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คําอธิบายรายวิชา
ท 31101 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตองและเขาใจ ตีความ แปลความ
ขยายความเรื่องที่อานได วิเคราะหวจิ ารณเรื่องที่อาน ตอบคําถาม แสดงความความคิด โตแยง คาดคะเน
เหตุการณและเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค ยอความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ มี
มารยาทในการเขียน
ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู รวมทั้งมีมารยาทในการ
ฟง การดู และการพูด
ใช คํ า และกลุ ม คํ า สร า งประโยคได ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค แต ง คํ า ประพั น ธ ใช ภ าษาได
เหมาะสมกับกาลเทศะ วิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะหและประเมินการใชภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจ
ลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีไทย ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานสังคมและวัฒนธรรม ทองจําบทอาขยานและนําขอคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
ท. 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6, ม. 4/9
ท. 2.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/8,
ท. 3.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม4/6
ท. 4.1 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6, ม.4/7
ท. 5.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 31102 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง เขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก
ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อาน สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูท างอาชีพ และนําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค เขียนบันทึก รายงาน
การศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ผลิตผลงานของตนเองใน
รูปแบบสารคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่นและนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง และมีมารยาทในการ
เขียน
ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดูและ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการโดยใช
ภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการ
ฟง การดู และการพูด
เชาใจและแตงคําประพันธ ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ วิเคราะหและประเมินการใช
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจ
ลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิ ถี ไ ทย ประเมิ นค า ด า นวรรณศิ ล ป ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ท อ งจํ า และนํ า ข อ คิ ด จากวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
ท. 1.1 ม.4/1, ม.4/7, ม.4/8, ม. 4/9
ท. 2.1ม.4/1,ม.4/4, ม.4/5, ม4/6,ม. ม.4/8
ท. 3.1ม.4/1,ม.4/3, ม.4/4, ม4/6
ท. 4.1 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/7
ท. 5.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 32101 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง และเขาใจ ตีความ แปลความ และขยายความ
เรื่องที่อานได วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน ตอบคําถาม แสดงความความคิด โตแยง และเสนอความคิดใหมจาก
การอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค ยอความจากสื่อที่มีรูปแบบ
และเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ มีมารยาทใน
การเขียน
ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู
วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดูและนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย แตงคําประพันธ วิเคราะห
และประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจลักษณะเดน
ของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีไทย
ประเมิ นค า ด า นวรรณศิ ล ป ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ท อ งจํ า บทอาขยานและนํ า ข อ คิ ด จากวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
ท. 1.1
ท. 2.1
ท. 3.1
ท. 4.1
ท. 5.1

ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3, ม.4/4,ม.4/5, ม4/6, ม.4/7, ม. 4/9
ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3, ม.4/8
ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3, ม.4/4,ม4/6
ม.4/1,ม.4/7
ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3, ม.4/4,ม.4/5, ม4/6

รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 32102 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตองและเขาใจ ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่
อานได วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน บันทึก ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อาน สังเคราะห ประเมินคา
และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพ และนําความรู
ความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝ ก เขี ย นสื่ อ สารในรู ป แบบต า งๆ โดยใช ภ าษาได ถู ก ต อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค เขี ย นบั นทึ ก รายงาน
การศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ผลิตผลงานของตนเองใน
รูปแบบสารคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน
ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู
วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดูและ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการโดยใช
ภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการ
ฟง ดู และพูด
เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของ วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจลักษณะเดน
ของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีไทย
ประเมิ นค า ด า นวรรณศิ ล ป ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ท อ งจํ า บทอาขยานและนํ า ข อ คิ ด จากวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
ท. 1.1
ท. 2.1
ท. 3.1
ท. 4.1
ท. 5.1

ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3, ม.4/7,ม.4/8,ม. 4/9
ม.4/1,ม.4/4,ม.4/5, ม4/6,ม.4/7,ม.4/8
ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3, ม.4/4,ม.4/5,ม4/6
ม.4/1,ม.4/4,ม.4/7
ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3 ม.4/4,ม.4/5,ม4/6

รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ท 33101 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองประเภทกาพยเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง และ
เขาใจ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานได วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน แสดงความความคิด
โตแยง และเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน เขียนกรอบ
แนวคิดผัง ความคิด บันทึก ยอความ และเขี ยนรายงานจากสิ่งที่อาน สังเคราะห ประเมินคา และนําความรู
ความคิดจากการอานมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพ และนําความรูความคิดไป
ประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค ยอความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ เขียน
บันทึก รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ผลิตผลงาน
ของตนเองในรูปแบบสารคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดูและ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการโดยใช
ภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการ
ฟง ดู และพูด
เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและกลุมคํา
สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค แตงคําประพันธประเภทฉันท ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และใช
ราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง วิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทยและ ภาษาถิ่น วิเคราะหและ
ประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจ
ลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีไทย ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานสังคมและวัฒนธรรม และนําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6
ท 1.1 ม.4-6/7 , ม.4-6/8 , ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6 , ม. 4-6/7
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ท 2.1 ม. 4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/7
ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม. 4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
รวม 36 ตัวชีว้ ัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 33102 ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองประเภทกลอนเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง และ
เขาใจ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานได วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน แสดงความความคิด
โตแยง และเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน เขียนกรอบ
แนวคิดผัง ความคิด บันทึก ยอความ และเขี ยนรายงานจากสิ่งที่อาน สังเคราะห ประเมินคา และนําความรู
ความคิดจากการอานมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพ และนําความรูความคิดไป
ประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค ยอความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ เขียน
บันทึก รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ผลิตผลงาน
ของตนเองในรูปแบบบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดุและ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการโดยใช
ภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการ
ฟง ดู และพูด
เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและกลุมคํา
สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค แตงคําประพันธประเภทกลอน ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
ใชราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง วิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะหและ
ประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจ
ลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีไทย ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานสังคมและวัฒนธรรม และนําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
ท 1.1 ม.4-6/7, ม.4-6/8 , ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม. 4-6/7
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ท 2.1 ม. 4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4, ม.4-6/5 , ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/7
