นก.) 2,340 (58.5 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 1,520 1,320 4,340 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และ
ออกแบบ 1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศกึษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 280/7.0 รวมวิชาพ้ืนฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค31205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1  80/2.0 ค31205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 80/2.0 
ว31201 ฟิสิกส์ 1  60/1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 2 60/1.5 
ว31221 เคมี 1 60/1.5 ว31222 เคมี 2 60/1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 60/1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 60/1.5 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40/1.0 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

2 
40/1.0 

  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 40/1.0 
จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 20/0.5 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การส่ือสารและการ
น าเสนอ (Communication  and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 400/10 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 420/10.5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
 สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
  - I30903 IS3 การน าความรู้  
    ไปใช้บริการสังคม (Social      
    Service Activity)  

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 735 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 765 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ   

             และออกแบบ 2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค32205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 3 80/2.0 ค32206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 4 80/2.0 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 80/2.0 ว32202  ฟิสิกส ์4 80/2.0 
ว32221 เคมี 3 60/1.5 ว32222 เคมี 4 60/1.5 
ว32241 ชวีวิทยา 3 60/1.5 ว32242 ชวีวิทยา 4 60/1.5 
ว32261 โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 40/1.0 
จ32201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3 20/0.5 จ32202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4 20/0.5 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 



11 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค33205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 5 80/2.0 ค33206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 6  80/2.0 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 60/1.5 ว33202 ฟิสิกส์ 6 60/1.5 
ว33221 เคมี 5 60/1.5 ว33222 เคมี 6 40/1.0 
ว33241 ชีววิทยา 5 60/1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 40/1.0 
ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 40/1.0 
จ33201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 20/0.5 จ33202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 20/0.5 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ช่ัวโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
ภาษาไทย 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 480 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 ( 2.5 นก.) 160 ( 4 นก.) 40 ( 1 นก.) 300 (7.5 นก.) 
พลศึกษา 40 (1 นก.) 40 ( 1 นก.) 80 ( 2 นก.) 160 (4 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาจีน) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 720 (18นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 700 (17.5 นก.) 680 (17 นก.) 600 (15 นก.) 1,980 (49.5 นก.) 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,360 1,240 3,980 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31203 วรรณคดีมรดก 80/2.0 ท31202 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 80/2.0 
อ31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น1 40/1.0 อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น2 40/1.0 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 40/1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40/1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก  40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเล่ย์บอล 20/0.5 
จ31203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 1 40/1.0 จ31204 ภาษาจีนและวฒันธรรม 2 40/1.0 
I30201 IS1 การศกึษาคน้คว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
- I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้   
  บริการสังคม(Social Service    
  Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 675 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 705 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32203 คีตวรรณกรรม 80/2.0 ท32204 ประวัติวรรณคดี 80/2.0 
อ32201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 40/1.0 อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 40/1.0 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 40/1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตระกร้อ 20/0.5 
จ32203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 3 40/1.0 จ32204 ภาษาและวัฒนธรรม 4 40/1.0 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33201 หลักภาษาไทย 80/2.0 ท33203 การแต่งค าประพันธ ์ 80/2.0 
อ33201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 5 40/1.0 อ33202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 40/1.0 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5 40/1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6 40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
จ33203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 5 40/1.0 จ33204 ภาษาจีนและวฒันธรรม 6 40/1.0 
พ33201 แฮนด์บอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33204 กรีฑา 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-สังคม 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ปี 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 (2.5นก.) 160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 340 (7.5 นก.) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา 
 

360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 440 (11 นก.) 1160 (29 นก.) 

การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 660 (15นก.) 640 (16นก.) 640 (16นก.) 1,940 (48.5 นก.) 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-สังคม 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340 1,320 1,280 3,940 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบ 1 
20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค31203 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1  40/1.0 ค31204 คณติศาสตร์ทัว่ไป 2 40/1.0 
ส31241 นิติศาสตร์เบ้ืองต้น 1 80/2.0 ส31242 นิติศาสตร์เบ้ืองต้น 2 80/2.0 
ส31243 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 1 60/1.5 ส31244 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 2 60/1.5 
ส31245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 40/1.0 ส31246 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ  40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2  
การสื่อสารและการน าเสนอ  
(Communication and Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บรกิารสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 655 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 685 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค32203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 3 40/1.0 ค32204 คณติศาสตร์ทัว่ไป 4 40/1.0 
ส32241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส32242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส32243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส32244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส32245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส32246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ว32282  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตะกร้อ 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 5 40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป  6 40/1.0 
ส33241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส33242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส33243 (รายวิชากลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส33244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส33245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส33246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ส33239 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้1 40/1.0  ส33240 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้2  40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
พ33201แฮนด์บอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33203 ฟุตบอล 20/0.5 พ33204 กรีฑา 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 300/7.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ปี 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 (2.5นก.) 160 (4นก.) 40 (1นก.) 300 (7.5 นก.) 
การงานอาชพี 400 (10นก) 400 (10นก) 320 (8นก) 1120 (28นก) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 780 (19.5 นก.) 760 (19 นก.) 600 (15 นก.) 2,140 (53.5 นก.) 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,460 1,440 1,240 4,140 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค31203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 1 40/1.0  ค31204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
ง31271 งานก่อสร้าง 1  80/2.0 ง31272 งานก่อสร้าง 2  80/2.0 
ง31281 งานธรุกิจ 1 40/1.0 ง31282 งานธรุกิจ 2 40/1.0 
ง31268 เศรษฐกิจพอเพยีง 1 40/1.0 ง31270 เศรษฐกิจพอเพยีง 2 40/1.0 
ง31262 ขนมไทย 1 40/1.0 ง31266 ขนมไทย 2 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
ศ31201 วาดเส้น1(วิชาเลือกเสรี )  

40/1.0 
ศ31202 วาดเส้น 2 (เลือกเสรี)  

40/1.0 ศ31203 ขับร้องเพลงไทย-สากล (วิชาเลือกเสรี ) ศ31205 ดนตรีไทย (เลือกเสรี ) 
ศ31204 ดนตรีสากล1 (วิชาเลือกเสรี) ศ31206 ดนตรีสากล 2 (เลือกเสรี ) 
I30201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 40/1.0 

I30202 IS 2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 
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รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/19.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บรกิารสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 715 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 745 ชั่วโมง 



34 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ  และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค32203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 3 40/1.0 ค32204  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
ง32271 งานไม้ 1 80/2.0 ง32272 งานไม้ 2 80/2.0 
ง32285 งานบัญชีเบื้องต้น 1 40/1.0 ง32286 งานบัญชีเบื้องต้น 2 40/1.0 
ง322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 
ง32264 อาหารจานเดียว 1 40/1.0 ง32269 อาหารจานเดียว 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 ตะกร้อ 20/0.5 
ศ32201 ศิลปะประดิษฐ์   

40/1.0 
ศ32202  ภาพการต์ูนประกอบเรื่อง  

40/1.0 ศ32203การขับร้องเพลงไทย–สากล 1 ศ32204 การขับร้องเพลงไทย–สากล 2 
ศ32205 ปฏิบัติดนตรีสากล 1  ศ32206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 
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รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 5  40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 6   40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
ง33271 งานเชื่อม 1 80/2.0 ง33272 งานเชื่อม 2 80/2.0 
ง33281 งานบัญชี 1 40/1.0 ง33282 งานบัญชี 2 40/1.0 
ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 
ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 
พ33201 แฮนด์บอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33204 กรีฑา 20/0.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 
ศ33201 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 1  ศ33205 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 2  
ศ33202 การขับร้องเพลงไทย-สากล 3  ศ33206 การขับร้องเพลงไทย-สากล 4  
ศ33203 ปฏิบัติดนตรีสากล 3  ศ33207 ปฏิบัติดนตรีสากล 4  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ท31101 ภาษาไทย      จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท31102 ภาษาไทย       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ท32101 ภาษาไทย       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท32102 ภาษาไทย       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ท33101 ภาษาไทย       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท33102 ภาษาไทย       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนศิลป์—ภาษา) 
ท31201 การอา่นวรรณกรรม  จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
ท31202 การสร้างสรรคว์รรณกรรมส าหรับเด็ก  จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
ท31203 วรรณคดีมรดก จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนศิลป์—ภาษา) 
ท32201 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการสื่อสาร จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
ท32202 การเขียนสารคดี จ านวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
ท32203 คีตวรรณกรรม จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
ท32204  ประวัตวิรรณคด ี จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนศิลป์—ภาษา) 
ท33201 หลักภาษาไทย จ านวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
ท33202 คตีวรรณคดี   จ านวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
ท33203 แต่งค าประพันธ์  จ านวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (พื้นฐาน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ค าอธิบายรายวิชา  

ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ประเภท โคลง กลอน อ่านจับใจความ 
จากสื่อต่างๆ ทั้งข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน วรรณคด ี

ในบทเรียน  
 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง  ๆ  กรอกแบบรายการ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ 

เขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลาย  ประเมินคุณค่างานเขียน
ในด้านตา่ง ๆ ทั้งแนวคิดของผู้เขียน การใช้ถ้อยค า  เรียบเรียง ส านวนโวหาร กลวิธใีนการเขียน 

 พูดสรุปแนวคิด  แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์การใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือ  ประเมิน
คุณค่าจากเรื่องที่ฟังและดู  รู้จักเลือกเรื่องจากเรือ่งที่ฟังและดู  พูดในโอกาสต่าง ๆ และพดูต่อที่
ประชุมชน 

   อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  ใชค้ า  กลุ่มค าสร้าง
ประโยค อธิบายหลักการสร้างค าในภาษาไทย และการเพิ่มค า 

  วิเคราะห์  วิจารณว์รรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณว์รรณคดีเบื้องต้น   
พิจารณาแยกแยะลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเหตุการณ ์ประวัตศิาสตร์ 
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์  สังคม วฒันธรรม สังเคราะห ์
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ทักษะ/กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฟังดูพดู การสือ่สาร  ทักษะการแก้ปัญหา   
และทักษะชีวิต 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะและนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทการอ่าน การเขียน  
รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  
มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6,ม.4/7,ม.4/9   รวม  8 ตัวชี้วัด 
ท 2.1  ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/5,ม.4/6,ม.4/7,ม4/8  รวม  7  ตัวชีว้ัด 
ท 3.1  ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6  รวม  6  ตัวชีว้ัด 
ท 4.1  ม.4/1,ม.4/2,ม.4/6,   รวม  3  ตัวชีว้ัด 
ท 5.1  ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/6  รวม  5 ตัวชีว้ดั 

รวม  29 ตัวชี้วัด 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31101 ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การวิจารณ์วรรณคดี
เบ้ืองต้น 

ท 5.1ม.4/1 
ม.4/2ม.4/3ม.4/4 
 

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคด ี

และวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
- จดุมุ่งหมายการแต่งวรรณคดี
และวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาเน้ือหาและกลวิธี
ในวรรณคดีและวรรณกรรม 
 - การวิเคราะห์และการวิจารณ์
วรรณคด ี
และวรรณกรรม 

6 10 

2 อิเหนา ท 1.1ม.4/1 
ม.4/2ม.4/3 
ม.4/4 ม.4/5 
ม.4/6 ม.4/7ม.
4/8 
ท 1.5 ม.4/1 

การอา่นออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยกรอง เช่น  
 กลอนวรรณคดีในบทเรียน 
 (อิเหนา) 
บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ที่มีคุณค่า 

- บทอาขยาน 
ตามที่ก าหนด 

- บทร้อยกรอง 
ตามความสนใจ 

6 10 

3 การเพิ่มค า ท 4.1 ม.4/2 
ม.4/6 

  การใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยค 

- การเพิ่มค า 

- การใช้ค า 
การเขียนสะกดค า 

4 5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 31101 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 เขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

ท 2.1  ม.4/6 
ม.4/7 ม.4/8 
 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
การเขียนบันทึกความรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้ 
ที่หลายหลายมารยาท 
ในการเขียน 

4 5 

5 เขียนเรียงความ 
 
 

ท 2.1 ม.4/1 
ม.1/5 ม.1/5 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
เช่น 
- การกรอกแบบรายการต่างๆ   
การประเมินคุณค่างานเขียนใน
ด้านตา่ง ๆ เช่น 

- แนวคิดของผู้เขียน 

- การใช้ถ้อยค า 

- การเรียบเรียง 

- ส านวนโวหาร 

กลวิธีในการเขียน 

6 5 

6 เสียงและอักษรไทย ท4.1 ม4.1 ลักษณะของภาษา 
     -  เสียงในภาษา 
     -  องค์ประกอบของพยางค์
และค า 

4 5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 31101 ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 

 
 
 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

7 การอา่นอย่างมีวจิารณญาณ ท 1.1 ม.4/2 
ท 3.1 ม.4/1 
ม.4/2 ม.4/2 
ม.4/4 

การอา่นจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่นบทความการพดู
สรุปแนวคิดและการแสดง
ความคดิเห็นจากเรื่องทีฟ่ัง
และดูวิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูการประเมินเรื่องทีฟ่ัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช ้

6 5 

8 การพูดต่อที่ประชุมชน ท 3.1 ม.4/5 
ม.4/6 

การพูดในโอกาสตา่ง ๆ เช่น 
-  การพูดต่อที่ประชุมชน 
มารยาทในการฟัง การพดู  
และการพดู 

4 5 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................... 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ประเภท ฉันท์ อ่านจับใจความจากบทความ
วรรณคดีในบทเรียนและวรรณกรรมพื้นบ้าน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง  ๆ  ทั้งเขียนเชิญชวน  ประกาศ  จดหมายกิจธุระ ผลติงาน
เขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ ทั้งแนวคิดของผู้เขียน  
การใช้ถ้อยค า  เรียบเรียง ส านวนโวหาร กลวิธใีนการเขียน 

 พูดสรุปแนวคิด  แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์การใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือ  ประเมิน
คุณค่าจากเรื่องที่ฟังและดู  รู้จักเลือกเรื่องจากเรือ่งที่ฟังและดู  พูดสุนทรพจน ์
 ใช้ค าตรงตามวตัถุประสงค์  เขียนสะกดค า  ออกเสียงค า แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์
และฉันท์ ใช้ค าราชาศพัท์อย่างเหมาะสม 

  วิเคราะห์  วิจารณว์รรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณว์รรณคดีเบื้องต้น   
พิจารณาแยกแยะลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเหตุการณ ์ประวัตศิาสตร์ 
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป ์ สังคม วฒันธรรม รวบรวม 
วรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
 โดยใช้ทักษะ/กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฟังดูพดู การสือ่สาร  ทักษะการแก้ปัญหา   
และทักษะชีวิต 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะและมีนิสัย มีมารยาทรักการอ่าน การเขียน รักชาต ิศาสน์ กษัตริย ์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6,ม.4/7,ม.4/8,ม.4/9  รวม  9  ตวัชี้วัด 
ท 2.1  ม.4/1,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/8  รวม  4  ตวัชี้วดั 
ท 3.1  ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6  รวม  6  ตัวชีว้ัด 
ท 4.1  ม.4/2,ม.4/4  รวม  2  ตวัชี้วัด 

ท 5.1  ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,,ม.4/5,ม.4/6  รวม  5  ตัวชีว้ัด 
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 อ่านบทร้อยกรองประเภท
ฉันท์ 

ท 1.1 ม.4/1 การอา่นออกเสียง ประเภท
ฉันท์วรรณคดีในบทเรียน  
(สามัคคีเภทค าฉันท์)กาพย์,  
ฉันท์ 

3 10 

2 ผลิตงานเขียนกวีนิพนธ ์ ท 2.1 ม.4/1 
ม.4/4 ม.4/5 
ม.4/8 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น 

- เชิญชวน 
- ประกาศ    

     - จดหมายกิจธุระ   
การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น 
    -  สารคด ี
    -  บันเทิงคด ี

10 10 

3 การใช้ค า ท 4.1 ม.4/2 การใช้ค าและกลุ่มค าสรา้ง
ประโยค 

- การใช้ค า 

- การเขียนสะกดค า 
การออกเสียงค า 

6 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านฉัน ท 5.1 ม.4/1 
ม.4/2ม.4/3 
ม.4/5 ม.4/8 

หลักการวิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดี 

และวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
- จดุมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาเน้ือหาและ
กลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 - การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรม 

