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คําอธิบายรายวิชา
ท 21101 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ เรื่องสั้น หรืองานเขียนตางๆ
ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน จับใจความ ระบุเหตุ
และผล ขอเท็จจริงขอคิดเห็น อธิบายคําเปรียบเทียบ คักลายมือตามรูปแบบอักษรไทย เขียนสื่อสาร เขียน
บรรยายประสบการณ เขียนเรียงความ ยอความ เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อตางๆ พูดสรุปใจความสําคัญ
พูดเลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือ อธิบายเสียงในภาษา การสรางคํา วิเคราะหภาษา
พูดและภาษาเขียน ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอน
เหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมทองถิ่น โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะหอธิบาย
คุณคา ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่นาสนใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย และนํามาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และมีมารยาทในการดู การพูด การอาน และการเขียน
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4
ท 2.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4 ,ม1/5
ท 2.1ม1/6
ท 3.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4
ท 4.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4
ท 5.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 21102 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ เรื่องสั้น หรืองานเขียนตางๆ ทั้ง
บันเทิงคดี และสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
ตีความคํายาก ระบุ
ขอสังเกต อานและปฏิบัติตามคูมือ วิเคราะหคุณคา เขียนจดหมายสวนตัว และจดหมายกิจธุระ เขียนรายงาน
การศึกษาคนควาและโครงงาน พูดรายงานการศึกษาคนควา จากการฟงและสนทนา วิเคราะหชนิดและหนาที่
ของคํา แตงกาพยยานี 11 จําแนกและใชสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปขอคิดจากการอาน ศึกษา
วรรณคดี วรรณกรรม ทองจําบทอาขยาน และบทรอยกรองที่นาสนใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย ใฝ
เรียนรู นํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1ม1/5 ,ม1/6 ,ม1/7 ,ม1/8 ,ม1/9
ท 2.1ม1/7 ,ม1/8 ,ม1/9
ท 3.1ม1/5 ,ม1/6
ท 4.1ม1/3 ,ม1/5 ,ม1/6
ท 5.1ม1/4 ,ม1/5
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 22101 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ หนังสือ หรืองานเขียนตาง ๆ ทั้ง
บันเทิงคดีและสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองคลองแคลวชัดเจน ตามลักษณะคําประพันธ จับ
ใจความ สรุปความ อธิบายรายละเอียด เขียนผังความคิด คัดลายมือตามรูปแบบตัวอักษรไทย เขียนบรรยาย
เขียนพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนยอความ เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา เขียนรายงานโครงงาน เขียน
วิเคราะหวิจารณแสดงความรูความคิดเห็นหรือโตแยง ฟง ดู ขาว และ เรื่องจากสื่อตาง ๆ พูดสรุปใจความ
สําคัญ พูดรายงาน วิเคราะหประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซอน แตงกลอนสุภาพ รวบรวมอธิบายคํา
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอน
เหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมทองถิ่นโดยสรุปเนื้อหา อธิบายคุณคา
ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่นาสนใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มี
วินัย มีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาทการอาน การเขียน การฟงการดูและการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1, ท 1.1 ม.2/4 ,ท 1.1 ม.2/3 , ท 1.1 ม.2/6,ท 1.1 ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1 , ท 2.1 ม.2/2 ,ท 2.1 ม.2/3 , ท 2.1 ม.2/4 ,ท 2.1 ม.2/5 , ท 2.1 ม.2/6
ท 2.1 ม.2/7 , ท 2.1 ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1 , ท 3.1 ม.2/5
ท 4.1 ม.2/2 ,ท 4.1 ม.2/3 ,ท 4.1 ม.2/5
ท 5.1 ม.2/1 , ท 5.1 ม.2/3 ,ท 5.1 ม.2/5
รวม 19 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 22102 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ หนังสือ หรืองานเขียนตาง ๆ ทั้ง
บันเทิงคดีและสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองคลองแคลวชัดเจน ตามลักษณะคําประพันธ อภิปราย
แสดงความคิดเห็ น วิเ คราะหจํ าแนกขอเท็จจริ ง ข อมูลสนับสนุน ขอคิ ดเห็น ระบุขอสัง เกตการชวนเชื่อ
ประเมินคา เขียนจดหมายกิจธุระ พูดวิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและความนาเชื่อถือ วิเคราะหวิจารณเรื่อง
ที่ฟงและดู พูดอวยพร พูดโนมนาว พูดโฆษณา สรางคําสมาส ใชราชาศัพท ศึกษาวรรณคดีวรรณกรรม
ศาสนา ประเพณี พิ ธี ก รรม สุ ภ าษิ ต คํ า สอน เหตุ ก ารณ ป ระวั ติ ศ าสตร บั น เทิ ง คดี บั น ทึ ก การเดิ น ทาง
วรรณกรรมทองถิ่น โดยวิเคราะหวิจารณสรุปเนื้อหาความรูความคิด เพื่อใหรักษาความเปนไทยใฝเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มีวินัย มีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาทการอาน การเขียน การฟงการดูและการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8
ท 2.1 ม.2/6, ม.2/8,
ท 3.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/1, ม.2/4,
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4
รวม 17 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 23101 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานรอยแกวและรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน ระบุความแตกตางของคําที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสําคัญของขอมูล อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบ
แนวคิด ผั งความคิด บันทึ ก ยอ ความ และรายงาน วิ เ คราะห วิ จ ารณ และประเมิ นเรื่องที่ อ า นโดยใชกลวิ ธี
เปรียบเทียบ ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนในเรื่องที่อาน วิจารณความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความและความเปนไปไดของเรื่อง ตีความ และประเมินคุณคาแนวคิดที่ไดจากงานเขียนอยางหลากหลาย คัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนขอความไดถูกตองตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลา
เหตุการณ ขอคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องตางๆ เขียนยอความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง
ความคิดเห็น และโตแยงอยางมีเหตุผล เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็นหรือโตแยงใน
เรื่องตางๆ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรัก
การเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดูเพื่อนํา
ขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พูดรายงาน พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค พูดโนมนาว
โดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ศึกษาการจํ าแนกคําและใช คํา ภาษาต างประเทศที่ใ ช ในภาษาไทย วิ เ คราะหโครงสรา งประโยคที่ซับซ อน
วิเคราะหระดับภาษา ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ อธิบายความหมายคําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ แตงบท
รอยกรองประเภทกาพยและกลอน สรุปเนื้อหาของวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งขึ้น วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน สรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน
เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการกลุม การฝกทักษะการฟง การดู
และการพูด การศึกษาคนควา การสืบคน การอธิบาย การรายงาน การอภิปราย การสาธิต การแสดงบทบาท
สมมุติ การปฏิบัติจริง การใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรู การแสดงผลงาน
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีจิตสํานึก รักความเปนไทย อนุรักษภาษาไทย สามารถ
ใช ภ าษาไทยในการสื่อ สารในชีวิต ประจํ าวั นได อยา งมี ประสิ ทธิ ภาพ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค า นิ ยมที่
เหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทย มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3 / 1, ม.3/2, ม.3 / 3, ม.3/4 , ม.3 /5
ท 1.1 ม.3/6, ม.3 /7, ม.3/8, ม.3 / 9, ม.3/10
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ท 2.1 ม.3 /1, ม.3 / 2, ม.3/3, ม.3 / 4, ม.3/5
ท 2.1 ม.3 /6, ม.3 / 7, ม.3/8,ม.3 / 9
