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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ า
ค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ   
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือน าไป ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของ
การเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ  การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์
วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  

   วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลง
พ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษที่ได้
สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 



คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจาก  สิ่ งที่อ่านได้  
วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน  รวมทั้ง
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนค า
ขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์
ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         มีศิลปะในการพูด 
พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  
ดู  และพูด 

 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ค าทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน 
ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และ
โคลงสี่สุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ   ตีความ  แปล
ความ  และขยายความเรื่องที่อ่านได้   วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  
บันทึก  ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และน าความรู้ความคิดจากการอ่าน
มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ  น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์   ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ  เขียนบันทึก  
รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง   ผลิตผลงานของ



ตนเองในรูปแบบต่างๆ   ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนและน ามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง 

 ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและ
ดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู  ประเมินสิ่งที่ฟังและดู
แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดย
ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง   พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาท
ในการฟัง  ดู  และพูด  

 เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์   แต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์   ใช้ภาษาได้เหมาะสม 
กับกาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง  วิเคราะห์หลักการ  สร้างค าในภาษาไทย  
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย   ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1    การอ่าน 



มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2    การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั้น รายวิชา น้ าหนัก ชม./
สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   

ม.1 ท21101 ภาษาไทย 1 ท21103  ภาษาไทย 2 1.5 3 

ม.1 ท20201 การอ่าน1 ท20202  การอ่าน2 1.0 2 

ม.2 ท22101 ภาษาไทย 3 ท22102  ภาษาไทย 4 1.5 3 

ม.2 ท20203 การเขียน 1 ท20204  การเขียน 2 1.0 2 

ม.3 ท23101 ภาษาไทย 5 ท23102  ภาษาไทย 6 1.5 3 

ม.3 ท20205 หลักและการใช้ภาษาไทย 1 ท20206 หลักและการใช้ภาษาไทย 2 1.0 2 

ม.4 ท31101 ภาษาไทย 1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 

ม.4 ท30201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ ท30207 ประวัติวรรณคดี 1.0 2 

ม.5 ท32101 ภาษาไทย 3 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 

ม.5 ท30203 ภาษากับวัฒนธรรม ท30204 การเขียน 1.0 2 

ม.6 ท33101 ภาษาไทย 5 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 

ม.6 ท30205 หลักภาษาไทย ท30206 หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร 1.0 2 



สาระท่ี 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     บท
ร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

♦การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์
ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สรุางคนางค์ 28  และโคลงสี่
สุภาพ 

 2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน ♦ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
 
 
 
 
 

 

3. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
4. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค าที่มี
หลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน 
5. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดย
พิจารณาจากบริบท 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
- เรื่องสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
- บทความ     

 6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของ
งานเขียนประเภทชักจูง         โน้มน้าวใจ 

- สารคด ี
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค  และข้อความ
ที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ 

 7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน  ของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน 

♦ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
 

 8. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต 

♦ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 9. มีมารยาทในการอ่าน ♦ มารยาทในการอ่าน 
 
 

ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง 

♦ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน 
กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

 2. จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
3. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจใน
บทเรียนต่างๆ ที่อ่าน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    ข้อ
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
5. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 
6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การโน้มน้าว 
หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

♦ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 

 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่าง
หลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่
ได้จากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

♦ การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 
 

 

 

 

 

 

8. มีมารยาทในการอ่าน 
 

 

 

 

♦ มารยาทในการอ่าน 
 

 

 

 

 

ม.3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ      บท
ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน                   

♦ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและบทความ
ปกิณกะ   
- บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอนเสภา  
กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  และโคลงสี่สุภาพ 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย 
3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
4. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น    
6.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดับ
ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง      
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน        

♦ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคดี   
- สารคด ี   
- สารคดีเชิงประวัติ 
- ต านาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                      

 9. ตีความและประเมินคุณค่า    และแนวคิด
ที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหา  ในชีวิต 
 

♦ การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของ
นักเรียน 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด  

10. มีมารยาทในการอ่าน ♦ มารยาทในการอ่าน 
 
 
 
 
 

ม.4 
- 
ม.6 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     บท
ร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน   

♦ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ นวนิยาย 
และความเรียง  

  - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย  
และลิลิต  



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2.  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่

อ่าน 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และ
ประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนนิชีวิต 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล 
6.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  
ภายในเวลาที่ก าหนด 
7.  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน        สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และ
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

♦ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- ค าบรรยาย 
- ค าสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              
- ค าขวัญ   

 9. มีมารยาทในการอ่าน ♦ มารยาทในการอ่าน 

 
 
 
 
สาระท่ี 2    การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ♦ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน 

เหมาะสม และสละสลวย   
♦ การเขียนสื่อสาร เช่น      
- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญๆ 
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 

♦ การบรรยายประสบการณ์ 
 

 4. เขียนเรียงความ ♦ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 

 5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ♦ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น  เรื่องสั้น   ค าสอน 
โอวาท   ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง 
บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์    

 6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากสื่อท่ีได้รับ 
 

♦ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ 
เช่น 
- บทความ  
- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ              