4 10 

5 การอา่นตีความ ท 1.1 ม.4/1 
ม.4/9 
ท 2.1  ม.1/3 

การอา่นออกเสียง 
ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วประเภท
บทความ       

มีมารยาทในการอ่าน 
เขียนย่อความจากสื่อตา่งๆ 

10 10 

6 การพูดสุนทรพจน ์ ท 3.1 ม.4/5 
ม.4/6 

การพูดในโอกาสตา่ง ๆ เช่น 
การพูดสุนทรพจน์มารยาท
ในการฟัง การพูด  
และการพดู 

4 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม 40 70 
สอบกลางภาค - 15 
สอบปลายภาค - 15 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วย (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท31201 การอา่นวรรณกรรม                        กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................... 
  ศึกษาหลักการอ่านและพิจารณาวรรณกรรมโดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิด   
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาหนังสือประเภทต่าง ๆ สามารถเลือกอ่านหนังสือได้
ตรงความต้องการ รูจ้ักลกัษณะของหนังสือที่ดี สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน ปัญหาที่เกดิจาก
การอา่นและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อธิบายหลักและวิธีการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ 
 2.  รู้จักลักษณะของวรรณกรรมประเภทข่าว  บทความ  สารคดี  เรือ่งสัน้  นวนิยาย 
        และบทร้อยกรอง 
 3.  รู้หลักการพิจารณาคณุค่าของวรรณกรรม 

 4.  สามารถอ่านเพื่อวิเคราะห์ วจิารณ์และพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรม 
  5.  เลือกอ่านหนังสือที่มคีุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ 
  6.  มีนิสัยรักการอ่าน 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้   
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31201  การอ่านวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
 

 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การอา่นจับใจความส าคญั 1 
 

หลักการอา่นจับใจความ
ส าคัญจุดมุ่งมายของการ
อ่านเพื่อจับใจความ 
วิธีการอ่านเพื่อจับใจความ 
ขั้นท าความเข้าใจกลวิธีการ
อ่านเพื่อจับใจความ 
ขั้นจัดล าดับกระบวนการคิด
ในการอา่นเพื่อจับใจความ
ประโยชน์ของการอ่านเพือ่
จับใจความ 

10 14 

2 การอา่นข่าว 2,3,4,5,6 
 

  ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทข่าว 
  หลักการพิจารณาคุณค่า
ของวรรณกรรมประเภท
ข่าว 
  วิเคราะห์ วิจารณ์และ
พิจารณาคุณค่าของ
วรรณกรรมประเภทข่าว 
   หลักการเลือกอ่านข่าว 
  การสรา้งนิสัยรักการ
อ่าน 
 

10 14 



51 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 31201  การอ่านวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 การอา่นบทความ 2,3,4,5,6 
 

  ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทบทความ 
  หลักการพิจารณาคุณค่า
ของวรรณกรรมประเภท
บทความ 
  วิเคราะห์ วิจารณ์และ
พิจารณาคุณค่าของ
วรรณกรรมประเภท
บทความ 
   หลักการเลือกอ่าน
บทความ 
  การสรา้งนิสัยรักการ
อ่าน 
 

10 14 

4 การอา่นสารคด ี 2,3,4,5,6 
 

ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทสารคด ี
หลักการพิจารณาคณุค่า
ของวรรณกรรมประเภทสาร
คด ี
วิเคราะห์ วจิารณ์และ
พิจารณาคุณค่าของ
วรรณกรรมประเภทสารคด ี
หลักการเลือกอา่นสารคดี 
การสร้างนิสัยรกัการอ่าน 
 

10 14 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 31201  การอ่านวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 การอา่นเรื่องสั้น 2,3,4,5,6 
 

ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทเรื่องสั้น 
หลักการพิจารณาคณุค่า
ของวรรณกรรมประเภท
เรื่องสั้นวิเคราะห์ วจิารณ์
และพิจารณาคุณคา่ของ
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น
หลักการเลือกอา่นเรื่องสั้น
การสร้างนิสัยรกัการอ่าน 

10 14 

6 การอา่นนวนิยาย 2,3,4,5,6 
 

ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทนวนิยาย 
หลักการพิจารณาคณุค่า
ของวรรณกรรมประเภทนว
นิยายวิเคราะห์ วิจารณ์และ
พิจารณาคุณค่าของ
วรรณกรรมประเภทนว
นิยายหลักการเลือกอา่นนว
นิยายการสร้างนิสัยรักการ
อ่าน 
 

16 15 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 31201  การอ่านวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 การอา่นร้อยกรอง 2,3,4,5,6 
 

ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทร้อยกรอง 
หลักการพิจารณาคณุค่า
ของวรรณกรรมประเภท
ร้อยกรองวิเคราะห์ วิจารณ์
และพิจารณาคุณคา่ของ
วรรณกรรมประเภทร้อย
กรองหลักการเลือกอ่านร้อย
กรองการสรา้งนิสัยรักการ
อ่าน 

14 15 

รวม 80 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 80 100 



54 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท31202 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก       กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................... 
 ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็กทั้งประเภทร้อยแก้ว 
และร้อยกรองโดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนหนังสือได้ มีมารยาท 
การเขียนและนิสัยรักการเขียนรู้จักตั้งประเด็นหัวข้อการเขียนได้ตามจดุประสงค์ รูจ้ักทบทวนขัดเกลา
งานเขียนของตน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการเขียนและระบุความประทับใจ เป็นประโยชน์ 
ในการศกึษาต่อการท างานและการประกอบอาชพี  
 
ผลการเรียนรู ้
  1.  มีความรูค้วามเข้าใจการสร้างสรรคว์รรณกรรมส าหรับเด็ก 
 2.  ใช้กระบวนการเขียนผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทร้อยแก้ว 
 3.  ใช้กระบวนการเขียนผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทร้อยกรอง 
 4.  มีนิสัยรกัการเขียน 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31202  การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ เน้ือหาสาระ 
เวลา 

(ชั่วโมง
) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 วรรณกรรม
ส าหรับเด็ก 
คืออะไร 

1 
 

-  สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ 2 5 
-  ความหมายวรรณกรรม 
ส าหรับเด็ก 
-  จุดมุ่งหมายในการท า
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
-  ความส าคัญของวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก 
-   ประเภทของหนังสือ  
ส าหรับเด็ก 
-  ลกัษณะวรรณกรรมทีด่ี 
ส าหรับเด็ก 

2 สร้างสรรค์
ภาพ 
ประกอบ
หนังสือ
ส าหรับเด็ก 

1 
 

-  ความส าคัญของภาพประกอบ 8 10 
-  ลกัษณะของภาพประกอบที่ดี 
-  ความรู้พื้นฐานในการวาด
ภาพประกอบ 
-  วิธวีาดภาพประกอบ 
-  สร้างสรรค์ภาพการต์นูอย่างง่าย 
-  สร้างสรรค์ภาพจากปลายนิ้ว 
-  สร้างสรรค์ภาพตัดปะ 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท31202  การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ เน้ือหาสาระ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 แต่งเรื่อง
แต่งนิทาน
ส าหรับเด็ก 

2  -  นิทานส าหรับเด็ก 10 10 
-  แต่งเรื่องจากภาพที่ก าหนด 
-  แต่งเรื่องจากค าที่ก าหนด 
-  แต่งต่อจากเรื่องที่ก าหนด 
-  แต่งเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่อง 
-  นิทานแผ่นเดียว 
-  สารคดีส าหรับเด็ก 

4 เข้าเล่ม
หนังสือ 

1 - การเข้าเล่มแบบหีบเพลงชัก 6 5 
- หนังสือโคมสี่แฉก 
- การเข้าปก 

5 สร้างสรรค์
วรรณกรรม
ร้อยแก้ว
ส าหรับเด็ก 

 2 ,4 -  วางโครงเรื่อง 10 10 
-  ลงมือเขียนต้นฉบับ 
-  สร้างภาพประกอบ 
-  เย็บเล่มเข้าปก 