ท 5.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม. 4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
รวม 36 ตัวชีว้ ัด
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30201 การเขียน 1
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใชกระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาการเขียน มีความรูพื้นฐานทางการเขียน เขียนจดหมายสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเสนอเรื่องราวในรูปแบบตางๆ ได ตามจุดประสงคของการ
เขียน เขียนรายงานเชิงวิชาการตามขั้นตอนและสามารถเขียนรอยกรองอยางงายๆ ได ถูกตองตามฉันทลักษณ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการเรียนรู
มีความรูความเขาใจกระบวนการเขียนในลักษณะตางๆ
เขียนจดหมายสื่อสารได
เขียนเรียงความยอความได
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ ได
เขียนรอยกรองอยางงายๆ ได

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30202 การเขียน 2
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกเขียนบทสนทนาที่แสดงอารมณและความรูส ึกตางๆ โดยใชจินตนาการหรือกําหนดสถานการณ
ขึ้น ฝกเขียนบทความสั้นๆ แสดงความคิดเห็นหรืออาจฝกเขียนบรรยายประสบการณพรรณนาทัศนียภาพ
หรืออาจเขียนในรูปแบบอื่น ฝกแตงคําประพันธตามความคิดและหัวขอที่กําหนดใหเพื่อใหเขียนไดอยางมี
เนื้อหาสาระนาอาน ใชถอยคําสํานวนสละสลวยกอใหเกิดความเพลิดเพลินและชวยพัฒนาความคิด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
มีความรูความเขาใจการเขียนบทสนทนา การเขียนบรรยายประสบการณ
มีความรูความเขาใจการเขียนบทประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ
นักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑในการเขียนที่ใชจินตนาการได
นักเรียนบอกหลักเกณฑการเขียนบทความได
นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆได
นักเรียนสามารถใชถอยคําไดนาอานขึ้น

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท30203 การพูด
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลั กการ วิธีการในการพุดในรู ปแบบของการสนทนา การสั มภาษณ การพู ดในที่
ประชุม การอภิปรายในกลุมและในที่ประชุม และการอานในที่ประชุมฟง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของ
ตนเองให ถู ก ต อ งตามหลั ก การและวิ ธี ก าร ตั้ ง คํ า ถามและแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ฟ ง และดู มี
วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่
ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดูและนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่
เปนทางการไมเปนทางการโดยใชภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยาง
มีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของการพูดและองคประกอบของการพูดได
2. บอกความสําคัญและปจจัยที่ทําใหพูดสัมฤทธิ์ผลพรอมทั้งวิเคราะหผูฟง
3. อธิบายรูปแบบการพูดประเภทตางๆและสามารถเลือกใชรูปแบบการพูดไดอยางเหมาะสม
4. เลือกใชถอยคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและมีมารยาทในการพูด
5. สนทนาเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมีมารยาทในการพูด
6. สัมภาษณบุคคลตางๆ และใหสัมภาษณไดถูกตองตามหลักการสัมภาษณ
7. ดําเนินการอภิปรายและเปนผูรวมอภิปรายไดถูกตองตามบทบาท
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30204 ภาษาไทยธุรกิจ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกอานสารประเภทตางๆ และเขาใจ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานได วิเคราะห
วิจารณเรื่องที่อาน แสดงความความคิด โตแยง และเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล คาดคะเน
เหตุก ารณ จ ากเรื่ อ งที่ อ า น เขีย นกรอบแนวคิ ดผัง ความคิ ด บัน ทึก ยอ ความ และเขีย นรายงานจากสิ่ ง ที่ อ า น
สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทาง
อาชีพ และนําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค ยอความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ เขียน
บันทึก รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ผลิตผลงาน
ของตนเองในรูปแบบสารคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ฝกพูดในโอกาสตางๆและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่ง
ที่ฟงและดูและนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปน
ทางการโดยใชภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมี
มารยาทในการฟง ดู และพูด
ใชภาษาในการติดตอธุรกิจที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพ ธุรกิจทั่วไป
เพื่อใหสามารถใชภาษาติดตอธุรกิจไดอยาถูกตองเหมาะสม และเห็นความสําคัญของการใชภาษา
ในการติดตอธุรกิจ
ผลการเรียนรู
1. อานสารทั่วไปและสารทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ฟงสารทั่วไปและสารทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พูดสื่อสารทางโทรศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. พูดเสนอขายสินคาได
5. เขียนเรื่องทั่วไปและเรื่องทางธุรกิจได
6. เขียนจดหมายธุรกิจได
7. เขียนรายงานการประชุมได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30205 หลักภาษาไทย 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ทั้งรูปและเสียง คํา กลุมคํา และความหมมายประโยค