 7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    
กิจธุระ 
 

♦ การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะน า 

♦  การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามข้อมูล 

 8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

♦ การเขียนรายงาน ได้แก่    
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 9. มีมารยาทในการเขียน 
 

♦ มารยาทในการเขียน 
 

ม.2 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ♦ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียน ตัวอักษรไทย 

 2. เขียนบรรยายและพรรณนา ♦ การเขียนบรรยายและพรรณนา 

 3. เขียนเรียงความ  ♦ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. เขียนย่อความ ♦ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน         ค า

สอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  เรื่องราวใน
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นิทานชาดก  

 5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 

♦ การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 6. เขียนจดหมายกิจธุระ ♦ การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                 
ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

♦ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 

  - สารคดี  
  - บันเทิงคด ี

 8. มีมารยาทในการเขียน ♦ มารยาทในการเขียน 

ม.3 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ♦ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย 

 2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา   

♦ การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  
เช่น 
- ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- ค าขวัญ 
- ค าคม 
- โฆษณา 
- คติพจน์ 
- สุนทรพจน์  

 3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่า
เหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่อง
ต่างๆ 

♦ การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. เขียนย่อความ ♦ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ประวัติ  

ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  พระบรม
ราโชวาท  จดหมายราชการ 

 5. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

♦ การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

 6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

♦ การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งใน
เรื่องต่างๆ                    

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่างๆ   
 

♦ การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 

 8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรู้และทักษะ      ของตนเอง
ที่เหมาะสมกับงาน 

♦ การกรอกแบบสมัครงาน 
 

 9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน 
             

♦ การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 10. มีมารยาทในการเขียน ♦ มารยาทในการเขียน 

ม.4-
ม.6 

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   ได้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส าคัญชัดเจน     
                 

♦ การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ   



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการต่างๆ   

 2. เขียนเรียงความ  ♦ การเขียนเรียงความ 

 3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และ
เนื้อหาหลากหลาย   

♦ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  เช่น 
- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ และ
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  

 4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ   

♦ การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น  
- สารคดี  
- บันเทิงคดี  

 5. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วน ามา
พัฒนางานเขียนของตนเอง 
 

♦ การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยค า 
- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร                                                                                                
- กลวิธีในการเขียน  

 6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า           
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ   
และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

♦ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  

♦ การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

 7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

♦ การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 8. มีมารยาทในการเขียน ♦ มารยาทในการเขียน 

 
 
สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 

♦  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ                  
ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

♦  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา
โน้มน้าว 
 

 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา 

♦ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ♦ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.2 1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู ♦ การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 

 2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่าง
มีเหตุผลเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

♦ การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

 4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

♦ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโน้มน้าว 
- การพูดโฆษณา           

5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า 

♦ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  
 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

♦ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.3 1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู           
เพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

♦ การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 

♦ การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

 3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 

♦ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

♦ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
-  การพูดโต้วาที    



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 5. พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐาน
ตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 

♦ การพูดโน้มน้าว 
 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ♦ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.4-ม.6 1. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู   

♦ การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู 

 2. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู 

♦ การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู          

 อย่างมีเหตุผล 
3. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

♦  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 

♦  การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ 

 5. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  
โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม 
 

♦ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดต่อที่ประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโน้มน้าวใจ          

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ♦ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 
 
สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย ♦ เสียงในภาษาไทย 

 2. สร้างค าในภาษาไทย 
 

♦ การสร้างค า 
    - ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
    - ค าพ้อง  



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าใน

ประโยค 
♦ ชนิดและหน้าที่ของค า 

 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

♦ ภาษาพูด  

♦ ภาษาเขียน 

 5.  แต่งบทร้อยกรอง ♦ กาพย์ยานี 11 

 6. จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพย
และสุภาษิต 

♦ ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ม.2 1. สร้างค าในภาษาไทย ♦ การสร้างค าสมาส 

 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน 
 

♦ ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 

 3. แต่งบทร้อยกรอง ♦ กลอนสุภาพ 

 4. ใช้ค าราชาศัพท์ ♦ ค าราชาศัพท์ 

 5. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

♦ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ม.3 1. จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในภาษาไทย 

♦ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ♦ ประโยคซับซ้อน 

 3. วิเคราะห์ระดับภาษา 
 
 
 

♦ ระดับภาษา 
 

  

 ม.3 4. ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ♦ ค าทับศัพท์ 

♦ ค าศัพท์บัญญัติ 

 5. อธิบายความหมายค าศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

♦ ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 6. แต่งบทร้อยกรอง ♦ โคลงสี่สุภาพ 

ม.4-ม.6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของ
ภาษา และลักษณะของภาษา 

♦ ธรรมชาติของภาษา   

♦ พลังของภาษา 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ♦ ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 
- องค์ประกอบของพยางค์และค า 

 2. ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
 

♦ การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  
- ค าและส านวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การเพ่ิมค า   
- การใช้ค า 
- การเขียนสะกดค า  