สอบกลางภาค 2 10 
6 สะสม 

คลังค า 
3 -  อุปกรณ์การเขียนเรียนร้อยกรอง 

-  หนังสือเล่มเล็กวรรคทองยอดกวี 
-  หนังสือเล่มเล็กค าไวพจน์ 
-  หนังสือเล่มเล็กค าราชาศัพท์ 
-  หนังสือเล่มเล็กค าศัพท์ภาษาท้องถิ่น 
-  หนังสือเล่มเล็กศัพท์วรรณคดี 
-  หนังสือเล่มเล็กค าศัพท์ศาสนา 
-  หนังสือเล่มเล็กค าศัพท์เทคนิค 
-  หนังสือเล่มเล็กค าสัมผัส 
-  หนังสือเล่มเล็กค าพ้อง 

-  หนังสือเล่มเล็กสะสมสุภาษิต  
ค าพังเพย และส านวนไทย 

 

8 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ เน้ือหาสาระ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

7 ร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก 

3 -  ความหมายของรอ้ยกรอง 4 5 
-  ร้อยกรองส าหรับเด็ก 
-  รูปแบบของร้อยกรองที่นิยมเขียน
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
-  เน้ือเรื่องของร้อยกรองส าหรับเด็ก 
-  ภาษาทีใ่ช้ในร้อยกรองส าหรับเด็ก 

8 ฝึกเขียน 
ร้อยกรอง 

3 -  ค าคล้องจอง 16 10 
-  กลอนสี ่
-  กาพย์ยานี 11 
-  กาพย์ฉบัง 16 
-  กาพยส์ุรางคนางค์ 28 
-  กลอนหก 
-  กลอนแปด 

9 สร้างสรรค์
วรรณกรรม
ร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก 

3,  4 วางโครงเรือ่ง 10 10 
ลงมือเขียนต้นฉบับ 
 สร้างภาพประกอบ 
การเย็บเล่มเข้าปก 

10 นิทรรศการ
เปิดตัว
หนังสือ 

1, 2, 3, 4 นิทรรศการเปิดตวัหนังสือ 2 5 

สอบปลายภาค 2 10 
รวม 80 100 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วย (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทความเรียง   บทร้อยกรองประเภทโคลง อ่านจับใจความ
จากสื่อต่าง  ๆ ทั้งเรื่องสัน้  บทร้อยกรองรว่มสมัย  บทเพลง บันเทิงคดี  ปาฐกถา   สารคด ี และ
บทความ  
 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  เขียนย่อความ 
จากเรื่องสั้น  การประเมินคุณค่างานเขียนของผู้อื่นแล้วน าแนวคิดของผู้เขียน  การใช้ถ้อยค า   
การเรียบเรียง  ส านวนโวหาร  กลวิธีในการเขียน มาพัฒนางานเขียนของตน 
 พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคดิเห็นจากเรือ่งที่ฟังและดู  วิเคราะห์ แนวคิด การใช้
ภาษาและความนา่เชื่อถือจากเรื่องทีฟ่ังและดู  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช ้ เลือกเรื่องที่ฟังและดู  พูดในโอกาสตา่ง ๆ เช่น  การพูดอภิปราย 
 วิเคราะห์การใช้ค าและกลุ่มค าสรา้งประโยค ค าและส านวน  การร้อยเรียงประโยคอิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นได้ตรงตามวตัถุประสงค์  ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ 
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคด ี และวรรณกรรม  ทั้งจุดมุ่งหมายการแต่ง  พิจารณารูปแบบ 
เน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดี   วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  และวรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ ์  ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   
ด้านวรรณศิลป ์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สังเคราะห์วรรณคด ี วรรณกรรม  วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม  ภาษาถิ่น  ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยาน
ตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะ/กระบวนการอ่านออกเสียง  อา่นวิเคราะห ์ วิจารณ ์ ประเมนิค่า การเขียน 
การฟัง  การด ูการพดู  การคดิ  การใช้ภาษา  การสังเคราะห ์ การน าไปใช้และอธิบาย 

 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ มุง่มั่นในการท างาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการคดิ  ใฝ่เรียนรู ้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีมารยาทในการอ่าน ความสามารถในการ
สื่อสาร  มีมารยาทในการเขียน  มีมารยาทในการฟัง การด ูและการพดู  
และรักความเป็นไทย   
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9    รวม  9 ตัวชี้วัด 
ท 2.1  ม.5/1,ม.5/3,ม.5/5,ม.5/6  รวม  4  ตวัชี้วดั 
ท 3.1  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6  รวม  6  ตัวชีว้ัด 
ท 4.1  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/5,ม.5/7  รวม  4 ตัวชีว้ัด 
ท 5.1  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6  รวม  6 ตัวชี้วดั 
รวมทั้งหมด  29 ตัวชี้วดั 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การอา่นออกเสียง 
ประกอบด้วยบทร้อยแกว้
ประเภทความเรียง  
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง
การอา่นจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่นเรื่องสั้นบทร้อย
กรองรว่มสมัยบทเพลง
บันเทิงคดี 

10 10 

2 การเขียนพัฒนาชีวติ ท 2.1 ม.5/1 
ม.5/3 ม.5/5 
ม.5/8  

การพูดสรุปแนวคิดและการ
แสดงความคดิเห็นจากเรือ่ง
ที่ฟังและดูวิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา 
และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟังและดูการประเมิน
เรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้ 

5 10 

3 ฟัง ด ูพดู สื่อความคดิ
พิจารณา 

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

การพูดสรุปแนวคิดและการ
แสดงความคดิเห็นจากเรือ่ง
ที่ฟังและดูวิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา 
และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟังและดูการประเมิน
เรื่องที่ฟัง 

9 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ใช้ภาษาถูกหลัก ท 4.1 ม.5/2 
ม.5/5 ม.5/7 
 

การใช้ค าและกลุ่มค าสรา้ง
ประโยคค าและส านวน 
การร้อยเรียงประโยค
อิทธิพลของ 
ภาษาตา่งประเทศ 
และภาษาถิ่นการประเมิน
การใช้ภาษาจากสือ่สิ่งพมิพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6 10 

5 วิจักษณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

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

หลักการวิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคด ี

และวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
- จดุมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคด ี
และวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบ

ของวรรณคด ี
และวรรณกรรม 
- การพิจารณาเน้ือหา

และกลวิธีในวรรณคดี
และวรรณกรรม 

    - การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์วรรณคดี 
     และวรรณกรรม 

10 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 32101 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค  100 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 อ่านออกเสียง บทร้อยกรองประเภทร่าย  อ่านจบัใจความจากสื่อต่างๆ ทัง้เรื่องสั้น    
บทร้อยกรองร่วมสมัย  บทเพลง บันเทิงคดี ปาฐกถา สารคด ี บทความ 
 เขียนรายงานเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง แล้วน าไปพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 สรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องทีฟ่ังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีวจิารณญาณในการเลือกเรื่องทีฟ่ังและดู 
 ใช้ภาษาเหมาะแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคลรวมทั้งค าราชาศพัท์อยา่งเหมาะสม 
และแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคด ี และวรรณกรรม  ทั้งจุดมุ่งหมายการแต่ง พิจารณารูปแบบ 
เน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดี วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคด ี และวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ ์
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวติของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   
ด้านวรรณศิลป ์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สังเคราะห์วรรณคด ีวรรณกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยาน
ตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะ/กระบวนการอ่านออกเสียง อ่านวิเคราะห ์วิจารณ์ ประเมินค่า การเขียน  
การฟัง การดู การพูด การคิด การใช้ภาษา การสังเคราะห ์ การน าไปใช้และอธิบาย 

 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ มุง่มั่นในการท างาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการคดิ ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีมารยาทในการอ่าน ความสามารถในการ
สื่อสาร มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟงั การดู และการพูด  
และรักความเป็นไทย   
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9      รวม  9 ตัวชี้วดั 
ท 2.1  ม.5/6,ม.5/8  รวม  2  ตวัชี้วัด 
ท 3.1  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6  รวม  6  ตัวชีว้ัด 
ท 4.1  ม.5/3,ม.5/4   รวม  2   ตัวชีว้ัด 

ท 5.1   ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6  รวม  6 ตัวชีว้ัด 
รวมทั้งหมด  25 ตัวชี้วดั 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท32102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การอา่นออกเสียง 
ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วประเภท
ความเรียง  

- บทร้อยกรอง เช่น ร่าย 
การอา่นจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น 
      - เรื่องสั้น    

6 10 

2 เขียนรายงานค้นคว้า ท 2.1 ม.5/5 
ม.5/6 ม.5/8 

การเขียนในรูปแบบต่างๆ 
การเขียนรายงานเชิง
วิชาการมารยาทในการ
เขียน 
 

7 10 

3 ฟัง ด ูพดู พัฒนาตน ท 3.1 ม.5/1 
ม.5/2ม.5/3 
ม.5/4 ม.5/5 
ม.5/6 ม. 