ท 3.1 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3,ม.3/4, ม.3/5
ท 3.1 ม.3/6
ท 4.1ม.3 / 1, ม.3 / 2, ม.3 / 3, ม.3 / 4 , ม.3 / 5
ท 4.1ม.3 / 6
ท 5.1 ม.3 / 1, ม.3 / 2, ม.3 / 3, ม.3 / 4
รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 23102 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อ า นร อ ยแก ว และร อ ยกรองได ถู ก ต อ งเหมาะสมกั บ เรื่ อ งที่ อ า น ระบุ ค วามแตกต า งของคํ า ที่ มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสําคัญของขอมูล อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบ
แนวคิด ผั งความคิด บันทึ ก ยอ ความ และรายงาน วิ เ คราะห วิ จ ารณ และประเมิ นเรื่องที่ อ า นโดยใชกลวิ ธี
เปรียบเทียบ ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนในเรื่องที่อาน วิจารณความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความและความเปนไปไดของเรื่อง ตีความ และประเมินคุณคาแนวคิดที่ไดจากงานเขียนอยางหลากหลาย คัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนขอความไดถูกตองตามระดับภาษา เขียนยอความ เขียนจดหมายกิจธุระ
เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโตแยงอยางมีเหตุผล เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู
ความคิดเห็นหรือโตแยงในเรื่องตางๆ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน มี
มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู วิเคราะห
และวิจารณเรื่องที่ฟงและดูเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พูดรายงาน พูดในโอกาสตางๆ ไดตรง
ตามวัตถุประสงค พูดโนมนาวโดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทใน
การฟ ง การดู แ ละการพู ด ศึ ก ษาการจํ า แนกคํ า และใช คํ า ภาษาต า งประเทศที่ ใ ช ใ นภาษาไทย วิ เ คราะห
โครงสรางประโยคที่ซับซอน วิเคราะหระดับภาษา ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ อธิบายความหมายคําศัพท
ทางวิชาการและวิชาชีพ แตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ สรุปเนื้อหาของวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน สรุป
ความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่
กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาโดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุม การฝกทักษะการฟง การดูและการพูด การศึกษาคนควา การสืบคน การอธิบาย การรายงาน การ
อภิปราย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การปฏิบัติจริง การใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรู การแสดงผล
งาน
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีจิตสํานึก รักความเปนไทย อนุรักษภาษาไทย สามารถใช
ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มี
จิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3 / 1, ม.3/2, ม.3 / 3, ม.3/4, ม.3 /5
ท 1.1 ม.3/6, ม.3 /7, ม.3/8,ม.3 / 9, ม.3/10
ท 2.1 ม.3 /1, ม.3 / 2, ม.3/3, ม.3 / 4, ม.3/5
ท 2.1 ม.3 /6, ม.3 / 7, ม.3/8, ม.3 / 9
ท 3.1 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
ท 3.1 ม.3/6
ท 4.1 ม.3 / 1, ม.3 / 2, ม.3 / 3, ม.3 / 4 , ม.3 / 5
ท 4.1 ม.3 / 6
ท 5.1 ม.3 / 1, ม.3 / 2 , ม.3 / 3 , ม.3 / 4
รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
ท 21201 เสริมทักษะภาษาไทย 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการอาน การเขียนคําที่มีเสียงวรรณยุกต คําที่ใช ใ- ไ- ไอย อัย อํา อําม อัม คําใช
ณ น ศ ษ ส ซ ทร และหลักการใชไมไตคู โดยฝกทักษะการอานออกเสียงและการเขียนคําใหถูกตองเพื่อให
เกิดความรูและความเขาใจ ใฝเรียน ใฝรู มีนิสัยรักการอาน การสอนมีบรรยากาศในการอานและการเขียน
สามาถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอภาษาไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
มีความรูความเขาใจในการอานเขียนคําที่มีวรรณยุกต
นักเรียนสามารถอานเขียนคําที่มีเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง
นักเรียนสามารถอานเขียนคําและออกเสียงคําที่ใช ใ- ไ- ไอย อัย ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถอานเขียนคําที่ใช ณ น ศ ษ ส ซ ทร ไมไตคู ไดถูกตอง
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเขียนเรื่องไดถูกตอง