 3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค าราชา
ศัพท์อย่างเหมาะสม 

 ระดับของภาษา 
 ค าราชาศัพท์ 

 4. แต่งบทร้อยกรอง 
 

♦ กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 

 5. วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

♦ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
 

 6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค า
ในภาษาไทย   

♦ หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
 

 7. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

♦ การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่อ่าน 
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

♦ การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม             
 

 5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

♦ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-   บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.2 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 
 

♦ วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 
- สุภาษิต ค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 

 2. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่
อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

♦ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.3 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งขึ้น 

♦ วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
เกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
- บันเทิงคดี   

 2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม                                
 

 4. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 

♦ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 
 
 

♦ หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

♦ การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต 

 3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและ

♦ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

- ด้านวรรณศิลป์ 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

♦ การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

 5. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
  

♦ วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถ่ิน 

 6. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 

♦ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท21101  ภาษาไทย 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1       เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อ่านจับใจความส าคัญระบุเหตุและผล  
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ  ตีความ
ค ายาก และมีมารยาทในการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน
เหมาะสม เขียนแนะน าตนเอง  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียด เขียนสื่อสาร
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานหรือแหล่งวัตถุในเขตธนบุรี เขียนเรียงความ 

เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ และมีมารยาทในการอ่าน  
ฝึกสรุปความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
น าเสนอเรื่องอาชีพของชาวธนบุรีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและมีมารยาทในการฟัง ดู พูด  ศึกษาการอธิบาย
ลักษณะของเสียง  สร้างค าในภาษาไทยและแต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี 11  ศึกษาสรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องอาขยานตามท่ีก าหนด
ได้ โดยใช้วิธีการฝึกทักษะ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวช้ีวัด    
ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  
ท 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2  
ท 5.1 ม.1/1, ม.1/2  
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท21102  ภาษาไทย 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 อ่านตีความ  การระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสาร
คู่มือ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  มารยาทในการอ่าน  การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว  การเขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนรายงาน  มารยาทในการเขียน  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือ
ของสื่อ  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  มารยาทในการฟัง  การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด  ภาษา
เขียน  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  บท
อาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยอ่านตีความ ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน  มีมารยาท
ในการอ่าน  เขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนจดหมายส่วนตัว  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนรายงาน  มีมารยาท
ในการเขียน  พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูด  ภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11  จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและ
สุภาษิต  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามสนใจ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิดใช้กระบวนการอ่าน  การพูด  
กระบวนการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและมีมารยาท  ใช้ภาษาแสวงหาความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มุ่งมั่นใน      
การท างาน   มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย   
รหัสตัวช้ีวัด  
ท 1.1 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ท 2.1 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ท 3.1 ม.1/5, ม.1/6 
ท 4.1 ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6  
ท 5.1 ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท22101  ภาษาไทย 3          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

         ผู้เรียนศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญ  การสรุปความและ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง  การอ่านหนังสือบทความหรือค า
ประพันธ์อย่างหลากหลาย  และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต       
มีมารยาทในการอ่าน  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล   การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า    
การสร้างค าในภาษาไทย  โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน   การแต่งร้อย
กรอง   การใช้ค าราชาศัพท์    ตลอดจนสามารถอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน   ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามสนใจ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร   และความสามารถในการคิด   ใช้กระบวนการอ่านการพูด  
กระบวนการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและมีมารยาท  ใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  และรัก
ความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2 
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท22102  ภาษาไทย 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2        เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