การพูดสรุปแนวคิดและการ
แสดงความคดิเห็นจากเรือ่ง
ที่ฟังและดูวิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา 
และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟังและดูการประเมิน
เรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้
การเลือกเรื่องทีฟ่ังและดู
การพูดในโอกาสตา่ง ๆ เช่น
การพูดอภิปราย 

9 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท32102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ระดับบุคคลระดับภาษา ท 4.1 ม.5/1 
ม.5/2 

ระดับของภาษา 
ค าราชาศพัท์ ร่าย 

7 10 

5 พิจารณาวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ท 5.1 -  หลักการวิเคราะห ์
และวิจารณว์รรณคด ี
และวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
- การวิเคราะห์ลักษณะเด่น 
ของวรรณคดีและ 
วรรณกรรม 
เกี่ยวกับเหตุการณ ์

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวติ 
ของสังคมในอดีต 
-  การวิเคราะห์และ

ประเมินคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม 

- การสังเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรม 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
- บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณคา่ 

11 40 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค  100 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วย (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท32201 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการสื่อสาร      กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1              เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาหลักการ การอ่านออกเสียง  วธิีการพดู  การอ่านข่าว การจดัรายรายวิทยุ การท า
หน้าที่พิธีกร การท าหน้าที่มัคคุเทศก์  เพือ่เพิ่มพนูความสามารถในการสือ่สารโดยใช้ภาษาไทย 
ได้ถูกต้อง เหมาะสม น่าฟัง มีเหตุผล มีกริิยาทา่ทางและแสดงออกตามหลกัการพูดและการอา่น  
มีมารยาทการฟัง  การดแูละการพดู 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
 2.  อา่นออกเสียงประกาศข่าว 
 3.  พูดในฐานะที่เป็นนักจัดรายการวิทย ุ
 4.  พูดในฐานะที่เป็นพิธีกร 
 5.  พูดในฐานะที่เป็นมัคคุเทศก์ 
 6.  มารยาทการฟัง  การดูและการพูด 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างรายวิชา ท32201  ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการสื่อสาร 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 กิจกรรมการฝึกอา่นออก
เสียง 

1,6  การฝึกอ่านออกเสียง  ร,ล 
และค าควบคล้ า  

10 10 

2 อ่านฟังเสียงบทร้อยแก้ว 
และร้อยกรอง 

1,6 การอา่นฟังเสียงบท 
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 

14 10 

3 นักอ่านประกาศข่าว 1,2,6  การอ่านประกาศข่าว 
มีมารยาทการฟัง การดูและ
การพูด 

14 20 

4 นักจัดรายการวิทย ุ 1,3,6   การพูดจัดรายการวทิย ุ
มีมารยาทการฟัง การดูและ
การพูด 

14 20 

5 การท าหน้าที่พธิีกร 1,4,6  การท าหน้าทีพ่ิธีกร 
มีมารยาทการฟัง การดูและ
การพูด 

14 20 

6 การท าหน้าที่มัคคุเทศก์ 1,5,6 การท าหน้าที่มัคคุเทศก ์
มีมารยาทการฟัง การดูและ
การพูด 

14 20 

รวม 80 70 
สอบกลางภาค - - 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 80 100 



70 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท32202 การเขียนสารคด ี           กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................... 
 ฝึกการเขียนสารคดี โดยใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน รู้จักการตั้งประเด็นหัวข้อการ
เขียนตามจุดประสงค์  เรยีบเรียงงานเขียนโดยอ้างอิงข้อมูลสารสารสนเทศ ทบทวนขัดเกลางานเขียน
ของตน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น และมีมารยาทและนิสัย
รักการเขียน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  มีความรู้และเข้าใจการเขียนสารคด ี
 2.  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบสารคดี 
 3.  บันทึกและรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้า  การสัมภาษณ์  เพื่อน าไปพฒันางานเขียน 
 4.  มีมารยาทในการเขียน 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 32202  การเขียนสารคด ี
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

ที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 รอบรู้เรื่อง
สารคด ี

1,4 ความหมายของ “สารคดี” 20 20 
ความแตกต่างของสารคดีกับงานเขียนชนิดอื่น ๆ   
คุณลักษณะของสารคดี   
ประเภทของสารคดีขั้นตอนการเขียนสารคดี   
วิธีเขียนสารคดตีามโครงสร้าง   
การสร้างสรรค์งานเขียนประเภทสารคดี   

2 โวหารการ
เขียน 

1,4 ส านวนบรรยายโวหาร 20 20 
ส านวนพรรณนาโวหาร   
ส านวนอุปมาโวหาร   
ส านวนสาธกโวหาร   
ส านวนเทศนาโวหาร   

3 สืบค้น 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3,4 ต านานแม่น้ ากงจีน หมู่บ้านอนุรักแย ้
หมูบ่้านเกษตรธรรมเทค 
ต านานทุ่งขอมสระสี่เหลี่ยม 
อาชีพในทอ้งถิ่นอ าเภอทรายทองวัฒนา 
วัฒนธรรมและประเพณอี าเภอทรายทองวัฒนา 
ต านานหมู่บ้านอ าเภอทรายทองวัฒนา 

20 30 

4 สารคดี
ท้องถิ่น
อ าเภอทราย
ทองวัฒนา 

1,2 
3,4 

การเลือกเรื่องเขียน      การวางโครงเรื่อง 
การลงมือเขียน           การจดัภาพประกอบ 
การน าเสนอผลงาน 

20 30 
  
  
  

  
รวม 80 70 

สอบกลางภาค - - 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 80 100 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท32203 คีตวรรณกรรม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่สาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน  2 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. .........................  
 ศึกษาแง่งามของวรรณคดีและวรรณกรรม  รสของวรรณคดี  ความรู้เบ้ืองต้นในการอ่าน
ท านองเสนาะ ฝึกขับเสภา  เพลงพื้นบ้าน เพลงในวรรณคดี  บทพากย์โขน อ่านท านองเสนาะทั้งโคลง  
ฉันท์  กาพย์  กลอน  รา่ย และอ่านสอดแทรกอารมณ์ โดยใช้กระบวนการอ่าน  การคดิ การแก้ปัญหา  
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
การขับเสภา  การอา่นท านองเสนาะให้มีความไพเราะ  อนรุักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นการอา่นออกเสียง 
 2.  อ่านสอดแทรกอารมณ์ 
 3. วิเคราะห์แง่งามของวรรณกรรมและวรรณคดี 
 4. วิเคราะห์รสของวรรณคด ี
 5.  ขับร้องเพลงพื้นบ้าน 
 6.  ขับร้องเพลงในวรรณคดี 
 7.  อ่านค าประพันธ์ไทยประเภทต่าง ๆ 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท32203 คีตวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 อ่านร้อยแก้ว 1,2 - การอา่นออกเสียงเบ้ืองต้น 
- การอา่นสอดแทรกอารมณ์ 

8 5 

2 แง่งามของวรรณกรรม
และวรรณคด ี

3 แง่งามของวรรณกรรมและวรรณคดี 6 5 

3 รสของวรรณคด ี 4 รสของวรรณคด ี 4 5 
4 ขับร้องเพลงพื้นบ้าน 5 เพลงพื้นบ้าน 6 5 
5 ขับเสภา 6 การขับเสภา 6 5 
6 พากย์โขน 6 การพากย์โขน 6 5 
7 อ่านท านองเสนาะ