ชนิดตาง ๆ รวมทั้งประโยคบกพรอง เพื่อใหมีความรู ความเขาใจหลักภาษาไทย สามารถนําความรูไปใช
วิเคราะหคํา กลุมคํา ประโยค การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง มีนิสัยรักการอาน การเขียน ตระหนักใน
วัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทยอันจะนําไปสูการอนุรักษและพัฒนาภาษาไทย
ผลการเรียนรู
1. อธิบายและยกตัวอยาง พยัญชนะตน สระ พยัญชนะทาย วรรณยุกตและการนําไปใชไดถูกตอง
2. อธิบาย ยกตัวอยาง และจําแนก คํามูล คําประสม และมีนิสัยรักการอาน การเขียน
3. อธิบายและยกตัวอยาง และบอกประโยชนของคําซ้ํา คําซอนได
4. สังเกต อธิบายคําเปน คําตาย และยกตัวอยางได
5. สังเกต อธิบายคําเปน คําครุ ลหุ และยกตัวอยางได
6. อธิบายความหมายและจําแนกคําไทยจากภาษาอื่นได
7. อธิบายลักษณะคํา ความหมาย และการนําไปใช
8. อธิบายความหมายและยกตัวอยางคําที่มีความหมายเหมือนกันได
9. บอกลักษณะและยกตัวอยางคําใกลเคียงและคําตรงขามได
10. บอกลักษณะ และอธิบายความหมายคําพองรูป คําพองเสียงได
11. อธิบายและยกตัวอยางคําที่มีความหมายแคบกวางได
12. วิเคราะหประโยคบกพรอง และแกไขใหถกู ตองได และมีมารยาทในการใชภาษา
13. อธิบายยกตัวอยางและจําแนกประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนได
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30206 หลักภาษาไทย 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย รวมทั้งอิ ทธิพลภาษาตางประเทศที่มีตอ
ภาษาไทย การใชคํา สํานวน คําราชาศัพท การอาน การเขียน การคิก โวหารการประพันธ อรรถรสทางการ
ประพันธ เพื่อใหมีความรูและความเขาใจหลักภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหคํา กลุมคํา การใช
ภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับระดับภาษา มีนิสัยรักการอาน การเขียน การคิด ประเมินคุณคางานประพันธดาน
วรรณศิลป ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาที่ถูกตองเห็นคุณคาภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ อันนําไปสู
การอนุรักษละเชิดชูภาษาไทย
ผลการเรียนรู
1. จําแนกและยกตัวอยาง คําสมาส สมาสแบบกลืน( สนธิ ) ได บอกลักษณะคําสมาส และยกตัวอยาง
ได
2. บอกลักษณะ จําแนก และยกตัวอยางคําบาลี สันสกฤต เขมร จีน และภาษาอังกฤษไดถูกตอง
3. ใชราชาศัพทไดเหมาะสมกับบุคคลและมีนิสัยรักการอาน
4. ใชลักษณะนามไดถูกตองและมีมารยาทในการใชภาษา
5. อธิบายความหมายและยกตัวอยางสํานวนไทย และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
6. วิเคราะหงานประพันธโดยใชภาษาภาพพจนได
7. วิเคราะหงานประพันธดานวรรณศิลปได
8. อานและเขียนคําไดถูกตอง มีนิสัยรักการอาน การเขียน
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30207 วรรณกรรมทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย ภาษาและสํานวน ตํานาน นิทาน เรื่องเลา โดยศึกษาเกี่ยวกับที่มา
และอิทธิพลที่มีตอการดํารงชีวิต วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ
เบื้องตน รูและเขาใจลักษณะเดนของวรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบาน เชื่อมโยงกับการ
เรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีไทย เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานสังคมและ
วัฒนธรรม นําขอคิดจากรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง และรวมกันอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายประเภทและลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่นได
2. แยกประเภทและยกตัวอยางปริศนาคําทาย และสามารถที่เปน ของเดิมและที่ปรากฏในปจจุบนั ได
3. อธิบายความหมายของสํานวนสุภาษิตและใชสํานวนสุภาษิตในชีวติ ประจําวันไดอยางงถูกตองเหมาะสม
4. บอกที่มา ประเภท ของนิทานและนําขอคิดจากนิทานไปประยุกตใชกับชีวิตประวันได
5. อธิบายลักษณะและยกตัวอยางเพลงพื้นบาน
6. วิเคราะหทมี่ าของเพลงพื้นบานและนําแนวคิดจากเพลงพื้นบานเปนแนวทางในการดําชีวิตได
7. บอกที่มาและคุณคาของตํานานกับการดํารงชีวิตได
8. บอกคุณคาและแนวทางในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นได
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30208 ภาษากับวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวัฒนธรรมในการใชภาษา ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะแขนงตางๆ
การใชภาษาที่สัมพันธกับประเพณีไทยโยทั่วไป และเฉพาะทองถิ่นและความสําคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรม วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจลักษณะ
เดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถี
ไทย ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานสังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคาของภาษาในฐานะที่เปน
เครื่องมือรักษาสืบทอดวัฒนธรรมไทย และนําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมาย ลักษณะของภาษาและวัฒนธรรมได
2. อธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมได
3. ใชถอยคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลไดอยางเหมาะสม
4. อธิบายและยกตัวอยางศิลปะแขนงตางๆได
5. บอกความสัมพันธระหวางภาษากับศิลปะแขนงตางๆได
6. บอกความสัมพันธระหวางภาษากับประเพณีไทยโดยทั่วไปได
7. อธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับคติชาวบานได
8. อธิบายและยกตัวอยางเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีคติชาวบานในทองถิ่นได
9. อธิบายความสําคัญของภาษาไทยในการสืบทอดวัฒนธรรมได
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30209 ภาษาเพื่อกิจกรรมการแสดง
สาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ฝกการเลานิทาน การเลาเรื่องที่มีขอขํา การเลาเรื่องขบขัน การเลาเรื่องที่ตื่นเตน ฝกการพูดบรรยาย
หรือแนะนําการแสดง ฝกการทําหนาที่เปนพิธีกรหรือโฆษก ฝกการละเลนหรือการแสดงละคร ฝกแตงบทที่ใช
ในกิจกรรมขางตน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจการใชภาษาในกิจกรรมการแสดง สามารถใชภาษาเปน
เครื่องมือสรางความบันเทิงได และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่
ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดู
และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการโดย
ใชภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทใน
การฟง ดู และพูด
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของการพูดและองคประกอบของการใชภาษาเพื่อกิจกรรมการแสดงได
2. เลาเรื่องใหผูอื่นฟงและบอกประโยชนของการเลานิทานได
3. บอกความแตกตางระหวาโฆษกกับพิธีกรได
4. ทําหนาที่เปนโฆษกและพิธีกรได
5. เขียนบทบรรยายประกอบการแสดงและเปนผูบรรยายประกอบการแสดงได
6. แสดงบทบาทสมมุติตามที่กําหนดไดอยางเหมาะสม
7. เขียนบทละครสั้นๆ เพื่อกิจกรรมการแสดง
8. เลนกลอนสด กลอนสักวา และกลอนดอกสรอยได
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30210 การพูดตอหนาที่ประชุมชน
สาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกการพูดต อหน า ที่ป ระชุ มชนทั้ง ที่เ ป นการบรรยาย พรรณนา ชักชวน ชี้ แจง อภิ ปราย
ดําเนินการอภิปราย สัมภาษณ โตวาที ทําหนาที่เปนพิธีกรและโฆษก ทั้งนี้โดนเนนการใชถอยคํา น้ําเสียง
และทาทางที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถพูดไดอยางมีเนื้อหาสาระและนาสนใจ ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจ พอใจ
หรือคลอยตาม และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องที่ ฟง และดู มีวิ จารณญาณในการเลือ กเรื่องที่ฟงและดู
วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมินสิ่งที่ฟงและดูและนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการโดยใชภาษาที่
ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู
และพูด
ผลการเรียนรู
1. บอกขั้นตอนและปฏิบัติตนในการเตรียมการพูดใหสัมฤทธิ์ผลได
2. พูดใหความรูและขอเท็จจริงตอหนาที่ประชุมชนได
3. พูดใหความบันเทิงในที่ประชุมชนได
4. พูดโนมนาวใจผูอื่นฟงในทางที่สรางสรรคได
5. อภิปรายตอหนาที่ประชมชนได
6. สนทนาและสัมภาษณตอหนาที่ประชุมชนได
7. โตวาทีตอหนาที่ประชุมชนได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30211 ประวัติวรรณคดี 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวรรณคดีสําคัญสมัยสุโขทัย อยุธยาที่เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป
การชําระหนังสือวรรณคดี
เพื่อใหรูความเปนมาของวรรณคดีไทย เขาใจความสัมพันธตอ เนื่องระหวางสมัย เขาใจคานิยมและ
ลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและเห็นคุณคาของวรรณคดีสําคัญ ใน
ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได
2. อธิบายความสําคัญของการเรียนประวัติวรรณคดีได
3. อธิบายยุคสมัยของวรรณคดีอยางมีหลักเกณฑ
4. อธิบายวิธีการศึกษาวรรณคดีได
5. แสดงทรรศนะและวิจารณวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยาอยางมีหลักเกณฑและมีเหตุผล
6. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของวรรณคดี ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป ของวรรณคดีสมัยสมัยสุโขทัย
และอยุธยาไดอยางถูกตอง
7. อธิบายวิธีการและหลักเกณฑการชะระหนังสือวรรณคดีไดถูกตอง
8. อธิบายถึงความสัมพันธตอเนื่อง ระหวางวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยาได
9. อธิบายคานิยมและลักษณะชีวิตของคนสมัยสุโขทัยและอยุธยาไดถูกตอง
10. อธิบายถึงคุณคาของวรรณคดีสําคัญ ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ท 30212 ประวัติวรรณคดี 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวรรณคดีสําคัญสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร ที่เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ประวัติกวี เนื้อหา
โดยสังเขป การชําระหนังสือวรรณคดี
เพื่อใหรูความเปนมาของวรรณคดีไทย เขาใจความสัมพันธตอ เนื่องระหวางสมัย เขาใจคานิยมและ
ลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและเห็นคุณคาของวรรณคดีสําคัญ ใน
ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ผลการเรียนรู
1. อธิบายการแบงยุคสมัยของวรรณคดีอยางมีหลักเกณฑ
2. อธิบายวิธีการศึกษาวรรณคดีได
3. วิจารณวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรไดอยางมีหลักเกณฑและมีเหตุผล
4. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของวรรณคดี ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป ของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทรไดอยางถูกตอง
5. อธิบายถึงความสัมพันธตอเนื่อง ระหวางสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรได
6. อธิบายคานิยมและลักษณะชีวิตของคนสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรไดถูกตอง
7. อธิบายคุณคา ความสําคัญ ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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