         ผู้เรียนศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญ  การสรุปความและ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง  การอ่านหนังสือบทความหรือค า
ประพันธ์อย่างหลากหลาย  และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต   มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล   
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า    การ
สร้างค าในภาษาไทย  โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน   การแต่งร้อยกรอง   
การใช้ค าราชาศัพท์    ตลอดจนสามารถอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน   ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามสนใจ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร   และความสามารถในการคิด   ใช้กระบวนการอ่านการพูด  
กระบวนการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและมีมารยาท  ใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  และรัก
ความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8  
ท 2.1 ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8  
ท 3.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/4, ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท23101  ภาษาไทย 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การคัดลายมือ          
การเขียนข้อความตามสถานการณ์ การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ                 
การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์ ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ ประโยค
ซับซ้อน ระดับภาษา ศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมท้องถิ่น  
 โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างการคัดลายมือ  
การเขียนข้อความตามสถานการณ์ การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การพูด
แสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์  ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ ประโยคซับซ้อน 
ระดับภาษา ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด  ใช้กระบวนการอ่านใน  การ
ฟังและดู   กระบวนการเขียนอย่างมีวิจารณญาณเข้าใจหลักภาษาไทย  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า  เป็นผู้ใฝ่รู้    ใฝ่เรียน    มุ่งม่ันในการท างาน   มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย   
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ท 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ท 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ท 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ท 5.1 ม.3/1, ม.3/2 
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท23102  ภาษาไทย 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2          เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ผู้เรียนศึกษาการอ่านตีความและประเมินคุณค่า   การอ่านตามความสนใจ   การเขียนอธิบาย  การ
เขียนวิเคราะห์     การกรอกแบบสมัครงาน   การเขียนรายงาน  มารยาทในการเขียน   การพูดรายงาน
การศึกษาค้นคว้า  การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดโน้มน้าว    ศึกษาหลักภาษาไทย   เรื่องค าทับศัพท์   ค าศัพท์
บัญญัติ  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ    โคลงสี่สุภาพ   การวิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การคัด
ลายมือ  การเขียนข้อความตามสถานการณ์ การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจ
ธุระ    การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์  ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
ประโยคซับซ้อน ระดับภาษา ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด  ใช้กระบวน 
การอ่าน    ในการฟังและดู   กระบวนการเขียนอย่างมีวิจารณญาณเข้าใจหลักภาษาไทย  วิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  เป็นผู้ใฝ่รู้    ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน   มีจิตสาธารณะ และรักความ
เป็นไทย   
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 
ท 2.1 ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 
ท 3.1 ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
ท 4.1 ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
ท 5.1 ม.3/3, ม.3/4  
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท31101  ภาษาไทย 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 อ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  อ่านวิเคราะห์  วิจารณ์บทความ
และวรรณคดีในบทเรียน  บทละคร  เรื่องสั้น  บทกวี  และบทร้อยกรองอย่างมีมารยาท    สืบค้นและ
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประมวล
ความรู้และบันทึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในท้องถิ่น 
 เขียนสื่อสารในรูปแบบประกาศ  จดหมายกิจธุระ  โครงการ  รายงานการด าเนินโครงการ  การ
กรอกแบบรายการต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงได้ถูกต้อง  มีสาระส าคัญชัดเจน  เขียน
เรียงความ  ย่อความจากบทความวิชาการ  เรื่องสั้น  และสารคดี  กวีนิพนธ์  วรรณคดี  เขียนบันทึกความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  พูดต่อหน้าที่ประชุมชน พูดสรุปแนวคิด  
แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือ  จากเรื่องที่ฟัง ดู และพูด  อย่างมี
เหตุผลและมีมารยาท   อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  ลักษณะของภาษา  เสียงในภาษา  
ส่วนประกอบของภาษา  องค์ประกอบของพยางค์   ค า  และการเ พ่ิมค า  วิ เคราะห์ อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศ  ใช้ภาษาเหมาะสมกับโอกาส  กาลเทศะ  บุคคลตามระดับของภาษา   แต่งบทร้อยกรอง  
กาพย์  และโคลง วิเคราะห์วิจารณ์จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  เนื้อหา  กลวิธีของวรรณคดีและบทความตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  ท่องจ าและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามที่ก าหนด 
 มีทักษะในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  มีความรัก
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.4-6/1 
ท 2.1 ม.4-6/1  
ท 3.1 ม.4-6/1 
ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด 8  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท31102  ภาษาไทย 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 อ่านออกเสียงวรรณกรรม วรรณคดีร้อยแก้วประเภทบทความ และบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน 
ร่าย และโคลง เป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ ตีความ แปลความ และขยายความ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น จากการอ่านน ามาพัฒนาตนเอง การเรียน อาชีพ  และมีมารยาทการอ่าน 
 เขียนเรียงความ ย่อความ  ประเมินงานเขียนของผู้อื่นน ามาพัฒนางานเขียนตนเอง  เขียนรายงานทาง
การศึกษา  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง  และมีมารยาทในการเขียน 
 ฟัง ดูสื่อ ข่าวสาร บทความ บันเทิงคดี การพูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิดทั้งที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ประเมินเรื่องโดยใช้วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่จะฟังและดู  พูดแนะน าตนเองและเสนอ
แนวคิดใหม่ ๆ ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง  และมีมารยาทการพูด การฟัง  และการดู 
 อธิบายธรรมชาติ   และลักษณะของภาษา การเลือกใช้ค า การเปลี่ยนแปลงของภาษา การใช้ภาษา
เขียนเชิงวิชาการ การใช้ตัวเลขไทย การใช้เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิต สามารถ
แต่งบทร้อยกรอง ร่าย  โคลง  ฉันท์  กาพย์  และกลอน  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน  
อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค า 
 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น เชื่อมโยงลักษณะเด่นกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  สังเคราะห์ข้อคิด 
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ ก าหนด
หรือตามความสนใจ  ศึกษาประวัติวรรณคดี กวีส าคัญสมัยกรุงสุโขทัย ปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดวรรณกรรม
และวรรณคดี  พิจารณาของเรื่อง เนื้อหา สภาพสังคม วิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อ  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง   
รหัสตัวช้ีวัด  
ท 1.1 ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ท 2.1 ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ท 3.1 ม.4-6/2 
ท 4.1 ม.4-6/2 
ท 5.1 ม.4-6/2, ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
  
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท32101  ภาษาไทย 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1            เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