ประเภทกลอน 
6 การอา่นท านองเสนาะประเภทกลอน 8 5 

8 อ่านท านองเสนาประเภท
กาพย ์

6 การอา่นท านองเสนาะประเภทกาพย์ 8 5 

9 อ่านท านองเสนาะ
ประเภทโคลง 

6 การอา่นท านองเสนาะประเภทโคลง 6 5 

10 อ่านท านองเสนาะ
ประเภทฉันท์ 

6 การอา่นท านองเสนาะประเภทฉันท์ 8 5 

11 อ่านท านองเสนาะ
ประเภทร่าย 

6 การอา่นท านองเสนาะประเภทร่าย 6 5 

12 ขับร้องเพลงในวรรณคดี 6 การขับร้องเพลงในวรรณคด ี 8 5 
รวม 80 60 

สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 20 
รวมตลอดภาค 80 100 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ท32204  ประวัติวรรณคดี                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2               เวลา  80  ช่ัวโมง  จ านวน  2  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวรรณคดีส าคัญแต่ละยุคสมัย    ก าเนิดวรรณคดี     ลักษณะของวรรณคดีไทย  
องค์ประกอบและประเภทของวรรณคดีสมัยต่างๆ  วรรณคดีสมัยสุโขทัย  วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้นและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย    เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ประวัติกวี  เนื้อเรื่อง
โดยสังเขปปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม   การช าระหนังสือวรรณคดี   และ
คุณค่าของวรรณคดี 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการสืบค้นข้อมูล   และกระบวนการกลุ่ม  ศึกษาสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจโลกทัศน์  และวิถีชีวิตของคนไทย  เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ระหว่างยุคสมัยของวรรณคดี  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวรรณคดีไทยในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
ผลการเรียนรู ้

1.   รู้และเข้าใจความหมายของค าว่า  “วรรณคด”ี  และความเป็นมาของวรรณคดีไทย  
2.   จ าแนกประเภทของวรรณคดี  
3.   รู้และเข้าใจความคาบเกี่ยวระหว่างประเภทของวรรณคด ี 
4.   รู้และเข้าใจความส าคัญของการเรียนประวัตวิรรณคดี  
5.   แบ่งยุคสมัยของวรรณคดี  
6.  รู้และเข้าใจลักษณะของวรรณกรรมไทย   
7.  รู้และเข้าใจวิวัฒนาการและความสัมพันธร์ะหว่างยุคสมัยของวรรณคด ี 
8.  บอกลักษณะเฉพาะของวรรณคดีแต่ละยุคสมยั  
9.  วิเคราะห์  ประเมินคา่วรรณคดีแต่ละเรื่องในสมัยสุโขทัย  และสมัยอยุธยาเกี่ยวกับ  
      ประวัติความเป็นมา  ประวตัิกว ี เน้ือเรื่องโดยสังเขป  การช าระหนังสือวรรณคด ี และ 
      คุณค่าของวรรณคดทีี่มีต่อสังคม  
10. จัดนิทรรศการวรรณคดีในยุคสมัยตา่งๆ    

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ท32203  ประวัติวรรณคดี 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  เวลา  80  ช่ัวโมง  จ านวน  2  หน่วยกิต 
 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วรรณคดีและประวัติ
วรรณคดีไทย 

  
1 -  6 

    การศึกษาความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับวรรณคด ี 
ทั้งด้านความหมาย  ประเภท  ความส าคัญ
ของ การเรียนประวตัิวรรณคด ี ความหมาย
ของวรรณกรรม   และลักษณะของ
วรรณกรรมไทย  เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท า
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงวรรณคดีในยุคสมัยตา่งๆ 
อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน 

10 5 

2 ประวัติวรรณคดีสมัย
สุโขทัย 

  
7 - 10 

    วรรณคดีสมัยสุโขทัย  เป็นวรรณคดียุค
แรกหลังจากที่ม ี
การบันทึกข้อมูล ดา้นอักษรไทย 
วรรณคดีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ร้อยแก้ว  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยาย
สภาพบ้านเมือง เหตุการณ์สังคม  
วัฒนธรรมและการอบรมสั่งสอนศีลธรรม  
ซึ่งล้วนเป็นวรรณคดีประยุกต์  มิได้มุ่งความ
ความบันเทิงโดยตรง   

15 10 

3 
 
 
 

 

ประวัติวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนต้น 
 

7 - 10 
 
 
 

     วรรณคดีสมัยอยธุยาตอนต้นนับเป็นยุค
เริ่มต้นของวรรณคดีบริสทุธิ์  วรรณคดีส่วน
ใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา  พิธีกรรมและ
พระมหากษตัริย์  มักแตง่ด้วยค าประพันธ์
ร้อยกรอง 
   วรรณคดีสมัยอยธุยาตอนกลาง 
จัดเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย 
สมัยอยุธยา  

20 
 

15 
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โครงสร้างรายวิชา ท32203  ประวัติวรรณคดี 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  เวลา  80  ช่ัวโมง  จ านวน  2  หน่วยกิต 
 

 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 
 
 

ประวัติวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนกลาง 

7 -  10   วรรณคดีนาฏการ  เป็นยุคที่มีการพัฒนา
ร้อยกรอง  ประเภท 
ค าฉันท์  ซึ่งนิยมแพร่หลาย 
โดดเด่นกวา่สมัยอื่น  มีการแต่งวรรณคดี
ประเภทกาพย์ห่อโคลงเกดิขึ้น  และมี
แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ  จินดามณี  
เกิดขึ้น  เป็นยุคที่มีทั้งวรรณคดีประยุกต์และ
วรรณคดีบริสุทธิ์ 

20 15 

5 ประวัติวรรณคดี 
สมัยอยุธยาตอนปลาย 

7 - 10     วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
เป็นยุคที่นิยมวรรณคดีหลายประเภท  เช่น  
โคลง  เพลงยาว 
กลอนบทละคร  กลอนกลบท  วรรณคดี
ประเภทกาพย์เจริญสูงสดุ  วรรณคดีส าคัญ
ได้แก่  กาพย์เห่เรือ   ของเจ้าฟ้า 
ธรรมาธิเบศรไชยเชษฐ์สรุิยวงศ์  นอกจากนี้
ยังมีวรรณคดีบทละครเกดิขึ้นจ านวนมาก   

15 15 

รวม 80 60 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 20 
รวมตลอดภาค 80 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อยา่งถูกต้องไพเราะและเหมาะสม 
กับเรื่องที่อ่านอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทบทโฆษณา และบทร้อยกรองประเภทลิลิต  
 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนแสดงทรรศนะ  เขียนโต้แย้ง  เขียนโน้มน้าว 
ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านตา่ง ๆ  แนวคดิของผู้เขียนการใช้ถ้อยค าการเรียบเรียง   
ส านวนโวหาร  กลวธิีในการเขียน 
 พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคดิเห็นจากเรือ่งที่ฟังและดู   วิเคราะห ์แนวคิด  
การใช้ภาษาและความนา่เชื่อถือจากเรื่องทีฟ่ังและดู  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช ้ เลือกเรื่องที่ฟังและด ูและพูดแสดงทรรศนะ 
 ศึกษาธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา    ลกัษณะของภาษา    เสียงในภาษา 
และองค์ประกอบของพยางค์และค า   
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคด ี และวรรณกรรม  ทั้งจุดมุ่งหมายการแต่ง  พิจารณารูปแบบ 
เน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดี   วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  และวรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ ์  ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   
ด้านวรรณศิลป ์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สังเคราะห์วรรณคด ี วรรณกรรม  วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม  ภาษาถิ่น  ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยาน
ตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะ/กระบวนการอ่าน  การคดิ  การเขียน  การพดู  การฟัง การดู  การอธิบาย   
วิเคราะห์  และการท่องจ า 

 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะรกัความเป็นไทย   มีวินัย  ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  มีมารยาทในการอ่าน  ความสามารถในการทกัษะชีวิต  มีมารยาทในการเขียน  
ความสามารถในการสื่อสาร  มุ่งมั่นในการท างาน 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.6/1,ม.6/8,ม.6/9  รวม  3  ตวัชี้วดั 
ท 2.1  ม.6/1,ม.6/5,ม.6/8  รวม  3 ตัวชีว้ัด 
ท 3.1  ม.6/1,ม.6/2,ม.6/3,ม.6/4,ม.6/5,ม.6/6  รวม  6 ตัวชี้วดั 
ท 4.1  ม.6/1   รวม  1 ตวัชี้วดั 

ท 5.1  ม.6/1,ม.6/2,ม.6/3,ม.6/4,ม.6/5,ม.6/6   รวม  6 ตัวชีว้ัด   
รวมทั้งหมด  19 ตัวชี้วดั 
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โครงสร้างรายวิชา ท33101 ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สังเคราะห์เรื่องที่อ่าน ท 1.1 ม.6/7 
ท.2.1 ม.6/7 