มีมารยาทในการอานและเขียน

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 21202 เสริมทักษะภาษาไทย 2
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ กาพยยานี 11 ศึกษาหลักการอานกลอนสุภาพและ
กาพยยานี 11 โดยฝกทักษะการแตงกลอนสุภาพและกาพยยานี 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
มีความรูความเขาใจในการแตงกลอนสุภาพและกาพยยานี 11
นักเรียนสามารถแตงกลอนสุภาพได
นักเรียนบอกหลักเกณฑในการแตงกาพยยานี 11 ได
นักเรียนบอกความแตกตางระหวางกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 ได
นักเรียนอานทํานองเสนาะ กลอนสุภาพ และกาพยยานี 11 ได
นักเรียนมีมารยาทในการอานและการเขียนบทประพันธ

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 21203 การเขียนเชิงสรางสรรค 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จํานวน 0.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษารูปแบบของการเขียนบันทึกเหตุการณ นิทาน เรื่องเลา บันเทิงคดี สารคดี หลักการเลือกใช
โวหารที่เหมาะสม หลักการเขียนเชิงสรางสรรค และหลักการวิเคราะห วิจารณงานเขียนเชิงสรางสรรค
ฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนรอยแกว วิเคราะห วิจารณงานเขียนของผูอื่น
อยางมีมารยาท เพื่อใหสามารถพูดและเขียนไดอยางมีศิลปะ มีนิสัยรักการอาน การเขียน และ มีมารยาทใน
การอานและเขียน
ผลการเรียนรู
1. เขียนบันทึกเหตุการณ เรื่องเลา บันเทิงคดี และสารคดีตางๆได ดวยถอยคําและไวยกรณที่ถูกตองและ
เหมาะสม
2. เขียนขอความและบทความตางๆ หรือเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ใหตรงตามวัตถุประสงค โดยใช
ภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลสาระสําคัญชัดเจนและสรางสรรค
3. เขียนวิเคราะห วิจารณงานเขียนของผูอื่น สามารถแสดงความรูความคิดเห็น หรือโตแยงในเรื่องตางๆ
อยางมีมารยาท
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา
ท 21204 นิทานทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษานิทานพื้นบานที่เลาสืบตอกันมาในทองถิ่นตางๆ ของไทย สามารถในการเขียน การพูดเลาเรื่อง
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องไดอยางเหมาะสม มีวินัยในการทํางาน เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย
ผลการเรียนรู
1. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได
2. เขียนเรื่องจากการศึกษาคนควาได
3. เลาเรื่องยอจากการฟงการดูได
4. พูดรายงานเลาเรื่องจากการศึกษาคนควาได
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 22201 การพูดและการเขียนในโอกาสตางๆ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พูดในโอกาสตาง ๆ และเขียนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยเลือกใชโวหารไดอยาง
เหมาะสม
เพื่อใหสามารถพูดเขียนไดอยางมีศิลปะ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มุงมั่นในการทํางาน มี
จิตสํานึกรักความเปนไทย มีมารยาทในการพูดและการเขียน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูด และหลักการเขียน
2. สามารถพูดและเขียนในโอกาสตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม
3. มีมารยาทในการพูดและการเขียน
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
ท 22202 การพูดและการเขียนในโอกาสตางๆ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จํานวน 0.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พูดในโอกาสตาง ๆ และเขียนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยเลือกใชโวหารไดอยาง
เหมาะสม
เพื่อใหสามารถพูดเขียนไดอยางมีศิลปะ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มุงมั่นในการทํางาน มี
จิตสํานึกรักความเปนไทย มีมารยาทในการพูดและการเขียน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูด และหลักการเขียน
2. สามารถพูดและเขียนในโอกาสตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม
3. มีมารยาทในการพูดและการเขียน
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 22203 การอานและพิจารณาวรรณกรรมรวมสมัย 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการพิจารณาหนังสือ และอานหนังสือซึ่งเปนที่นิยม หรือเห็นวาเหมาะสมแกนักเรียน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการพิจารณาหนังสือ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับ
หนังสือที่เลือกอาน เพื่อใหมีจิตสํานึกรักความเปนไทย ใฝเรียน รักชาติ ศาสน กษัตริย และมีนิสัยรักการอาน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพิจารณาหนังสือ
2. แสดงความคิดเห็นวิจารณหนังสือที่อาน
3. นําความรูและขอคิดที่ไดจากการอานหนังสือมาใชในชีวิตประจําวันได
4. มีนิสัยรักการอาน
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
ท 22204 การอานและพิจารณาวรรณกรรมรวมสมัย 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการพิจารณาหนังสือ และอานหนังสือซึ่งเปนที่นิยม หรือเห็นวาเหมาะสมแกนักเรียน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการพิจารณาหนังสือ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับ
หนังสือที่เลือกอาน เพื่อใหมีจิตสํานึกรักความเปนไทย ใฝเรียน รักชาติ ศาสน กษัตริย และมีนิสัยรักการอาน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพิจารณาหนังสือ
2. แสดงความคิดเห็นวิจารณหนังสือที่อาน
3. นําความรูและขอคิดที่ไดจากการอานหนังสือมาใชในชีวิตประจําวันได
4. มีนิสัยรักการอาน
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 23201 การอานงานประพันธเฉพาะเรื่อง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการวิจารณเบื้องตนโดยวิเคราะหงานประพันธที่กําหนดในดานรูปแบบ โครงเรื่อง
ลักษณะของตัวละคร การใชถอยคําสํานวน วิธีเสนอเรื่องและคุณคาที่ไดรับ และฝกแสดงความคิดเห็น
เชิงวิจารณ เพื่อใหมีความรูแ ละความเขาใจในหลักการวิจารณและสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ
เกี่ยวกับงานประพันธได
ผลการเรียนรู
1. วิเคราะหงานประพันธที่กําหนดไดในดานรูปแบบ โครงเรื่อง ลักษณะของตัวละคร
การใชถอยคําสํานวน วิธีเสนอเรื่อง และคุณคาที่ไดรับ
2. แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับงานประพันธที่กําหนดได
3. มีความรูความเขาใจในหลักการวิจารณ
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
ท 23202 การเขียนเชิงสรางสรรค 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกเขียนในรูปแบบตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยเลือกใชโวหารไดอยางเหมาะสม เพื่อให
สามารถเขียนไดอยางมีคุณภาพ และมีศิลปะในการเขียน
ผลการเรียนรู
1. เขียนขอความที่เปนรอยกรองโดยใชถอยคําไดอยางเหมาะสม
2. เขียนขอความที่เปนรอยกรองโดยใชถอยคําไดอยางถูกตอง
3. เขียนขอความตางๆในรูปแบบตางๆโดยเลือกใชถอยคําและโวหารไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 23203 นิทานพื้นบาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษานิทาน นิยายหรือตํานานพื้นบาน ที่มีในทองถิ่นของตนหรือทองถิ่นอื่น โดยศึกษาเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่อง สํานวนภาษาและแนวคิดที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด ความเปนอยูและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของวรรณกรรมพื้นบาน ใน
ฐานะที่เปนเอกลักษณของชาติและทองถิ่น สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นใหดํารงคงอยูสืบไป
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาเนื้อเรื่อง สํานวนภาษาและแนวคิดในนิทาน นิยาย หรือตํานานพื้นบาน
ของตน และทองถิ่นอื่น
2. มีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของวรรณกรรมพื้นบาน
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 23204 เสริมทักษะภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพิ่มเติม โดยเนนกระบวนการจัดกิจกรรม ในรูปแบบการปฏิบัติ
จริง
เพื่อให สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะ นาฟง นาอานไดอยาง
คลองแคลวมากขึ้น
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
2. อานหนังสือ บทความตางๆอยางหลากหลายและประเมินคุณคา หรือแนวคิดที่ไดจากการ
อาน เพื่อนําไปใชแกปญหาตางๆ
3. เขียนสื่อสาร สรุป แบบตางๆไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตองมีขอมูล
สาระสําคัญชัดเจน
4. พูดสรุปใจความสําคัญ พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค และมีมารยาทในการฟง
และพูด
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