         อ่านเรื่องต่าง ๆ อย่างเข้าใจโดยการแปลความ ตีความ ขยายความ และใช้วิจารณญาณ น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการอ่านและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพการเขียน และการพูด คิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลาย เป็น
เครื่องมือพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้ น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อและท างาน มีมารยาท
และนิสัยรักการอ่าน 
           เขียนสื่อสารได้ตามอักขรวิธี เลือกใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมาย เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้
ถูกต้อง และถูกระดับภาษา ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  และเขียนเรื่องให้สมบูรณ์ เขียนเรียงความ 
ย่อความ  รายงาน โครงงาน มีมารยาทในการเขียน โดยใช้ภาษาสุภาพ รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน เขียนอย่าง
สร้างสรรค์ และอ้างอิงแหล่งที่มา  

ศึกษาธรรมชาติของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย หลักการสร้างค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ค า
เฉพาะกลุ่ม ค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  หลักการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคในการสื่อความ ใช้ค า
และกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
       ศึกษากวีนิพนธ์ประเภท กาพย์ กลอน ร่าย โคลง ฉันท์ และ วรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น นวนิยาย และ
บทความ พิจารณาเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และ
คุณค่าด้านสังคม และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน ที่ก าหนดให้ได้   
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ท 2.1 ม.4-6/4  
ท 3.1 ม.4-6/3 
ท 4.1 ม.4-6/3, ม.4-6/5 
ท 5.1 ม.4-6/3, ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด 8  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท32102  ภาษาไทย 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

             อ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม รวมทั้งวิจารณ์
และประเมินค่า อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและอ่านท านองเสนาะได้อย่างถูกต้อง เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และตอบค าถามได้ตามเวลาที่ก าหนด 
มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน 
            เขียนรายงานการค้นคว้าเรื่องที่สนใจ ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  ประเมินงานเขียนที่ได้ศึกษาโดยใช้หลักการประเมินที่ถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานเขียนของตนเอง  มีนิสัยรักการเขียน และจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการ
เขียน  
 สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดูและก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู การพูดโน้มน้าวใจ มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 
            วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรู้ 
อาชีพ และการด าเนินชีวิต 
             ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน ที่ก าหนดให้ได้   อธิบายปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนให้เกิดวรรณคดี
และวรรณกรรม อธิบายประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในสมัยอยุธยา และวิวัฒนาการทางวรรณคดีและ
วรรณกรรม เข้าใจโลกทัศน์และวิถีของสังคมในอดีต 
รหัสตัวช้ีวัด  
ท 1.1 ม.4-6/6, ม.4-6/9 
ท 2.1 ม.4-6/5, ม.4-6/8 
ท 3.1 ม.4-6/4 
ท 4.1 ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
  
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท33101  ภาษาไทย 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

             อ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม รวมทั้งวิจารณ์
และประเมินค่า อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและอ่านท านองเสนาะได้อย่างถูกต้อง เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และตอบค าถามได้ตามเวลาที่ก าหนด 
มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน 
             เขียนรายงานการค้นคว้าเรื่องที่สนใจ ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  ประเมินงานเขียนที่ได้ศึกษาโดยใช้หลักการประเมินที่ถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานเขียนของตนเอง  มีนิสัยรักการเขียน และจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ   
             พูดแสดงความคิดเห็นพูดโต้แย้ง พูดแสดงทรรศนะ พูดโน้มน้าวใจ เจรจาต่อรองโดยการใช้ภาษา
ถูกต้อง เหมาะสม และมีเหตุผล ใช้กิริยาท่าทางและแสดงออกได้เหมาะสมตามหลักการพูด   
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
            ใช้ภาษาถูกต้องตามระดับของภาษา และใช้ค าราชาศัพท์ถูกต้องตามฐานะของบุคคล อธิบายหลักการ
แต่ง  และแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์   วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิต 
            อธิบายคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาประเภทค าสู่ขวัญ ค าให้พร ค าสอน และความเชื่อ ท่องจ าและ
บอกคุณค่าบทอาขยาน ที่ก าหนดให้ได้   อธิบายปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม อธิบาย
ประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ และวิวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรม เข้าใจโลก
ทัศน์และวิถีของสังคมในอดีต 
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1 ม.4-6/7 
ท 2.1 ม.4-6/6  
ท 3.1 ม.4-6/5 
ท 4.1 ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท33102  ภาษาไทย 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 การฝึกออกเสียง  ร  ล   อักษรควบควบ   อักษรน า  ข้อความที่เป็นส านวนไทย โวหารต่างๆ  การอ่าน 
ออกเสียงและอ่านในใจค าประพันธ์ต่างๆ  การศึกษาความหมายของค า  การจับใจความส าคัญ  การแยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  การสรุปข้อดีและข้อด้อยของเรื่องโดยใช้แผนภาพความคิดพัฒนาการอ่าน  การเล่า
เรื่องและการย่อเรื่อง   การจ าแนกคุณค่าด้านภาษา   การเลือกอ่านหนังสือและสื่อต่างๆ  เพ่ิมเติมจาก
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
 การพัฒนางานเขียนเรียงความ   ย่อความ   อธิบายและแสดงความคิดเห็น   เขียนรายงานและการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์  เพิ่มเติมจากภาษาไทยพ้ืนฐาน 
           การฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อชนิดต่างๆ  สรุปความ จับประเด็น แยกข้อเท็จจริงจาก 
การฟังและการดู การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลจากการฟัง  การพูดน าเสนอความรู้เชิงสร้างสรรค์
เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกาลเทศะ เพ่ิมเติมจากภาษาไทยพ้ืนฐาน 
 การศึกษาเรื่องอักษรไทยและหลักการเขียนอักษรไทย   ลักษณะค าไทย   ความหมายและความส าคัญ
ของการสื่อสาร   การแต่งประโยค   ความเข้าใจเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์   จุดมุ่งหมาย การร้องของ
การเล่นเพลงพ้ืนเมืองและการร้องเพลงกล่อมเด็กอย่างง่าย  การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรู้ การ
ใช้ภาษาพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตามหลักการใช้ภาษา   การเลือกใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์   การใช้
ศัพท์บัญญัติและศัพท์เฉพาะ  เพิ่มเติมจากภาษาไทยพ้ืนฐาน 
 การฝึกการอ่านกวีนิพนธ์  วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและบทความ  การเขียนในรูปแบบต่างๆ  รัก
การอ่าน  การเขียน  รักการศึกษาค้นคว้า  การอนุรักษ์ภาษา  การใช้ตัวเลขอย่างเห็นคุณค่า  เพ่ิมเติมจาก
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
รหัสตัวช้ีวัด  
ท 1.1 ม.4-6/8 
ท 2.1 ม.4-6/7 
ท 3.1 ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/7 
ท 5.1 ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 