การอา่นและบันทึกความรู้ 3 10 

2 เขียนสื่อสารได้สาระ ท 1.1 ม.6/1 
ม.6/5 ม.6/8 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการเขียนรายงาน
วิชาการ 

5 10 

3 ฟัง ด ูพดู เพื่อพินิจ ท 2.1 ม.6/1 
ม.6/2 ม.6/3 
ม.6/4 ม.6/5 
ม.6/6 

สรุปแนวคิด และแสดง
ความคดิเห็นจากเรื่องทีฟ่ัง
และดูการประเมินเรื่องทีฟ่ัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้การเลือก
เรื่องที่ฟังและดูการพดูใน
โอกาสตา่ง ๆ เช่นการพดู
โน้มน้าวใจ 

7 10 

4 คิดวิเคราะห์หลักการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 ม.6/1 
ม.6/2 ม.6/3 
ม.6/4 ม.6/5 
ม.6/6 

หลักการใช้ภาษา ระดับของ
ภาษา ค าราชาศพัท ์การ
สร้างค าในภาษาไทย 

6 10 
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โครงสร้างรายวิชา ท33101 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ชั้วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

หลักการวิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดี 

และวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
- จดุมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคด ี
และวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบ

ของวรรณคด ี
และวรรณกรรม 
- การพิจารณาเน้ือหา

และกลวิธีในวรรณคดี
และวรรณกรรม 

    - การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์วรรณคดี 
     และวรรณกรรม 
วรรณคดี สามก๊ก ตอนกวน
อูไปรับราชการกับโจโฉ 
วรรณคดี เสภาขุนช้าง 
ขุนแผน ตอนขุนช้างถวาย
ฎีกา 

16 10 

รวม 37 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 2 30 
รวมตลอดภาค 40 100 

 

 
 

 



81 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท33102  ภาษาไทยพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุม่สาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อ่านออกเสียงนวนิยาย และความเรียง   บทร้อยกรองประเภทกาพย ์  อ่านจับใจความจาก 
นวนิยาย เขียนสื่อสารในรูปแบบรายงานการประชุม    เขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นวนิยาย  
การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ เช่น  แนวคิดของผู้เขียนการใชถ้้อยค าการเรียบเรียง  
ส านวนโวหาร  กลวธิีในการเขียน 
 พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคดิเห็นจากเรือ่งที่ฟังและดู  วิเคราะห์ แนวคิด พดูแสดง
ทรรศนะโต้แย้ง การใช้ภาษาและความนา่เชื่อถือจากเรื่องทีฟ่ังและดู    ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้ว
ก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช ้  เลือกเรื่องที่ฟงัและดู   และพูดโน้มน้าวใจ 
 ศึกษาหลักการแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์ ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์  
ด ารงภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น รวมถึงภาษาที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ            
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคด ี และวรรณกรรม  ทั้งจุดมุ่งหมายการแต่ง  พิจารณารูปแบบ 
เน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดี   วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคด ี และวรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ ์  ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   
ด้านวรรณศิลป ์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สังเคราะห์วรรณคดี  วรรณกรรม  วรรณกรรมพื้นบ้าน 
ที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม  ภาษาถิ่น  ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยาน
ตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะ/กระบวนการอ่าน  การคดิ  การเขียน  การพดู  การฟัง การดู  การอธิบาย   
วิเคราะห์  และการท่องจ า 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ รกัความเป็นไทย  ความสามารถในการคดิ  มีวินัย ความสามารถใน
การคดิ   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีมารยาทในการอา่น  ความสามารถในการทกัษะชีวติ 
มีมารยาทในการเขียน ความสามารถในการสื่อสาร และมุ่งมั่นในการท างาน 
ตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.6/2,ม.6/3,ม.6/5,ม.6/6,ม.6/7,ม.6/8  ,ม.6/9   รวม  8  ตัวชีว้ัด 
ท 2.1  ม.6/1,ม.6/3,ม.6/5,ม.6/8  รวม  4 ตัวชีว้ัด 
ท 3.1  ม.6/1,ม.6/2,ม.6/3,ม.6/4,ม.6/5,ม.6/6  รวม 6 ตัวชี้วดั 
ท 4.1  ม.6/4  ม.6/5   ม.6/7     รวม  3 ตัวชีว้ัด 

ท 5.1  ม.6/1,ม.6/2,ม.6/3,ม.6/4,ม.6/5,ม.6/6   รวม  6 ตัวชีว้ัด 
รวมทั้งสิ้น  27  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา ท33102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1หน่วยกิต 

 

 
 

 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การอา่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอา่นเอา
เรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด ย่อ
ความและรายงาน 

8 10 

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

เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การสรุปความ 
ย่อความจากสื่อต่างๆได้ อีก
ทั้งประเมินคุณค่างานเขียน
ต่างๆได ้

3 10 

3 เรียนรู้เรื่องฟังด ูและพูดอย่าง
สร้างสรรค ์

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

-  การพูดสรุปแนวคิดและ
การแสดงความคดิเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและด ู
การพูดทรรศนะโต้แย้ง 
-  วิเคราะห์ แนวคดิ การใช้
ภาษาและความนา่เชื่อถือ 
จากเรื่องทีฟ่ังและด ู
-  การประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช ้

9 10 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท 33102 ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 สู่หลักภาษาและงานประพันธ์
อันโดดเด่น 

ท 4.1  
ม.6/4  ม.6/5 
ม.6/7 

แต่งบทร้อยกรอง ประเภท 
ฉันท์ 
วิเคราะห์อิทธพิลของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาถิ่น 
วิเคราะห์และประเมินการ
ใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

10 10 

5 มุ่งเน้นวรรณคดวีรรณกรรม
วิจารณ์ประยุกตใ์ช ้

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

-  หลักการวิเคราะห์และ 
วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรมเบื้องต้น 
- การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของ

วรรณคดีและวรรณกรรม
เก่ียวกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต 

- การวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การสังเคราะห์วรรณคดี 
และวรรณกรรม 
วรรณกรรมพื้นบ้าน 
-  บทอาขยานและบทร้อยกรอง

ที่มีคุณค่า 

10 10 

รวม 40 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ท33201 หลักภาษาไทย                กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชัว่โมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................... 
 ศึกษาภาษาไทยเรื่อง   การยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย  ลักษณะภาษาไทย
เสียงและอกัษรในภาษาไทย    การสร้างค าในภาษาไทย  ชนิดของค า  กลุม่ค าและประโยคโดยใช้
กระบวนการคิด กระบวนการอ่าน กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทย 
สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีความรกัภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  สามารถอธิบายที่มาของภาษาต่างประเทศทีม่ีใช้อยู่ในภาษาไทย   
และใช้ภาษาตา่งประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 
 2. อธิบายลักษณะส าคัญและประวัติความเป็นมาของภาษาไทยได้ 
 3.  สามารถอธิบายเกี่ยวกับเสียง  ตัวอักษรภาษาไทย ออกเสียง และเขียนภาษาไทย 
ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
 4.  สามารถอธิบายวิธีการสร้างค า โดยวธิีของไทยและวิธีที่ได้รับอิทธิพล 
จากตา่งประเทศ รวมทั้งสามารถใชค้ าเหล่านั้นไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
 5.  อธิบายชนิดและหน้าที่ของค าชนิดตา่ง ๆ ได้ 
 6.  สามารถอธิบายวิธีสรา้งกลุ่มค าและประโยคชนิดต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถใช้กลุ่มค า
และประโยคได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
 ท 4.1  ม.6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6  
 
รวม  6   ผลการเรียนรู ้
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 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท33201  หลักภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

เน้ือหาสาระ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การยืมค า
ภาษา 
ต่างประเทศ
มาใช้ใน
ภาษาไทย 

1 
 

-  การยืมค ามาจากภาษาบาลี 
และสันสกฤต   

14 15 

-  การยืมค ามาจากภาษาเขมร   
-  การยืมค ามาจากภาษาจีน 
-  การยืมค ามาจากภาษาอังกฤษ 
-  การยืมค ามาจากภาษาชวา-
มลายู 
-  การยืมค ามาจากภาษาอื่น ๆ  
และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 