ท20201   การอ่าน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงได้คล่องแคล่ว ถูกต้องตามอักขรวิธี และการอ่านในใจได้เร็วยิ่งขึ้น  บอกรูปและ  
เสียงของพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  อธิบายลักษณะของค าเป็นค าตาย จ าแนกอักษรสามหมู่ ผันอักษรได้
ถูกต้อง เมื่อก าหนดเรื่องให้อ่าน เช่น เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสั่น บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดี 
และวรรณกรรม จากเรื่องที่ก าหนดให้ สามารถอ่านอ่านหนังสือที่ชื่นชอบได้ ใช้พจนานุกรมหาความหมายของ
วงค าศัพท์ เข้าใจความหมายของวงค าศัพท์ได้กว้างขึ้น เข้าใจส านวนโวหาร การบรรยาย การพรรณนา อธิบาย 
อุปมา และสาธก ใช้บริการอ่านสร้างความเข้าใจการอ่านและแหล่งเรียนรู้พัฒนาประสบการณ์ในการอ่านให้
กว้างขวาง มีนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์ 
           1 บอกรูปและเสียงของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
           2 อธิบายลักษณะค าเป็นค าตายได้ 
           3 จ าแนกอักษรสามหมู่ได้ 
           4 สามารถผันอักษรได้ 
           5 ใช้พจนานุกรมในการหาความหมายของค าได้ 
           6 อ่านออกเสียงจากเรื่องท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
           7 อธิบายความหมายของค าศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ 
           8 อธิบายส านวนโวหารจากเรื่องที่อ่านได้ 
           9 จ าแนกส านวนโวหารจากเรื่องที่อ่านได้ 
           10 รู้จักเลือกอ่านที่ชื่นชอบ 
           11 มีมารยาทในการอ่าน  

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท20202   การอ่าน 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงอ่านในใจตามลักษณะของค าประพันธ์ที่หลากหลาย และจากสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น  
บทสนทนา  บทความ  นิทานชาดก  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  วรรณคดี  และวรรณกรรม  เอกสารทาง
วิชาการที่มีค าข้อความ  และประโยคที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย  แสดงความคิดเห็นด้านภาษา
เนื้อหาและสังคม  ประเมินค่าทั้งข้อดีและข้อด้อยอย่างมีเหตุผล  โดยใช้แผนภาพความคิดและกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลายพัฒนาการอ่าน  สามารถเล่าเรื่อง  ย่อเรื่อง  ถ่ายทอดความรู้ความคิดจากการอ่านไป
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือ
พัฒนาตน สร้างนิสัยรักการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์ 
           1.  อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อง 
  2.  ตอบค าถามจากการอ่านที่ก าหนให้ได้ 
    3.  ก าหนดเหตุผล  ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
    4.  ระบุอธิบายเปรียบเทียบค าท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่าน 
    5.  ตีความแปลความขยายความจากเรื่องที่อ่าน 
    6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานที่อ่านประเภทโน้มน้าวใจได้ 
    7.  เลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ 
    8.  มีมารยาทในการอ่าน 

 

 

 

 

 

 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท20203   การเขียน 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

เขียนตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์    เขียนตัวอักษรแบบอารักษ์  พยัญชนะ สระ  วางวรรณยุกต์ได้
ถูกต้อง  เขียนตัวเลขไทย  อธิบายความหมายของการสะกดค า  สาเหตุของการสะกดค าผิด  วิธีแก้ไขปัญหา 
เขียนค าท่ีมักสะกดผิด และเขียนสะกดค าที่ถูกต้อง  มีมารยาทในการเขียน  และมีนิสัยรักการเขียน 
 
จุดประสงค์ 
   1.  เขียนตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์  ทั้งพยัญชนะ สระ  วางวรรณยุกต์ได้ถูกต้องสวยงาม 
    2.  เขียนตัวอักษรแบบอารักษ์  พยัญชนะ สระ  วางวรรณยุกต์ได้ถูกต้องสวยงาม 
   3.  เขียนตัวเลขไทยได้ถูกต้องสวยงาม 
   4.  อธิบายความหมายของการสะกดค า  สาเหตุของการสะกดค าผิด  วิธีแก้ไขปัญหา   
      5.  เขียนค าที่มักสะกดผิด และเขียนค าที่ถูกต้องได้   
   6.  มีมารยาทในการเขียน 
       7.  มีนิสัยรักการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท20204   การเขียน 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

เขียนประโยคได้ถูกต้องครบองค์ประกอบของประโยค  เขียนข้อความเพ่ือบรรยายภาพได้  เขียน
เรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์  เขียนบันทึกประจ าวัน  มีมารยาทในการเขียน  และมีนิสัยรักการเขียน 
  
จุดประสงค์ 
  1.  เขียนประโยคได้ถูกต้องครบองค์ประกอบของประโยค   
   2.  เขียนข้อความเพ่ือบรรยายภาพได้   
   3.  เขียนเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์   
   4.  เขียนบันทึกประจ าวัน   
   5.  มีมารยาทในการเขียน   
   6.  มีนิสัยรักการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท20205   หลักการใช้ภาษา 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  เข้าใจฐานที่เกิด
และลักษณะของเสียง  สร้างและจ าแนกค าไทย เช่น  ค าประสม  ค าซ้ า  ค าซ้อน  และค าพ้อง  ซึ่งเป็นวิธีสร้าง
ค าให้มีใช้มากขึ้น  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  โดยใช้การเปรียบเทียบ  วิเคราะห์
โครงสร้างของประโยคสามัญ  ประโยคความรวมและประโยคซ้อน  และน ามารวมกันหรือซ้อนกันได้อย่าง
สละสลวยต่อเนื่องเพ่ือการสื่อสารได้ชัดเจน  จ าแนกและใช้ส านวนไทยที่เป็นค าพังเพยสุภาษิตที่มีลักษณะ
แตกต่างกันตามจุดมุ่งหมาย เช่น เช่นเชิงสั่งสอน เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรม เพ่ือน าไปใช้ให้เหมาะสม 

จุดประสงค์ 

1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยได้ 
2. สร้างและจ าแนกค าไทย เช่น  ค าประสม  ค าซ้ า  ค าซ้อน  ได้ 
3. อธิบายค าพ้องรูปและพ้องเสียงได้ 
4. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนได้   
5. วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคสามัญ  ประโยคความรวมและประโยคซ้อนได้ 
6. จ าแนกและใช้ส านวนไทยที่เป็นค าพังเพยสุภาษิตที่มีลักษณะแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 

ท20206   หลักการใช้ภาษา 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับฐานะของบุคคล  จ าแนกค าจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เขียนสะกดค าภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์ระดับภาษา ได้แก่ ระดับทางการ กึ่ง
ทางการ ไม่เป็นทางการ ใช้ค าทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและยังไม่มีศัพท์
บัญญัติได้เหมาะสมกับระดับภาษาอธิบายความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นค าศัพท์เฉพาะ 
 

จุดประสงค์ 
  1.  ใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับฐานะของบุคคล 
  2.  จ าแนกค าจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
  3.  สะกดค าภาษาต่างประเทศท่ีน ามาใช้ได้ถูกต้อง 
     4.  วิเคราะห์ระดับภาษา ได้แก่ ระดับทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ      
   5.  ใช้ค าทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมตามระดับภาษา 
   6.  อธิบายความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท30201  การอ่านและพิจารณาหนังสือ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 อ่านวรรณกรรมที่หลากหลายและวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษาเนื้อหาและสังคมเลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง  เพ่ือพัฒนาด้านความรู้และการท างาน  อ่าน
หนังสือที่ก าหนดอย่างมีวิจารณญาณ  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน 

จุดประสงค์ 

1.  สามารถอธิบายหลักการอ่านและพิจารณาหนังสือได้ 
2. จ าแนกประเภทหนังสือและอธิบายส่วนประกอบของหนังสือได้ถูกต้อง 
3. เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิทัศน์หนังสือและยกตัวอย่าง 
4. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าหนังสือสารคดี ได้ 
5. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าหนังสือเรื่องสั้นได้ 
6. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าหนังสือนวนิยายได้ 
7. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทร้อยกรองได้ 
8. มีมารยาทในการอ่าน 
9. มีนิสัยรักการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท30202  ประวัติวรรณคดี             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวรรณคดีส าคัญสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ประวัติกวี  เนื้อหา
โดยสังเขป  การช าระหนังสือวรรณคดี  เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ระหว่างสมัย  เข้าใจนิยมลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม 