2 ลักษณะ
ภาษาไทย 

2 
 

-  ความหมายและองค์ประกอบ 
ของภาษา 

12 15 

-  ประวัติความเป็นมาและลักษณะ
ส าคัญของภาษาไทย 
-  ลกัษณะส าคัญของภาษาไทย 
-  การเรียงค าในประโยค 
-  ลกัษณนาม 
-  การใช้ค า 

3 เสียง 
และอักษร 
ในภาษาไทย 

3 -  ประเภทของเสียงและอักษรไทย 12 15 
-  ลกัษณะและหน้าที่ของสระ 
-  ลกัษณะและหน้าที่ของพยัญชนะ 
-  อกัษรไตรยางค ์
-  ลกัษณะและหน้าที่ของ
วรรณยกุต ์
- หลักเกณฑ์การใช้สระในการเขียน
ค าไทย 

สอบกลางภาค 2 10 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

เน้ือหาสาระ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การสร้างค าใน
ภาษาไทย 

4 -  การซ้ าค า 14 15 
-  การซ้อนค า 
-  การประสมค า 
-  การสมาส 
-  การสมาสที่มีการสนธ ิ
-  การแผลงค า 

5 ชนิดของค า 5 -  ความหมายและชนิดของค า 12 10 
-  หน้าที่ของค านาม สรรพนาม 
-  หน้าที่ของค ากริยา 
-  หน้าที่ของค าวิเศษณ ์
-  หน้าที่ของค าบุพบท ค าสันธาน 
-  หน้าทีค่ าอุทานและค าอนุภาค 

6 กลุ่มค า 
และประโยค 

6 -  ความหมายและชนิดของ
กลุ่มค า 

12 10 

-  หน้าที่ของกลุ่มค า 
-  ความหมาย รูปประโยค  
และเนื้อความประโยค 
-  ประโยคความเดียวและความ
รวม 
-  ประโยคความซ้อน 
-  ข้อสังเกตในการสร้างประโยค 
 

สอบปลายภาค 2 10 
รวม 80 100 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ท33202 คีตวรรณคด ี                     กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่สาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. .........................  
 ศึกษาแง่งามของวรรณคดี  รสของวรรณคด ี ความรู้เบ้ืองต้นในการอา่นท านองเสนาะ  
ฝึกขับเสภา  เพลงในวรรณคดี  พากย์โขน อ่านท านองเสนาะทั้งโคลง  ฉันท์  กาพย ์ กลอน  ร่าย  
และอ่านไม่ใส่ท านอง โดยใช้กระบวนการอ่าน  การคิด การแก้ปัญหา  เพือ่เพิ่มพูนทักษะ 
การขับเสภา  การอา่นท านองเสนาะให้มีความไพเราะ  อนรุักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. วิเคราะห์ แง่งามของวรรณคดี 
 2. วิเคราะห์รสของวรรณคด ี
 3.  อา่นท านองเสนาะ 
 4.  ขับเสภา 
 5.  พากย์โขน 
 6.  อา่นท านองเสนาะประเภทกลอน 
 7.  อา่นท านองเสนาะประเภทกาพย ์
 8.  อา่นท านองเสนาะประเภทโคลง 
 9.  อา่นท านองเสนาะประเภทฉันท์ 
 10.  อา่นท านองเสนาะประเภทร่าย 
 11.  ขับร้องเพลงในวรรณคด ี
 12.  อา่นไม่ใส่ท านอง 
 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ท 33202  คีตวรรณคดี 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 แง่งามของวรรณคด ี 1 แง่งามของวรรณคด ี 8 6 
2 รสของวรรณคด ี 2 รสของวรรณคด ี 8 6 
3 ความรู้เบ้ืองต้นในการ

อ่านท านองเสนาะ 
3 ความรู้เบ้ืองต้นในการอา่น

ท านองเสนาะ 
6 2 

4 ขับเสภา 4 การขับเสภา 10 10 
5 พากย์โขน 5 การพากย์โขน 6 8 
6 อ่านท านองเสนาะ

ประเภทกลอน 
6 การอา่นท านองเสนาะ

ประเภทกลอน 
6 8 

7 อ่านท านองเสนาประเภท
กาพย ์

7 การอา่นท านองเสนาะ
ประเภทกาพย ์

6 8 

8 อ่านท านองเสนาะ
ประเภทโคลง 

8 การอา่นท านองเสนาะ
ประเภทโคลง 

6 8 

9 อ่านท านองเสนาะ
ประเภทฉันท์ 

9 การอา่นท านองเสนาะ
ประเภทฉันท์ 

6 8 

10 อ่านท านองเสนาะ
ประเภทร่าย 

10 การอา่นท านองเสนาะ
ประเภทร่าย 

6 8 

11 ขับร้องเพลงในวรรณคดี 11 การขับร้องเพลงในวรรณคดี 6 4 
12 การอา่นไม่ใส่ท านอง 12 การอา่นไม่ใส่ท านอง 6 4 

รวม 80 70 
สอบกลางภาค - - 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค 80 100 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ท33203 การแต่งค าประพันธ์           กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2              เวลา 80 ชัว่โมง จ านวน  2  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................... 
 ศึกษาความหมาย  รูปแบบ  ประวัติความเป็นมา  ประเภทและวิวัฒนาการของ 
ร้อยกรองไทยในอดตีจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถอธิบาย ระบุประเภท เปรียบเทียบ ยกตัวอย่างไดแ้ละ
บอกคุณค่าของร้อยกรอง 
 ศึกษาความหมายของฉันทลักษณ์ของค าประพันธป์ระเภทต่าง ๆ สามารถอธิบาย 
ยกตัวอยา่งฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์แต่ละประเภทได้ 
 ฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย ์กลอน โคลง ฉันท์ รา่ยและกลอนเปล่า 
โดยค านึงถึงลักษณะบังคับ ความงาม ความไพเราะของถ้อยค า การแสดงออกทางอารมณ์ เน้ือหา 
มีคุณค่าทางความคดิโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังเกต กระบวนการคดิสรา้งสรรค์ 
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ เกิดทกัษะในการเขียนเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น มีความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย ภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษา เป็นการสืบ
ทอดวัฒนธรรมทางภาษาอันจะน าไปสู่การอนรุักษ์และพัฒนาการแต่งร้อยกรองให้คงอยู่สืบไป 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อธิบายวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยในอดตีถึงปัจจุบันได้ 
 2.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของรอ้ยกรองที่มีต่อผู้แต่ง ผู้อ่านและสังคมได้ 
 3.  อธิบายคุณค่าและความส าคัญของร้อยกรองทีม่ีต่อผู้แต่ง ผู้อา่นและสังคมได้ 
 4.  ระบุความงามของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้ 
 5.  อธิบายฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได ้
 6.  แต่งร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได ้
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 

 
 



91 

 

 หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา ท33203 การแต่งค าประพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบ้ืองต้น 
ทางการประพันธ ์

2 - ความหมาย 
ของร้อยกรอง 
- คุณคา่และ
ความส าคัญของร้อย
กรอง 

8 5 

2 วิวัฒนาการร้อยกรอง 
ของไทย 

1,2 - เส้นทางร้อยกรอง
ไทยในอดีต 
- ววิัฒนาการรอ้ย
กรองไทยปัจจุบัน 

8 5 

3 แง่งามของร้อยกรอง 4 - รูปและรส 
ของร้อยกรอง 
- ภาพพจน์และเสียง 

8 5 

4 การฝึกเขียนร้อยกรอง
เบ้ืองต้น 

3, 5 - การเขียนแสดง
จินตนาการ 
- การเขียนแสดง
ความรู้สกึ 
- ขั้นตอนการเขียน
ร้อยกรอง 

6 5 

สอบกลางภาค 2 10 
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โครงสร้างรายวิชา ท33203 การแต่งค าประพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 การเขียนวรรณรูป 
และกลอนเปล่า 

6 - วรรณรูป 
- กลอนเปล่า 

8 10 

6 รจนาโคลงอยา่งกว ี 6 - โคลง 8 10 

7 ร้อยวจีเป็นกลอน 6 - กลอน 8 10 

8 เรียงอักษรเป็นร่าย 6 - รา่ย 6 10 

9 แหวกว่ายทะเลกาพย ์ 6 - กาพย ์ 8 10 

10 ซึมซาบกับฉันท์ 6 - ฉันท ์ 8 10 

สอบปลายภาค 2 10 
รวม 80 100 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