จุดประสงค์ 

1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยธนบุรี 
2. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช 
3. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
4. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
6. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
8. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีหลังสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท30203  ภาษากับวัฒนธรรม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 อธิบายความหมายของภาษากับวัฒนธรรมบอกวัฒนธรรมองค์ประกอบที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมรวมทั้ง
อธิบายลักษณะของศิลปะแบบไทยแขนงต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่นโดยบอกลักษณะเด่นที่แสดงเอกลักษณ์ของ
ศิลปกรรมไทยที่มีความสัมพันธ์กับภาษา  อธิบายความหมายของประเพณี  คติชาวบ้าน  ปริศนาค าถาม  สรุป
ความส าคัญของภาษาในด้านการสืบทอดวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติอนุรักษ์
และส่งเสริมเพลงไทยในท้องถิ่น 

จุดประสงค์ 

1. อธิบายความหมายของภาษากับวัฒนธรรมบอกวัฒนธรรมได้ 
2. อธิบายองค์ประกอบที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมได้   
3. อธิบายลักษณะของศิลปะแบบไทยแขนงต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่นได้ 
4. บอกลักษณะเด่นที่แสดงเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทยที่มีความสัมพันธ์กับภาษาได้ 
5. อธิบายความหมายของประเพณี  คติชาวบ้าน  ปริศนาค าถามได้ 
6. สรุปความส าคัญของภาษาในด้านการสืบทอดวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ของชาติได้ 
7. อนุรักษ์และส่งเสริมเพลงไทยในท้องถิ่น 

 

   

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท30204  การเขียน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

   ศึกษาการเขียนอักษรไทยตามหลักเกณฑ์การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆการแบ่งวรรคตอนและย่อ
หน้า  การเลือกใช้ระดับภาษาตามโอกาสการเขียนสะกดค าการใช้ชนิดค าสร้างประโยค  การเขียนเรียงความโดย
ใช้โวหารต่างๆการเขียนย่อความชนิดต่างๆการเขียนบันทึกประจ าวัน   การเขียนประกาศและการเขียนจดหมาย
สมัครงาน   

จุดประสงค์ 

1. เขียนอักษรไทยตามหลักเกณฑ์ได้ 
2. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งวรรคตอน และย่อหน้าได้  
3. เลือกใช้ระดับภาษาตามโอกาสที่เหมาะสมได้  
4. เขียนสะกดค า  และใช้ชนิดของค าสร้างประโยคได้ 
5. เขียนเรียงความโดยใช้โวหารต่าง ๆ ได้ 
6. เขียนย่อความชนิดต่าง ๆ  ได้ 
7. เขียนบันทึกประจ าวันได้ 
8. เขียนประกาศได้ 
9. เขียนจดหมายสมัครงานได้ 

 

 

 

 

 

 

              

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท30205 หลักภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาและลักษณะของภาษาใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรง
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารก าหนดค าและกลุ่มค าน าไปสร้างประโยคเลือกใช้ค าราชาศัพท์ใช้ระดับภาษาแต่ง
ประโยคได้เหมาะสมใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการวิเคราะห์อิทธิพลของค าภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่นที่มีต่อภาษาไทยอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทยได้ วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

จุดประสงค์ 
  1.  อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาและลักษณะของภาษาได้ 
  2.  ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
  3.  ใช้ระดับภาษาแต่งประโยคได้เหมาะสม   
  4.  วิเคราะห์อิทธิพลของค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นที่มีต่อภาษาไทยได้ 
  5.  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทยได้   
  6.  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   

   
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ท30206  ภาษาเพื่อการสื่อสาร          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบายหลักการสร้างค าในการพูดและเขียนตามเนื้อหา  ใช้ถ้อยค าในการพูดและเขียนตามเนื้อหาตาม

เจตนาของการสื่อสาร  เลือกใช้ส านวนในการพูดและเขียนได้เหมาะสม  ใช้ภาษาแสดงความคิดเชิงวิชาการ  ใช้

ภาษาในการแสดงทรรศนะ  โน้มน้าวใจ  และโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม  สรรค าและใช้ถ้อยค าเหมาะสมกับเนื้อ

เรื่องท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง  มีนิสัยรักการพูดการเขียน  มีมารยาทในการพูดการเขียน 

จุดประสงค์ 

1. อธิบายหลักการสร้างค าในการพูดและเขียนภาษาไทยได้ 

2. ใช้ถ้อยค าในการพูดและเขียนตามเจตนาของการสื่อสารได้ 

3. เลือกใช้ส านวนในการพูดและเขียนได้ 

4. ใช้ภาษาแสดงความคิดเชิงวิชาการได้ 

5. ใช้ภาษาในการแสดงทรรศนะ  โน้มน้าวใจ  และโต้แย้งได้ 

6. มีการสรรค าและใช้ถ้อยค าเหมาะสมกับเนื้อเรื่องทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง   

7. มีนิสัยรักการพูดการเขียน   

8. มีมารยาทในการพูดการเขียน 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


